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I   Apresentação

Desde a sua concepção, o programa Bolsa-Alimentação (BA) incorporou às suas estratégias de 
atuação a avaliação de impacto, para determinar se o programa atinge os efeitos esperados e se esses 
efeitos podem ser atribuídos a essa intervenção.

Com o desenvolvimento desse processo avaliativo, busca-se responder às seguintes questões:

• Como o programa interfere sobre os beneficiários e os afeta?

• Algumas mudanças são resultados diretos do programa ou ocorreriam de qualquer forma?

• O impacto do programa varia entre os distintos grupos e as diferentes regiões ao longo do 
tempo?

• Ocorrem efeitos positivos ou negativos não previstos?

• O programa é efetivo se comparado com outras opções? Os custos são justificados?

Para o desenvolvimento dessa ação, o Ministério as Saúde buscou parcerias nacionais e interna-
cionais, no sentido de valorizar o conhecimento já existente no Brasil no campo da avaliação de progra-
mas nutricionais e de aliá-lo às experiências de processos análogos implementados em outros países.

No âmbito internacional, foi estabelecida parceria com o International Food Policy Research Insti-
tute (IFPRI), instituto de investigação, sem fins lucrativos, com reconhecimento mundial em pesquisas 
sobre políticas alimentares.

Essa consultoria externa foi desenvolvida em conjunto com as parcerias nacionais, que constituí-
ram o Núcleo Nacional de Avaliação, formado especificamente para o desenvolvimento da avaliação 
de impacto. O núcleo é composto pela Coordenação Nacional do Programa, pelos Centros Colabo-
radores em Alimentação e Nutrição vinculados a universidades brasileiras,1 por consultores nacionais 
do Programa Bolsa-Alimentação2 e por representantes da Comissão Intersetorial de Alimentação e 
Nutrição do Conselho Nacional de Saúde.

Devem, ainda, ser ressaltadas as parcerias nacionais na operacionalização das atividades de cam-
po das pesquisas de avaliação, que envolveram a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnoló-
gicos (Finatec), instituição que, por meio de um convênio com o Ministério da Saúde, foi responsável 
pela administração dos recursos financeiros destinados aos estudos de campo, e grupos de pesquisa-
dores da Universidade Federal de Pernambuco, do Instituto Materno-Infantil de Pernambuco e da 
Universidade Federal da Bahia, responsáveis pela realização da coleta de dados dos trabalhos.

As atividades para o delineamento desse estudo foram iniciadas com a definição conjunta dos 
fins, dos propósitos e dos resultados do programa e, para cada um deles, foram estabelecidos os indi-
cadores e as metas previstas. Esta ação, realizada com a participação de todos os parceiros envolvidos, 
permite basear a avaliação em objetivos sobre os quais haja ampla concordância e se traduz no referen-
cial para o estabelecimento da metodologia a ser definida.

1 Universidade Federal do Pará (Região Norte), Universidade Federal de Pernambuco e Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (Região Nordeste I), 
Universidade Federal da Bahia (Região Nordeste II), Universidade Federal de Goiás (Região Centro-Oeste), Escola Nacional de Saúde Pública da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Região Sudeste) e Universidade Federal do Paraná (Região Sul).

2 Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo e Universidade Federal de Pelotas.
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É muito importante ressaltar que todos os trabalhos desenvolvidos no âmbito dos estudos de 
avaliação do programa envolvem, também, um forte componente de capacitação e transferência de 
tecnologias de avaliação para o Ministério da Saúde, com vistas a proporcionar maior autonomia no 
desenvolvimento de estudos futuros, bem como na disseminação dessas tecnologias e desses conheci-
mentos.

O processo de avaliação vem sendo desenvolvido em quatro estudos: Metodologia do Estudo de 
Avaliação de Impacto do Programa Bolsa-Alimentação, Análise de Impacto Preliminar, Avaliação da 
Focalização Geográfica do Bolsa-Alimentação e Análise de Custos do Programa.

A estratégia operacional estabelecida é assim delineada:

• desenvolvimento da estrutura conceitual e do desenho metodológico de impacto, de focali-
zação e de custos estabelecidos pelo IFPRI, em parceria com o Núcleo Nacional de Avalia-
ção do Programa Bolsa-Alimentação;

• realização de pesquisa de campo para avaliação de impacto pelos Centros Colaboradores em 
Alimentação e Nutrição, com apoio, treinamento e supervisão realizados pela Coordenação 
Nacional do Programa Bolsa-Alimentação e pelo IFPRI;

• elaboração dos relatórios finais pelo IFPRI, assim definidos:

1. objetivos e desenho da avaliação de impacto (estrutura conceitual, desenho da amostra 
e instrumentos de coleta);

2. avaliação de impacto do programa: caracterização da população do estudo e análise dos 
resultados das pesquisas realizadas;

3. estudo de focalização geográfica; e

4. análise de custos.
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II   Síntese dos Principais 
Resultados da Avaliação do 

Programa Bolsa-Alimentação

Novembro de 2003

1   Custos
- Comparado a outros exemplos internacionais, pode-se afirmar que o programa Bolsa-Ali-

mentação é eficiente do ponto de vista dos custos administrativos.
- Os custos do programa são elevados em seu início, quando está sendo implantado, e gradualmente 

diminuem até permanecerem apenas os custos fixos (gastos de manutenção do programa).

Período Razão entre custos administrativos e 
transferências

Custo para transferir
cada R$15,00

Janeiro-março/2002 55,9% R$8,38
Abril-junho/2002 14,9% R$2,23

Outubro-dezembro/2002 3,7% R$0,55
Setembro/2003 2,9% R$0,44

2   Impacto
- Resultados referentes à primeira pesquisa de campo, em 4 municípios da região Nordeste, 

após 6 meses de pagamento do benefício.
- Impactos positivos sobre o consumo de alimentos: as famílias que recebem o benefício do 

Bolsa-Alimentação gastam mais com alimentos e possuem dietas mais diversificadas.
- Para cada real a mais recebido pelas famílias beneficiárias, R$0,55 (55%) são gastos em alimen-

tos. Os valores para programas semelhantes em outros países são menores: para o Food Stamps 
(EUA), varia de 30% a 42% e, para o Food for Education (Bangladesh), varia de 34% a 41%.

- Entre as famílias mais pobres (menor renda per capita), para cada real transferido, R$0,74 
são destinados a alimentos.

- A dieta dos beneficiários do Bolsa-Alimentação é, em média, 10% a 11% mais variada do 
que a das famílias que não participam do programa.

- Dentre os alimentos novos na dieta dos beneficiários, os mais consumidos foram:
 • fubá, macarrão e biscoitos;
 • cenoura, tomate, cebola, batata doce, aipim, abóbora e repolho;
 • banana, maçã, mamão, maracujá e laranja;
 • peixes e carne bovina.
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III   Avaliação de Custos 
do Programa

A avaliação de custos do Bolsa-Alimentação centrou-se na análise dos custos do nível federal do 
programa desde sua criação, quando os custos de implantação são mais elevados, buscando projetar 
estimativas de custos para o momento em que o programa atingir sua maturidade, ou seja, quando seus 
custos administrativos se estabilizarem e se concentrarem nas transferências de benefícios e em rotinas 
associadas.

A metodologia de avaliação de custos é relativamente simples, uma vez que se baseia no levan-
tamento de todos os gastos administrativos do programa, incluindo-se a parcela relativa ao trabalho 
humano (salários), taxas e impostos, contas telefônicas, correios, aluguéis, passagens e diárias, dentre 
outros. 

Dessa forma, a eficiência pode ser medida por meio da relação entre os recursos trans-
feridos à população e os custos administrativos do programa, relação esta chamada de taxa de 
custo-transferência (RCT). Assim, quanto menor a taxa de custo-transferência, maior a eficiência 
do programa, uma vez que serão necessários menos gastos administrativos para transferir um de-
terminado montante de benefícios.

A relação entre gastos administrativos e transferências, como era esperado, é muito elevada du-
rante a etapa de implantação do programa e vai sendo reduzida à medida que vão-se avolumando os 
valores das transferências e que se reduzem os gastos de implantação.

Dessa forma, buscou-se comparar a taxa de custo-transferência do Bolsa-Alimentação com a 
do Progresa, programa de transferência de renda, com condicionalidades do governo mexicano, que é 
tido como referência em termos de eficiência de custos. Todavia, alguns cuidados devem ser tomados, 
particularmente devido às diferenças de atividades do nível federal entre os programas e o tempo de 
análise dos gastos (3 anos, no caso do Progresa, e 18 meses, no caso do BA).

É importante ressaltar que o programa Bolsa-Alimentação ainda não atingiu sua total maturida-
de, quando todas as transferências estarão sendo realizadas (todos os tetos municipais atingidos) e os 
custos administrativos não possuirão mais despesas relacionadas à implantação do programa.

Os resultados preliminares de eficiência não traduzem a RCT final do Bolsa-Alimentação, mas 
apenas a tendência à conversão para em torno de 0,054 (considerando o período de junho de 2001 a 
novembro de 2002), ao passo que análises com dados mais recentes e com base em uma série temporal 
mais longa, realizadas pela equipe de monitoramento e avaliação do programa Bolsa-Alimentação, 
demonstram que, até setembro de 2004, estes valores convergiriam para 0,041. 

No entanto, ao equiparar os custos das atividades comuns aos níveis federais dos dois programas 
e analisar isoladamente apenas o último trimestre de operação do BA (julho a setembro de 2003), a 
RCT do Bolsa-Alimentação apresentou um resultado ainda melhor: 0,030 contra 0,035 do Progresa. 
Indo além, projeções para setembro de 2004 revelam uma RCT de 0,027, sendo que, no limite em que 
estivessem sendo pagas todas as bolsas, essa razão tenderia a 0,026.

Na prática, esses resultados para o BA revelam que, no último trimestre do programa sozinho 
(antes da unificação dos programas federais de transferência de renda), apenas 3% do orçamento do 
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programa foram direcionados para seus custos administrativos, sendo os 97% restantes destinados para 
as transferências.

Os gastos administrativos mais significativos do programa, até dezembro de 2002, relaciona-
vam-se a despesas postais (devidas, principalmente, ao envio constante de documentos para todos os 
5.561 municípios brasileiros), a tarifas bancárias (pagas à Caixa Econômica Federal, o agente pagador 
dos benefícios) e a salários dos técnicos, ao passo que, considerando-se o ano de 2003, o principal 
componente de custos passa a ser a CEF (mais de 50% dos custos administrativos). Ao mesmo tempo, 
como era esperado, as despesas caracteristicamente mais elevadas na fase de implantação do programa 
(tais como as relativas ao desenvolvimento de softwares, à publicidade, às passagens aéreas e às diárias) 
diminuem muito ou mesmo se extinguem ao longo do tempo.

Por fim, o programa Bolsa-Alimentação, mesmo tendo sido incorporado ao programa Bolsa-
Família, com a unificação dos programas de transferência de renda do Governo Federal a partir de 
outubro de 2003, demonstrou ser muito eficiente em termos de custos gerenciais do nível federal, e 
a sua composição de gastos ilustra não somente sua tendência à maturidade, mas também possíveis 
caminhos para aumentar ainda mais tal eficiência.
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IV   Avaliação de Impacto 
do Programa

Esta parte da avaliação do programa Bolsa-Alimentação aborda seus impactos sobre os gastos 
familiares e sobre a saúde e a nutrição das crianças das famílias beneficiárias. Nos estudos de impacto, 
é utilizada uma metodologia quase-experimental de tipo transversal/retrospectivo, por meio da qual são 
comparadas famílias excluídas do programa Bolsa-Alimentação, por causas aleatórias, com outro grupo 
de famílias semelhantes às excluídas, mas beneficiárias do programa, durante um período de exatamen-
te seis meses.

Com vistas a complementar a avaliação de impacto, foi realizada uma coleta final de informa-
ções, pela equipe de monitoramento e avaliação do Bolsa-Alimentação, juntamente com os Centros 
Colaboradores da Região Nordeste, agora com famílias que estavam submetidas à intervenção por dois 
anos. Os trabalhos de campo referentes a essa nova etapa foram finalizados em outubro de 2003, sendo 
que as primeiras análises desses dados devem estar prontas ainda em 2004.

É importante destacar que a construção do grupo de comparação foi decorrente de problemas 
relacionados basicamente ao processamento dos cadastros de determinadas famílias, por motivos alea-
tórios. Assim, tornou-se possível a adoção de um desenho quase-experimental.

Além disso, em virtude de não ter sido possível realizar um levantamento que caracterizasse sua 
linha de base antes da implantação do programa, optou-se por coletar dados retrospectivos a esse perí-
odo nos levantamentos de campo.

A escolha dos municípios da amostra foi definida em discussões entre a Coordenação-Geral da 
Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN) do Ministério da Saúde, o IFPRI, os Centros Cola-
boradores em Alimentação e Nutrição, e os demais integrantes do Núcleo Nacional de Avaliação do 
Programa, e baseou-se nos seguintes critérios: 

• localização na Região Nordeste;

• presença de famílias beneficiárias e excluídas; e

• as famílias beneficiadas deveriam estar recebendo o auxílio do programa Bolsa-Alimentação 
há pelo menos seis meses.

Os levantamentos de campo foram realizados, assim, em um total de 17 municípios, de cinco 
diferentes estados, no momento em que completavam seis meses de pagamento do benefício:

Alagoas: Teotônio Vilela*, Rio Largo e Cajueiro.

Rio Grande do Norte: Mossoró* e Jaçanã.

Sergipe: Barra dos Coqueiros, Carira, Nossa Senhora Aparecida e Umbaúba.

Ceará: Viçosa do Ceará, Morrinhos, Solonópole e Jijoca de Jericoacoara.

Bahia: Itabuna*, Teixeira de Freitas∗, Buerarema e Floresta Azul.

∗ Municípios onde foi realizada a coleta de dados com dois anos de pagamentos do benefício, para avaliar o impacto final do programa Bolsa-Alimen-
tação.
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As pesquisas de campo envolveram entrevistas com mais de 1.700 famílias, além da realização de 
medidas antropométricas (peso e altura) para todas as crianças de até 7 anos de idade. O questionário 
aplicado no campo foi elaborado para contemplar os indicadores definidos previamente pelo Núcleo 
Nacional de Avaliação do Programa, de forma que contém módulos referentes:

• às características dos domicílios;

• à demografia (composição familiar);

• à saúde materna;

• à saúde infantil;

• às despesas familiares (com alimentos e não alimentos);

• à antropometria;

• à participação em programas do governo;

• ao acesso e à oferta de crédito; e

• à auto-estima da mulher.

A coleta de dados dos municípios, realizada pelos Centros Colaboradores da Região Nordeste 
(UFBA e UFPE/IMIP) e supervisionada pela CGPAN, foi finalizada em abril de 2003, tendo sido 
os meses seguintes, de maio a agosto, dedicados à digitação das informações, à limpeza dos bancos 
de dados e, mais recentemente, ao início da análise dos bancos de dados da avaliação de impacto do 
programa.

Tendo em vista a quantidade de dados coletados dos cartões da criança das famílias estudadas, 
bem como a complexidade das análises dessas informações frente aos dados antropométricos de todas 
as crianças das famílias entrevistadas, ainda não existem conclusões com relação ao impacto do progra-
ma sobre a saúde e a nutrição de seus beneficiários.

Sabe-se, porém, que a ausência de dados históricos da altura das crianças, que não são coletados 
rotineiramente pelos serviços de saúde, como o peso, impossibilitará, no momento, a detecção dos 
efeitos das intervenções sobre o seu crescimento linear. Dessa forma, a simples análise do ganho pon-
deral pode não explicar ou mesmo detectar alguns dos possíveis impactos que as intervenções venham 
a causar. 

Tornam-se fundamentais, com isso, novos levantamentos antropométricos das crianças das 
amostras (principalmente de altura), com vistas a complementar os dados necessários para os estudos 
de impacto do programa Bolsa-Alimentação, bem como a estruturação e o funcionamento de um sis-
tema de vigilância alimentar e nutricional em todos os municípios, visando ao acompanhamento de 
toda a população, de modo a fornecer subsídios para o planejamento, o monitoramento e a avaliação 
das ações e dos programas de saúde e nutrição.

Por outro lado, já existem resultados preliminares positivos quanto ao impacto do programa Bol-
sa-Alimentação sobre os gastos das famílias beneficiárias, que se baseiam na análise do comportamento 
de consumo das famílias estudadas, seja quanto à proporção de gastos com alimentos, seja no tocante 
à diversidade da dieta.

Observou-se, em primeiro lugar, que as famílias beneficiárias do BA tendem a utilizar uma 
porcentagem maior de seus recursos com alimentos do que as não-beneficiárias. Traduzindo essas in-
formações em termos econométricos, as famílias beneficiárias possuem maior Propensão Marginal ao 
Consumo de Alimentos (PMCA), ou seja, gastam proporcionalmente mais em alimentos para cada 
unidade monetária (no caso, R$1,00) adicionada à renda da família. 
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Essa tendência ao aumento da PMCA é ainda maior quando as famílias possuem rendas mais 
baixas, o que demonstra a grande importância da focalização na seleção dos beneficiários como instru-
mento para garantir maiores impactos das intervenções.

Por exemplo, dentre os grupos mais pobres que recebem o auxílio do Bolsa-Alimentação, a 
PMCA chega a ser de 67% a 78%, faixa de valor muito superior à de outros programas de trans-
ferência de renda que foram estudados internacionalmente, tais como o Food Stamps, dos Estados 
Unidos, cuja PMCA variou de 30% a 42%, e o Food For Education, de Bangladesh, cuja PMCA 
foi de 34% a 41%.

Os resultados positivos encontrados não se resumem aos efeitos sobre a propensão ao consumo 
de alimentos, mas também estão presentes na análise da diversidade da dieta das famílias estudadas.

Foi constatado que as famílias beneficiárias do Bolsa-Alimentação apresentavam uma dieta em 
média 11% mais diversificada do que a de famílias não-beneficiárias, o que, em termos práticos, tra-
duz-se no consumo de aproximadamente dois itens alimentares a mais na dieta total da família. Como 
ocorreu para a PMCA, também ocorrem impactos maiores sobre as famílias de menor renda, cuja 
diversidade média da dieta aumenta em 13%, o que reforça ainda mais a importância da focalização 
das famílias.

No tocante à diversidade da dieta das famílias beneficiárias, também foi observado um impacto 
positivo particularmente sobre o consumo de itens como carnes, frutas e verduras. Um outro resultado 
muito interessante que reforça ainda mais a estratégia de transferência de renda em programas sociais, 
uma vez que vai contra um preconceito comum a esse tipo de intervenção, é que o consumo de aguar-
dente foi estatisticamente maior entre as famílias não-beneficiárias.

Dentre as verduras, destacou-se o consumo de tomate, cebola, batata doce, aipim, abóbora, re-
polho e, principalmente, de cenoura, cujo consumo foi 13% maior entre as famílias beneficiárias. Com 
relação às frutas, o consumo foi 5,5 a 11 pontos percentuais maiores para banana prata, maçã, mamão, 
maracujá e laranja. Além disso, as famílias que recebiam o auxílio do Bolsa-Alimentação consumiram 
aproximadamente 9% mais fubá, macarrão e biscoitos e, no grupo das carnes, consumiam em torno de 
6,5% mais carne bovina e peixe do que as famílias que não eram beneficiárias do programa.

Destaca-se, ainda nesse sentido, que a maior diversidade da dieta observada muito provavelmente 
se relaciona a maior ingestão de micronutrientes pelas famílias. Essa conclusão é reforçada por estudos 
internacionais recentes, nos quais foi demonstrada a existência de uma estreita relação entre o aumento 
na diversidade da dieta e a redução da desnutrição calórica e de micronutrientes, mas será necessário 
isolar, no âmbito do consumo de alimentos de toda a família, aquele que é específico das crianças, para 
associar as alterações em sua dieta com os potenciais efeitos fisiológicos decorrentes disso.

Outro ponto que merecerá atenção especial será a análise das alterações na PMCA frente à renda 
das famílias beneficiárias ou não do programa, como forma de detectar possíveis efeitos que extrapolem 
o simples efeito renda da transferência monetária. O efeito renda é definido pelas alterações diretas no 
padrão de consumo decorrentes do aumento ou da diminuição da renda familiar, de modo que, para 
os aumentos na renda, ocorre uma diminuição relativa da PMCA e vice-versa.

Espera-se, contudo, em programas como o Bolsa-Alimentação, que ocorra, além do efeito renda, 
que naturalmente seria observado, um deslocamento adicional da curva de consumo por renda, uma 
vez que o programa atua sobre outros fatores, tais como a educação em saúde e nutrição e a responsabi-
lidade das mães no gerenciamento do benefício, por exemplo, que induziriam um comportamento de 
consumo diferenciado. Em resumo, a transferência de renda, por si só, poderia não explicar as altera-
ções no perfil de consumo das famílias, uma vez que se espera um consumo ainda maior de alimentos 
induzido pelas condicionalidades exigidas na intervenção.
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Diante de todas as análises e conclusões apresentadas, torna-se evidente a relevância desse novo 
levantamento de campo, no sentido de caracterizar o impacto de um período maior de exposição às 
intervenções e também no sentido de responder às novas perguntas que surgiram por conta dos dados 
já coletados. Destaca-se que essa nova coleta envolve as mesmas amostras, utilizando basicamente o 
mesmo questionário, revisado e complementado por novos módulos de consumo alimentar das crian-
ças e de segurança alimentar, por exemplo.
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1   Introdução

O debate sobre as causas da desigualdade no Brasil tem sido bastante intenso nos últimos anos, 
sobretudo no que se refere ao papel da acumulação de capital humano na distribuição pessoal de renda. 
Por um lado, a análise controlada da distribuição da renda do trabalho indica que cerca de 40% da de-
sigualdade de renda observada no Brasil nas últimas décadas estão correlacionados com a desigualdade 
de capital humano (saúde e escolaridade) (MENEZES FILHO, 2001). Além disso, Langoni (1970) 
estima as taxas de retorno social do investimento em diversos setores da economia brasileira e as taxas 
de retorno em capital humano. Enquanto as taxas de retorno setoriais oscilavam entre 4% na indústria 
têxtil e 22% na indústria de mineração, as taxas de retorno do capital humano variavam entre 32% no 
ensino primário e 12% no ensino superior. Por outro lado, apesar das estimativas de elevados retornos 
de investimento em capital humano, as taxas de nutrição e de escolaridade brasileira ainda são extre-
mamente baixas, mesmo em comparação com países de menor renda per capita.

O reduzido investimento em capital humano no Brasil é simultâneo à elevada participação de 
crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Na faixa etária entre 14 e 15 anos, por exemplo, cerca 
de 25% dos jovens estão trabalhando. Já na faixa entre 10 e 14 anos, a porcentagem de crianças econo-
micamente ativas oscilou entre 15 e 25 na década de noventa, segundo os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) (KASSOUF, 2001).

Dessa forma, as principais características da nutrição, da educação e do trabalho infantil, no 
Brasil, indicam um quadro peculiar: alto retorno de investimento em capital humano convivendo com 
baixos índices de escolaridade e elevados índices de desnutrição e trabalho infantil. Por que os pobres 
investem tão pouco em capital humano, no Brasil, se a educação e a nutrição são investimentos com 
taxas de retorno tão elevadas?

Programas como o Bolsa-Alimentação (BA) e o Bolsa Escola (BE) foram formulados exatamente 
para atacar as causas das reduzidas taxas de investimento em capital humano no Brasil. Transferências 
monetárias são feitas a famílias pobres que assumem o compromisso de investir na nutrição, na saúde 
e na educação de suas crianças. Programas similares têm sido implementados em vários países da Amé-
rica Latina, incluindo Honduras (Praf ), México (Progresa) e Nicarágua (RPS).

Este estudo tem como objetivo motivar e delinear a metodologia da pesquisa de avaliação de im-
pacto do programa Bolsa-Alimentação. O segundo estudo faz uma análise breve do impacto preliminar 
do programa. O objetivo do terceiro estudo é avaliar a focalização geográfica do Bolsa-Alimentação no 
Brasil. Por fim, o quarto estudo analisa os custos do programa.
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12   O Programa 

Bolsa-Alimentação

O Bolsa-Alimentação é um programa federal que visa a reduzir as deficiências nutricionais e a 
mortalidade infantil entre as famílias mais carentes no Brasil. O programa tem como objetivo incen-
tivar investimentos para a melhoria da nutrição de crianças de 6 meses aos 6 anos de idade, gestantes, 
e nutrizes vivendo em famílias de baixa renda, por meio de transferências monetárias condicionadas a 
práticas apropriadas de nutrição e saúde. A transferência de dinheiro é condicionada à assinatura, por 
parte da mãe, de um termo de adesão, que requer consultas regulares à atenção pré-natal e ao monito-
ramento do crescimento, bem como o cumprimento do calendário de vacinação e educação nas áreas 
de saúde e de nutrição. Esse pacto de confiança reforça a ligação entre serviços locais de saúde e famílias 
marginalizadas e de poucos recursos. Uma vez integralmente em andamento, o programa beneficiará 
800 mil gestantes e nutrizes e 2 milhões e 700 mil crianças provenientes de, aproximadamente, 2,5 
milhões de domicílios de todos os 5.561 municípios do País. Serão investidos, anualmente, US$300 
milhões no programa, provenientes do Fundo Nacional de Combate à Pobreza. 

2.1 Objetivos do Programa

Com o objetivo de se elaborar uma declaração não-ambígua, universalmente aceita e disponível 
para o público dos objetivos do programa, realizou-se na sede do Bolsa-Alimentação, em Brasília, uma 
ampla e participativa Oficina de Marco Lógico. Tal oficina gerou o delineamento dos objetivos globais 
e específicos do programa, assim como os respectivos indicadores de impacto. O apêndice I descreve 
em detalhes os resultados da oficina.

Como se verifica no apêndice I, os objetivos globais selecionados do programa foram:

Finalidade do Programa

Reduzir o risco nutricional e promover condições de saúde e nutrição de gestantes, nutrizes e 
crianças até 6 anos de famílias de baixa renda.

Propósitos Diretos

• Aumentar o consumo e a variedade de alimentos das famílias beneficiárias durante a vigên-
cia do benefício, mediante o complemento de sua renda familiar. 

• Aumentar a freqüência aos serviços de saúde de gestantes, nutrizes e crianças de baixa renda 
e em risco nutricional.

• Aumentar o grau de informação das mães, das gestantes e dos responsáveis de famílias be-
neficiárias sobre alimentação saudável.

Propósitos Indiretos

• Aumentar a participação da mulher no gerenciamento dos recursos das famílias. 

• Aumentar o nível da atividade econômica local, principalmente quanto à produção e à co-
mercialização de produtos alimentares. 



22

• Aumentar o nível de investimento e crédito disponível no município.

• Aumentar o nível de controle social sobre a alocação dos recursos financeiros do programa. 

• Aumentar o grau de vigilância alimentar e nutricional de toda a população. 

Uma vez determinados os objetivos do programa, estabeleceram-se metas quantitativas para que 
se possa realizar um monitoramento e uma avaliação efetivos. Metas quantificadas, com seus respecti-
vos cronogramas, são essenciais para que possa haver um monitoramento eficaz. Tais metas se encon-
tram na matriz da Oficina de Marco Lógico, apresentada no apêndice I.

Para reduzir as deficiências nutricionais da população carente, o programa incide sobre famílias 
com crianças que estejam em estado nutricional precário ou que corram risco nutricional significativo 
em decorrência de seu status socioeconômico. Além disso, por meio da imposição de consultas a servi-
ços de saúde e check-ups regulares, o programa visa a conscientizar a população dos benefícios trazidos 
por tais ações e busca reduzir futuros gastos com a divulgação dos serviços de saúde.

 2.2 Focalização e Seleção de Domicílios para o Bolsa-Alimentação

Para assegurar que os recursos governamentais alcancem a população carente da maneira mais 
eficiente possível, domicílios beneficiários foram selecionados por meio de um processo com duas 
fases. Na primeira, o Ministério da Saúde (MS) alocou a verba do programa aos municípios propor-
cionalmente à fração de crianças menores de 0 a 2 anos que sofrem de desnutrição, de acordo com a 
relação peso/idade. Essa fração foi determinada por um estudo – da autoria de Benício e Monteiro 
– que previu as taxas de desnutrição para todos os municípios por meio das prevalências de desnutrição 
observadas nos municípios incluídos na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS). Dada a 
disposição do município em satisfazer as condições impostas pela administração do BA para a partici-
pação no programa, o MS alocou a quota correspondente de bolsas a esse município. 

Na segunda fase da focalização, os municípios identificam domicílios beneficiários que recebe-
ram a bolsa. O valor da bolsa destinada a um domicílio é em função do número de membros elegíveis 
como beneficiários pertencentes à população-alvo de crianças, gestantes e nutrizes, segundo as dire-
trizes do programa. Mais especificamente, existem três tipos de indivíduos: (I) gestantes, (II) mães 
amamentando seus filhos de até 6 meses e (III) crianças de 6 meses a 6 anos e 11 meses de idade. Na 
prática, as exigências de amamentação das crianças podem ser consideradas responsabilidades da mãe 
beneficiária. Portanto, todas as crianças de 0 a 6 anos de domicílios beneficiários estariam cobertas pelo 
programa.

O Ministério da Saúde considerou também diversos outros critérios para a identificação de 
domicílios carentes dentre aqueles com maior risco nutricional. Esses incluem uma combinação de 
avaliação de meios econômicos (utilizando a renda auto-reportada) e observação do estado de saúde da 
criança (por meio da antropometria). O programa utilizou o critério estabelecido – para todos os pro-
gramas de transferência de renda do Governo Federal – de beneficiar somente famílias que reportarem 
uma renda per capita menor que meio salário mínimo (SM) ou R$90,00 per capita.

 Devido ao fato de esse ponto de corte de R$90,00 ser usado em vários outros programas do 
governo, requisitou-se às autoridades municipais que desenvolvessem um cadastro único de todos os 
domicílios com renda abaixo dos 0,5 salários per capita. O método para a identificação de tais domicí-
lios variou de município para município. Alguns municípios realizaram pesquisas domiciliares visando 
a encontrar famílias carentes, utilizando, freqüentemente, o cadastro de um programa anterior de com-
bate à desnutrição, o Incentivo ao Combate às Carências Nutricionais (ICCN), como ponto de partida. 
Em outros municípios, famílias foram convocadas a comparecer em pontos centrais (unidades básicas 
de saúde, na maioria dos casos) e foram avisadas de que somente aquelas com renda per capita inferior 



23

E
st

u
d

o
  
1a 0,5 SM seriam consideradas elegíveis. Nessa ocasião, as famílias forneceram também as informações 

contidas no pré-cadastro familiar/individual/gestante/nutriz, equivalente ao formulário individual e 
familiar de pré-registro. A determinação da veracidade da informação socioeconômica fornecida não 
foi possível, inicialmente, mas as famílias foram avisadas de que estariam sujeitas a visitas domiciliares 
no futuro e de que qualquer informação falsa acarretaria em sua imediata suspensão do programa. 

2.3 Valor e Cronograma das Transferências e Exigências para Participação

O valor das bolsas estendeu-se de R$15,00 a R$45,00 (US$6.25 a US$18.70) por domicílio, 
ao mês, dependendo do número de beneficiários no domicílio. Famílias receberam suas transferências 
em forma de cartão magnético, que poderia ser retirado em agências da Caixa Econômica Federal ou 
em bancos designados. Uma das exigências para a participação no programa era a de que a família se 
comprometesse a assinar um termo de compromisso. Os deveres da família, determinados no termo, 
incluem a obtenção da atenção pré-natal regular para gestantes, a vacinação e o monitoramento do 
crescimento para crianças e a participação em programas educacionais de saúde e nutrição. O ingresso 
inicial no programa é válido por um período de seis meses, que será estendido caso a família cumpra 
seus compromissos e continue economicamente elegível.
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3   Motivação

Neste capítulo, esclarecemos a motivação da abordagem do Bolsa-Alimentação para a melhoria 
da nutrição em crianças, gestantes e nutrizes, por meio de transferências monetárias condicionadas à 
freqüência aos serviços de saúde. Iniciamos por descrever a amplitude do problema da desnutrição no 
Brasil com base em evidências primárias de uma incidência, no mínimo branda, de desnutrição em 
várias partes do País e de níveis de moderados a severos de desnutrição entre crianças de 0 a 2 anos em 
10% dos municípios brasileiros. Procedemos, então, a uma explicação das causas e das conseqüências 
da desnutrição e a um esboço dos benefícios para a saúde e a economia trazidos pela sua diminuição. 
Apesar desses benefícios, a falta de informação, as falhas no mercado de crédito e as conseqüências ex-
ternas dos investimentos agem, freqüentemente, como barreiras à obtenção de um estado nutricional 
adequado, especialmente para a população carente. Isso sugere que o governo deve promover interven-
ções direcionadas para incentivar investimentos nesse componente crítico do capital humano para as 
crianças, para quem os benefícios de tal investimento são maiores e para quem o risco devido à falta 
de investimentos é mais severo. Revisamos uma variedade de opções para intervenções nutricionais, 
incluindo subsídios aos alimentos, programas de alimentação e transferências de dinheiro. A seguir, 
discutimos a adequação dos programas de transferências monetárias condicionadas, como o Bolsa-Ali-
mentação, devida à suposta efetividade de sua focalização, à importância das assimetrias na informação 
e à pobreza como causas do baixo investimento em nutrição por parte de famílias carentes no Brasil.

3.1 A Extensão da Desnutrição no Brasil

Em âmbito nacional, 6% das crianças menores de 5 anos de idade eram desnutridas em 1988, 
estatística medida por meio da relação peso/idade mais de dois desvios-padrão abaixo da média para a 
população-referência. A mortalidade entre menores de 5 anos foi de 40 por 1000 nascidos vivos.1 Esses 
valores nacionais não revelam a extensão da variação na incidência de desnutrição dentro de uma só 
região ou entre regiões. Em estudo recente, Benício e Monteiro (2000) fornecem estimativas prelimi-
nares da prevalência de desnutrição por município para crianças menores de 2 anos (de 6 a 23 meses). 
Os autores agrupam a desnutrição por município de acordo com a proporção de crianças menores de 2 
anos abaixo do terceiro percentil de peso/idade para a população-referência nos Estados Unidos.2 Um 
resumo de seus resultados encontra-se no quadro 1. Cerca de 10% dos municípios encontram-se no 
grupo dos que têm as maiores prevalências de desnutrição, ou seja, 12% a 15% dos menores de 2 anos 
são desnutridos, de acordo com o ponto de referência estabelecido. A proporção de municípios com 
pelo menos 9% de crianças desnutridas chegou a 43%.

1 World Development Indicators (2001).
2 Um ponto de corte mais comum para a definição de desnutrição é um escore antropométrico (como peso/idade) mais de dois desvios-padrão abaixo da 

mediana da população dos Estados Unidos. Se o peso/idade de uma população estiver normalmente distribuído, 2,3% da população encontrar-se-iam 
abaixo de dois desvios-padrão da mediana. Portanto, utilizar o terceiro percentil de peso/idade como ponto de corte para a identificação de uma criança 
desnutrida pode levar a previsões um pouco mais altas de desnutrição do que a utilização da abordagem mais comum. 
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3 Esta subseção é proveniente, com algumas modificações, de Coady (2002).
4 Ver, por exemplo, Haas et al. (1996), Grantham McGregor (1998), Martorell, Khan e Schroeder (1994), e Martorell, Riveria e Kaplowitz (1989). Balasz 

et al. (1986) e Pollit (1997, 2001) fazem revisões de estudos que relacionam nutrição e desenvolvimento cerebral em crianças. Bhargava (1997) desco-
briu que o tratamento de doenças parasitárias como a ancilostomíase e a esquistossomose é importante para o desenvolvimento infantil e pré-escolar.

5 Ver, por exemplo, Boissiere, Knight e Sabot (1985), Strauss (1986), Jamison (1986), Moock e Leslie (1986), Deolalikar (1988), Behrman e Deolalikar 
(1989), Leslie e Jamison (1990), Pollitt (1990), Haddad e Bouis (1991), Behrman (1993), Strauss e Thomas (1995), Alderman et al. (1996), Glewwe 
(1996), Lavy, Spratt e Leboucher (1997), Thomas e Strauss (1997) e Behrman e Rosenzweig, (2001). Embora haja ampla evidência com relação à ligação 
positiva entre estado nutricional, resultados no trabalho, produtividade e salário, os mecanismos subjacentes a tais relações ainda não estão claros.

6 Ver, por exemplo, Glewwe e Jacoby (1995), Alderman, Behrman, Lavy e Menon (2000) e Glewwe, Jacoby e King (2000).

Quadro 1. Prevalência de Desnutrição em Municípios Brasileiros

% de crianças de 6 a 23 meses com 
peso/idade < 3.o percentil

Municípios Brasileiros
N.o %

3 – 6 1073 19,5

6 – 9 2066 37,5

9 – 12 1807 32,8

12 – 15 560 10,2

Fonte: Benício, M. H. e Monteiro, C. A. 2000. Desnutrição na infância nos municípios brasileiros.

Há uma disparidade regional considerável na incidência de desnutrição. A Região Nordeste é, de 
longe, a mais afetada, com 28% dos estados daquela região apresentando de 12% a 15% de menores 
de 2 anos desnutridos e quase todos os estados apresentando pelo menos 9% de crianças desnutridas. 
Na Região Norte, novamente, a quase totalidade dos estados apresentavam ao menos 9% de crianças 
desnutridas, mas somente 13% dos estados estavam incluídos no corte de maior incidência (12% a 
15% de desnutridos).

3.2  Motivação para Reduzir a Desnutrição3

A desnutrição em países em desenvolvimento constitui-se em uma forte restrição ao desen-
volvimento humano e econômico, sendo responsável, direta ou indiretamente, por parte substancial 
dos altos níveis de mortalidade e morbidade evitáveis, especialmente entre mulheres e crianças. Por 
exemplo, estima-se que mais de 20% dos anos de vida ajustados para incapacidade (disability-adjusted 
life years – DALYs) devidos à mortalidade e à morbidade, em nível mundial, podem ser atribuídos à 
desnutrição. Algumas estimativas mais especulativas colocam essa proporção em torno dos 50% (GIL-
LESPIE; HADDAD, 2001). Além disso, 55% das mortes de crianças com menos de 5 anos podem ser 
atribuídas direta ou indiretamente à desnutrição. Em crianças pequenas, a desnutrição pode prejudicar 
o desenvolvimento físico, mental e cognitivo, devido à diminuição da motivação e da curiosidade e à 
redução de suas atividades lúdicas e exploratórias.4 Há também evidências claras de que os índices de 
desnutrição estão concentrados de forma desproporcional entre a população carente (WAGSTAFF; 
WATANABE, 2000). 

Além dos fortes motivos de ordem moral para a erradicação da desnutrição e de suas conse-
qüências, existem também fortes motivos econômicos. Por exemplo, estima-se que na Ásia, onde o 
problema da desnutrição atinge seus níveis mais severos, a perda econômica anual devida a diversos 
componentes da desnutrição pode alcançar os 3% do PIB (HORTON, 1999) ou talvez mais. Além 
disso, a análise microeconômica de dados domiciliares fornece evidências de uma forte conexão entre 
estado nutricional, produtividade e renda familiar,5 assim como entre estado nutricional e sucesso es-
colar.6 Não surpreende, portanto, que a desnutrição seja causa, além de conseqüência, da pobreza e de 
sua transmissão, de geração a geração. 
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Apesar do bom nível de entendimento que temos atualmente sobre tais custos, humanos e eco-
nômicos, acarretados pela desnutrição, houve, até agora, muito pouco progresso em sua mitigação 
(GILLESPIE; HADDAD, 2001; ONU, 2002). Isso se deve, em parte, a fracassos em alcançar redu-
ções da pobreza em vários países em desenvolvimento durante a década de 90, mas reflete, também, 
a ausência de ação direta. O Bolsa-Alimentação faz parte de uma recente reversão observada nessa 
última tendência. Vários governos latino-americanos, incluindo México, Colômbia, Honduras e Ni-
carágua, estão promovendo grandes programas visando a encorajar investimentos no capital humano 
das crianças provenientes de domicílios carentes, por meio de transferências em dinheiro conectadas a 
programas de nutrição, saúde e educação. Programas como o Bolsa-Alimentação demonstram o reco-
nhecimento, por parte do governo, dos custos acarretados pela desnutrição e sua vontade de promover 
intervenções direcionadas à sua erradicação.

3.2.1  A Natureza e os Benefícios da Nutrição

O acesso a uma nutrição adequada é essencial para os processos biológicos que determinam o 
crescimento, a atividade e o desenvolvimento. A nutrição é essencial também para o funcionamento 
dos sistemas reprodutor e imunológico. A desnutrição pode resultar de uma ingestão inadequada de 
nutrientes, assim como de fatores que afetem negativamente sua digestão, sua absorção, seu transporte 
e sua utilização no interior do organismo, levando a baixos níveis de crescimento e desenvolvimento, 
além de mortalidade e morbidade excessivas. Existem importantes sinergias entre essas dimensões. Por 
exemplo, a desnutrição advinda da ingestão inadequada de nutrientes faz com que o indivíduo se torne 
mais suscetível a infecções e doenças em geral, que podem, por sua vez, fazer com que aumentem as 
exigências do organismo, ao mesmo tempo em que afetam negativamente a habilidade do indivíduo 
em absorver e utilizar nutrientes. A população carente, em geral, está, simultaneamente, mais exposta 
a uma ingestão inadequada de nutrientes e a ambientes propensos à transmissão de doenças e de infec-
ções (ex.: ambientes sem água tratada e saneamento básico), o que as torna particularmente suscetíveis 
à desnutrição e a problemas de saúde. 

Costuma-se classificar a natureza da desnutrição de acordo com o tipo de nutriente envolvido. 
A deficiência de macronutrientes refere-se a uma situação de acesso inadequado a calorias e proteínas, 
isto é, a chamada desnutrição protéico-calórica (DPC). A deficiência de micronutrientes refere-se a 
um acesso inadequado a minerais essenciais (como ferro, zinco e iodo), vitaminas (como a vitamina 
A) e ácidos graxos. Até o final da década de 80, muitos pesquisadores e profissionais de saúde davam 
ênfase à DPC e à necessidade de níveis adequados de energia para que se possa manter a saúde e a pro-
dutividade. A privação desses nutrientes, em longo prazo, leva à deficiência crônica de energia (DCE), 
definida como “um estado estável no qual o indivíduo encontra-se em equilíbrio energético ‘às custas’ 
quer de riscos à saúde, quer de um debilitamento do funcionamento do organismo e da saúde” (JA-
MES, FERRO-LUZZI; WATERLOW, 1988, p. 69). A DCE tem-se mostrado associada a maior risco 
de doenças e a níveis mais baixos de atividade física.7 Existem também evidências de que a ingestão de 
calorias afeta o desempenho econômico.8

No entanto, um conjunto cada vez maior de evidências convincentes, provenientes de estudos 
realizados nas décadas de 80 e 90, tem demonstrado que a deficiência de micronutrientes (DMN) é 
igualmente importante, especialmente em termos de mortalidade, morbidade e desenvolvimento físico 
e mental infantis. (BEATON et al., 1993; SOMMER, 1998). Estima-se que, globalmente, algo entre 
2 e 3,5 milhões de pessoas sejam afetadas por DMN.
7 Ver Deolalikar (1988), Durnin (1994), Ferro-Luzzi et al. (1992), Garcia e Kennedy (1994), Immink e Viteri (1981), Kennedy e Garcia (1994) e Kusin, 

Kardjati e Renqvist (1994).
8 Ver Strauss (1986), Sahn e Alderman (1998), Deolalikar (1988), Haddad e Bouis (1991), Foster e Rosenzweig (1993, 1994), Strauss e Thomas (1995) 

e Thomas e Strauss (1997). Ver, também, o estudo realizado pelo Incap sobre crianças em idade escolar na Guatemala (HAAS et al., 2000) e a discussão 
relacionada em Pollit (1997) sobre o possível papel dos micronutrientes na geração desses resultados.
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• A deficiência de ferro (DFe) leva à anemia (isto é, baixos níveis de hemoglobina em com-
binação com níveis anormais de outros indicadores de ferro), que, por sua vez, está as-
sociada a maior suscetibilidade a doenças, fadiga e redução do desenvolvimento infantil 
(POLLIT, 1997; 2001). A DFe severa pode causar cegueira parcial ou total. Durante a 
infância e os primeiros anos, a anemia por deficiência de ferro pode retardar o desenvolvi-
mento e a coordenação psicomotores, dificultar o desenvolvimento cognitivo (reduzindo o 
QI em aproximadamente 9 pontos) e reduzir a atividade física (POLLIT, 1997). Pré-esco-
lares anêmicos demonstram dificuldades em manter a atenção e em diferenciar estímulos 
visuais. Baixos níveis de sucesso escolar entre estudantes de escolas primárias e adolescentes 
têm sido relacionados, também, à deficiência de ferro. Esta aumenta também os riscos de 
mortalidade materna, retardo do crescimento fetal, mortalidade pré e perinatal e redução 
da atividade física (e, portanto, da produção no trabalho). Estima-se que, em 1998, 51% 
das crianças abaixo dos 4 anos em países em desenvolvimento eram anêmicas. A DFe afeta 
aproximadamente 42% das crianças em idade pré-escolar e 56% daquelas em idade escolar 
nos países em desenvolvimento (ROSS; THOMAS, 1996). 

• A deficiência de iodo (DI) leva a danos no cérebro, cretinismo (isto é, retardo mental 
profundo) e incapacitação física. Constitui-se, em verdade, na maior causa global de re-
tardo mental evitável. A DI materna severa causa danos cerebrais profundos e irreversíveis 
in utero, assim como aumentos nas taxas de abortos, natimortos e mortalidade neonatal. 
Deficiências menos graves podem reduzir o QI da criança em cerca de 10 pontos. Em crian-
ças e adultos, o sinal mais visível da DI é o bócio, isto é, o aumento da glândula tireóide, 
localizada no pescoço. A DI leva também ao hipotireoidismo e a uma redução no funcio-
namento mental. Estima-se que problemas devidos à deficiência de iodo (PDI) afetem 740 
milhões de pessoas no mundo todo e que outros 2,2 milhões estejam em risco. Cerca de 
40% da população do sudeste asiático e cerca de 25% da população africana estão em risco 
por PDI. Estima-se também que 43 milhões de pessoas em todo o mundo sofram de níveis 
variados de dano cerebral e de incapacitação física devidos a deficiências de iodo, incluindo 
11 milhões de portadores de cretinismo. Além disso, 38% de indivíduos em nível mundial 
sofrem de bócio.

• A deficiência de vitamina A (DVA) pode, em sua forma mais severa, causar danos irre-
versíveis na córnea, levando à cegueira noturna, à xeroftalmia ou mesmo à cegueira total. 
Até pequenas deficiências podem debilitar o sistema imunológico, reduzindo a resistência 
orgânica e aumentando a gravidade e a duração de doenças como disenteria, diarréia, sa-
rampo e malária, sendo que as duas últimas provocam a morte de cerca de, respectivamente, 
2,2 milhões e 1 milhão de crianças anualmente. Por exemplo, a DVA aumenta o risco de 
morbidade e mortalidade em até 23% entre pré-escolares. Ela causa também deficiências 
na formação óssea, incluindo o raquitismo (reduzindo, portanto, a produtividade física). 
Estima-se que a DVA afete mais de 100 milhões de crianças em todo o mundo. A DVA 
também aumenta o risco de mortalidade materna. A prevalência de anemia entre gestantes 
e pré-escolares chega quase aos 70% no sudeste asiático. Na região do Greater Horn, cerca 
de 25% da população apresenta DVA e esse nível chega a 55% em alguns países da África 
Ocidental.

• A deficiência de zinco (DZ) está associada a um aumento na duração do trabalho de parto 
e, portanto, a um aumento no risco de mortalidade materno-infantil. Há evidências de 
que a suplementação de zinco diminui a duração e a gravidade da diarréia em cerca de um 
terço e reduz a incidência de pneumonia em cerca de 12%, sendo que os impactos maiores 
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são para as crianças mais desnutridas. Ela pode também aumentar a resistência à malária e 
reduzir febres associadas à malária e a parasitas. Tais benefícios podem também ser passados 
de mãe para filho durante a gestação.

• A deficiência de ácido fólico (DAF) está associada a um alto risco de partos prematuros e 
de baixo peso de crianças no nascimento. A DAF contribui também para a anemia, espe-
cialmente em gestantes e nutrizes, e pode estar associada a um aumento no risco de morte 
e de doenças maternas. Essa deficiência pode também levar a defeitos no canal vertebral 
(espinha bífida) em recém-nascidos.

 Há claras evidências de que os indivíduos que apresentam maior risco nutricional são as crian-
ças e as gestantes. Nos seres humanos, o período de crescimento mais rápido ocorre durante o terceiro 
trimestre da gestação. Logo antes do nascimento, o crescimento sofre desaceleração, estabilizando-se 
por volta dos dois anos de idade (isto é, crescimento mais lento e constante). A próxima aceleração do 
crescimento ocorre durante a adolescência. Períodos de rápida aceleração estão relacionados também 
ao crescimento do cérebro e ao desenvolvimento de habilidades de aprendizagem. Esse perfil de cres-
cimento define certos períodos durante os quais o acesso a uma nutrição adequada faz-se essencial ao 
crescimento e ao desenvolvimento.

O acesso inadequado a nutrientes durante a gestação, isto é, o retardo do crescimento intrau-
terino (RCIU) e o nascimento prematuro ocasionam, na criança, o baixo peso ao nascer (BPN), ou 
seja, abaixo dos 2.500g. A redução no crescimento tende a ser mais séria em função da gravidade do 
episódio de desnutrição, sua duração e sua proximidade do início da gestação. As principais causas de 
BPN são: (I) baixa estatura materna, (II) baixo peso pré-gestacional e (III) baixa ingestão de calorias, 
proteínas e micronutrientes ou ganho de peso insuficiente durante a gestação.9 Doenças e infecções 
(especialmente a diarréia, a parasitose intestinal, a pré-eclâmpsia e as infecções respiratórias) podem 
também afetar seriamente o estado nutricional de gestantes, levando, assim, ao BPN. Por exemplo, a 
morbidade materna pode levar à diminuição do apetite, à queda na absorção de nutrientes (especial-
mente de ferro e vitamina A), ao aumento da necessidade de nutrientes (devido à febre), ao aumento 
da perda de nutrientes (por exemplo, de ferro e de proteínas, devido à ancilostomíase, ou de zinco e 
potássio, devido à diarréia crônica), à queda no fluxo de sangue para a placenta, à dificuldade na trans-
missão de nutrientes ou à transmissão de doenças infecciosas ao feto (como a sífilis e a aids).

Os riscos relativos de mortalidade para crianças aumentam de forma exponencial com a DPC. 
Crianças muito abaixo do peso (isto é, menos de 60% da mediana) têm uma probabilidade 8,4 vezes 
maior de morrer durante o ano seguinte do que crianças com peso adequado para a idade. O baixo 
peso moderado (isto é, 60% a 69% da mediana) aumenta esse risco em 2,5 vezes (PELLETIER et al., 
1994). Crianças com baixo peso ao nascerem também apresentam mais episódios de doenças como 
diarréia e pneumonia (ASHWORTH, 1998; McINTIRE et al., 1999). O BPN tem também conseqü-
ências de longo prazo significativas sobre o tamanho e a composição corporais e sobre a força muscular. 
Mesmo com a possibilidade de alcançarem níveis normais durante seus dois primeiros anos de vida, 
bebês com BPN (os que sobrevivem) tendem a ser 5cm mais baixos, 5kg mais leves e significativamente 
mais fracos durante a vida adulta.10 Há também um maior risco de disfunção neurológica, hiperativi-
dade, desajeitamento e desempenho escolar inadequado, desenvolvimento cognitivo pobre e função 
imunológica debilitada.11

9 Ver Kramer (1987), Miller e Meritt (1979), Prada e Tsang (1998), de Onis et al. (1998), Huffman et al. (1999) e Ramakrashnan e Neufeld (2002). 
Fatores não-nutricionais com efeito sobre o peso ao nascer incluem (I) fatores comportamentais (ex.: estresse, álcool, fumo, uso de drogas), (II) fatores 
ambientais (ex.: geografia, altitude, clima) e (III) doenças crônicas (ex: diabetes, hipertensão).

10 Ver Lagerstrom et al. (1994), Martorell (1998), Williams et al. (1992) e Westwood et al. (1983).
11 Ver Goldenberg et al. (1998), Grantham-McGregor (1998), Chandra et al. (1977), Victoria et al. (1988), Carter e Hill (1994), Godfrey et al. (1994), 

and Phillips et al. (1993).



29

E
st

u
d

o
  
1

12 Kambarami et al. (1999), Alexander e Kotelchuck (1996), Leveno et al. (1985) e Kogan et al. (1994).
13 Behrman e Deolalikar (1985), Bouis e Haddad (1992), Bouis (1994), Strauss e Thomas (1995), Bouis (1996) e Subramanian e Deaton (1996).
14 Ver Strauss e Thomas (1998), para uma revisão das evidências de que a altura tem um impacto positivo sobre a renda horária, e Fogel (1994), para expe-

riências históricas transnacionais. Por meio do controle para fatores familiares e de outros tipos de herança pela comparação entre gêmeos univitelinos, 
Behrman e Rosenzweig (2001) descobriram que, ao contrário de suas expectativas, estimativas transversais são subestimações.

Existem também evidências de que a desnutrição, durante as fases iniciais da vida (incluindo 
in utero), pode gerar conseqüências negativas para a saúde futura em termos de maior incidência de 
condições crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão arterial. As relações existen-
tes entre os estados nutricionais de mães e filhos fornecem a base de um ciclo vicioso de desnutrição 
por meio do qual esta é transmitida de geração a geração. No entanto, o corolário disso é o potencial 
para a existência de um ciclo virtuoso com melhoras no estado nutricional atual de mães e crianças, 
levando a ganhos dinâmicos. O acesso a suplementos nutricionais e à atenção pré-natal é considerado 
o meio mais efetivo de prevenção, diagnóstico e tratamento das causas subjacentes do crescimento fetal 
insuficiente.12

A ligação direta entre nutrição materna e infantil continua até o final do período de amamenta-
ção exclusiva (geralmente até os 6 meses após o nascimento). O período que inclui os 12 meses poste-
riores à amamentação exclusiva (isto é, entre os 6 e os 18 meses), coincidindo com a exposição externa 
a doenças e infecções por meio de comida, água e contaminação do ar, estabelece uma nova fase crucial 
durante a qual o crescimento pode ser retardado ou recuperado. Após cerca de dois anos de idade, as 
crianças tendem a crescer normalmente, mas têm pouquíssima probabilidade de recuperar qualquer 
crescimento perdido. Com relação à fase de crescimento da adolescência, não há um consenso quanto 
à possibilidade de alcançar os níveis normais. Mas restrições nutricionais durante esse período também 
acarretarão em restrições ao crescimento. 

 Como as necessidades de energia (ao contrário das de proteínas, minerais ou vitaminas) deter-
minam a ingestão de alimentos, indivíduos (e famílias) lutam em primeiro lugar para satisfazer essas 
necessidades. As principais fontes de energia (ou seja, de calorias) são os alimentos-base, como o arroz 
e o trigo. Uma vez satisfeitas as exigências básicas de energia, as famílias, geralmente, passam a buscar 
alimentos de melhor qualidade ou paladar, isto é, fontes mais caras de energia.13 O crescimento da 
renda é geralmente associado a um aumento na diversidade dos alimentos, por meio de um maior 
consumo de vegetais, carne e frutas, que se constituem em fontes importantes de minerais e vitaminas 
essenciais. Essa relação renda-consumo significa que as deficiências micro e macronutricionais andam 
juntas, a primeira invariavelmente ocasionando a segunda. No entanto, tal relação também significa 
que as deficiências micronutricionais, e suas conseqüências, podem persistir mesmo na ausência de 
deficiências macronutricionais.

A extensão da desnutrição é medida geralmente nos termos dos seguintes indicadores de moni-
toramento do crescimento (NAÇÕES UNIDAS, 2000; DE ONIS et al., 1993):

• Baixa estatura para a idade: refere-se à situação na qual os indivíduos apresentam estatura 
muito inferior àquela esperada para sua faixa etária, isto é, obtêm baixo escore na relação al-
tura/idade. É geralmente considerada uma conseqüência de fatores de longo prazo, como a 
desnutrição crônica (em particular a DPC) e as doenças crônicas e freqüentes. Constitui-se, 
portanto, num indicador de um histórico de falhas no crescimento, que é freqüentemente 
usado para o planejamento, a longo prazo, de políticas e programas de intervenção em situ-
ações de não-emergência. Estimativas para o ano 2000 sugeriam que, nos países em desen-
volvimento, mais de 32% das crianças abaixo dos 5 anos de idade apresentavam baixo peso 
para a altura (ONU, 2000). Quando ocorre na mãe, esse problema pode causar dificuldades 
no parto, aumentando a mortalidade materna. Observou-se que crianças gravemente afeta-
das por esse problema antes dos dois anos de idade apresentavam um QI de 5 a 11 pontos 
abaixo daquele de crianças normais.14
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• Baixo peso para a altura: refere-se à situação na qual os indivíduos apresentam peso muito 
inferior ao esperado, levando-se em conta sua altura, isto é, baixo escore na relação peso/al-
tura. Enquanto que a baixa estatura para a idade é freqüentemente interpretada como um 
sinal de um histórico de exposição à desnutrição, o baixo peso para a altura é interpretado 
como um reflexo de desnutrição no momento em que foram feitas as medidas. O baixo 
peso para a altura é, com freqüência, o resultado de uma grave perda de peso, recente e 
continuada, devida à ingestão inadequada de energia, a problemas de saúde recentes e con-
tinuados ou a uma combinação de ambos. Estima-se que, nos países em desenvolvimento, 
9,4% das crianças menores de 5 anos apresentem esse problema (WHO, 2000).15

• Baixo peso: refere-se à situação na qual o indivíduo pesa muito menos do que o esperado 
para sua faixa etária, isto é, um baixo escore na relação peso/idade. Ao contrário da altura, 
o peso apresenta flutuação com o decorrer do tempo e, portanto, reflete tanto a desnutrição 
aguda, no momento da medição, quanto a desnutrição crônica. No sul da Ásia, cerca de 
metade das crianças pequenas encontra-se abaixo do peso; as porcentagens correspondentes 
são de 30% para a África Subsaariana, 23% para o Sudeste Asiático e o Pacífico, 16% para o 
Oriente Médio e para a África Setentrional e 11% para a América Latina e o Caribe. Cerca 
de 60% das mulheres em idade reprodutiva no sul da Ásia encontram-se abaixo do peso; as 
porcentagens correspondentes são de 45% para a Ásia Oriental, mas mais baixas, em torno 
de 20%, na África Subsaariana. Com base nos riscos relativos abordados, calcula-se que a 
desnutrição seja responsável por 51% das mortes entre crianças nas regiões asiáticas de baixa 
renda. O BPN pode reduzir o QI em 5 pontos.

Embora os indicadores citados visem a capturar a prevalência de deficiência protéico-calórica, 
como foi mencionado, eles também refletem deficiências de micronutrientes (JOHNSON, 1998). 
Tais indicadores são geralmente apresentados em forma de escore z, calculado por meio da distância da 
mediana (ou média) expressa como uma proporção do desvio-padrão. Os indivíduos situados em mais 
de dois desvios-padrão abaixo dos valores medianos da referência internacional (com base em dados 
antropométricos norte-americanos) são classificados como desnutridos. É importante notar que indi-
víduos podem apresentar, simultaneamente, baixo peso e baixa estatura para a idade, mas não baixo 
peso e baixo peso para a altura.

3.2.2 Motivações para Intervenções Governamentais

Existem argumentos, tanto em termos de eqüidade quanto de eficiência econômica para a inter-
venção governamental, visando a melhorar o estado micronutricional das famílias. Do ponto de vista 
da eqüidade, uma visão comumente defendida é a de que a desnutrição é resultado da pobreza prove-
niente da baixa renda, que, por sua vez, leva ao baixo consumo de alimentos, especialmente aqueles 
ricos em micronutrientes (isto é, carnes, vegetais e frutas). Sendo esse o caso, então o aumento da renda 
de famílias carentes deveria ser um caminho efetivo para a redução da desnutrição.

Do ponto de vista da eficiência, há uma variedade de possíveis fontes de falhas de mercado, o 
que poderia diminuir a relação entre renda e melhorias na nutrição. A mais importante talvez seja a 
falta de informações da parte das famílias sobre a importância da diversificação da dieta para a saúde e 
o estado nutricional. Apesar de o conhecimento gerado pela comunidade acadêmica se haver infiltrado 
em programas de saúde apoiados por várias organizações internacionais, doadores e alguns governos, 
ele ainda não alcançou mães e responsáveis em nível domiciliar. Na ausência de tais informações, a 
15 Em crianças, o baixo peso para a altura foi medido em escores z. Em adultos, o indicador equivalente chama-se índice de massa corporal (IMC), obtido 

por meio da divisão do peso pelo quadrado da altura; essa é, portanto, em parte, uma medida de fluxo (ingestão de alimentos) e, em parte, de estoque 
(investimentos anteriores). Para estudos sobre a relação entre IMC e resultados no trabalho, ver Haddad e Bouis (1991), Foster e Rosenzweig (1993, 
1994), Thomas e Strauss (1997), Glick e Sahn (1998), Croppenstedt e Müller (2000), Pitt, Rosenzweig e Hassan (1990), Bhargava (1997) e Fafchamps 
e Quisumbing (1999).
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16 Com relação à conexão entre transferências em dinheiro e nutrição, ver Alderman (1986, 1993), Behrman e Deolalikar (1987, 1988), Behrman, Foster 
e Rosenzweig (1997), Bouis (1994), Bouis e Haddad (1992), Strauss e Thomas (1995, 1998), Subramanian e Deaton (1996) e Duflo (2000).

ingestão de micronutrientes não aumentará tanto quanto seria o caso em circunstâncias opostas. Falhas 
no mercado de capital podem também ser responsáveis por estados nutricionais abaixo do nível ótimo. 
Investir em nutrição, particularmente na infantil, oferece resultados a longo prazo. Mercados de capital 
imperfeitos, todavia, podem não financiar tais investimentos, devido à inexistência de colateral que 
possa ser oferecido por pais em famílias pobres. Finalmente, os pais podem investir pouco na nutrição 
de meninas devido à presença de fatores externos. Em lugares onde os filhos tornam-se responsáveis 
pelo bem-estar de seus pais após uma certa idade (como é o caso na Ásia) e as filhas vivem na residência 
de seus maridos, outros domicílios podem colher os benefícios de investimentos anteriores feitos na 
nutrição de meninas. Na prática, é provável que todos os fatores relacionados participem da geração de 
níveis subótimos de nutrição para a sociedade.

Intervenções do governo nessa área justificam-se também com base na justiça social. Essa abor-
dagem expressa a questão tipicamente em termos de direitos, como, por exemplo, o direito a um nível 
básico de nutrição que permita ao indivíduo alcançar seu potencial de desenvolvimento físico e mental 
ou uma vida sadia e feliz (BANCO MUNDIAL, 1986). É importante notar que se enfatiza aqui a 
eqüidade de resultados medidos pelo estado de saúde nutricional (ESN). A obtenção de resultados 
mais iguais em termos de ESN pode exigir uma alocação desigual de recursos nos lugares onde grupos 
de outra maneira prejudicados recebam inicialmente acesso preferencial.

3.2.3 Tipos de Programas Governamentais para a Redução da Desnutrição

Existe uma diversidade de intervenções governamentais diretas que podem ser promovidas para 
combater níveis socialmente indesejáveis de desnutrição. Essas incluem:

• Transferências de renda. Visto que o organismo não produz micronutrientes naturalmente, 
os indivíduos devem adquiri-los do meio externo. A fonte óbvia de micronutrientes é o con-
sumo de alimentos ricos dessas substâncias, como carne, vegetais e frutas. Uma observação 
empírica bastante comum para países em desenvolvimento é a de que a diversificação da 
dieta e o consumo de alguns alimentos ricos em micronutrientes, tais como a carne, estão 
fortemente correlacionados com a renda. Evidências no tocante à relação entre renda e pa-
drões de consumo sugerem que famílias extremamente pobres tendem a, com o aumento da 
renda, primeiro melhorar a qualidade dos alimentos básicos consumidos, mudando, portan-
to, somente a composição do conjunto de alimentos básicos e, na prática, apenas mudando 
para formas mais caras de calorias e de energia. Com posteriores aumentos na renda, diver-
sificam-se as dietas, incluindo nelas alimentos tais como a carne, vegetais e frutas mais ricos 
em micronutrientes. Transferências em dinheiro às famílias podem, portanto, vir a ser uma 
maneira efetiva de melhorar resultados nutricionais, mas é possível que tal intervenção tenha 
efeito apenas sobre as famílias moderadamente (em oposição às extremamente) pobres.16 

No entanto, é sumamente importante fazer aqui a distinção entre a correlação bruta nos dados 
e a existência (e a magnitude) de uma relação causal que gere essa observação empírica. Outros fatores 
socioeconômicos também determinam o nível de consumo de alimentos, e esses também podem estar 
relacionados à renda familiar. Por exemplo, famílias de maior renda geralmente apresentam maiores ní-
veis de escolaridade. Na mesma proporção em que a educação consiste em um proxy razoável para o co-
nhecimento nutricional da família (isto é, a respeito das conexões benéficas entre padrões de consumo e 
estado de saúde), a correlação bruta entre renda e nutrição, existente nos dados, estará superestimando 
o impacto da renda adicional sobre a demanda por micronutrientes. Pode suceder, por exemplo, que 
uma transferência de renda atinja aumentos apenas modestos no consumo de micronutrientes caso não 
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seja combinada com uma campanha informativa sobre os benefícios de uma dieta diversificada, rica em 
micronutrientes-chave. Ou pode acontecer que os domicílios mais pobres estejam situados nas regiões 
mais remotas, onde a terra não seja adequada à produção de alimentos ricos em micronutrientes e onde 
a infra-estrutura seja insuficiente, fazendo com que a importação desses alimentos de outros locais seja 
demasiado onerosa. Mais dinheiro nas mãos de tais famílias pode não ser uma forma muito efetiva de 
incrementar o consumo de micronutrientes. 

• Educação nutricional. A extensão em que as famílias diversificam sua alimentação para 
incluir micronutrientes depende, em parte, de seu entendimento sobre a importância desses 
alimentos para seu estado de saúde. Como mencionado anteriormente, se esse conhecimen-
to está positivamente correlacionado à renda, então uma correlação bruta positiva entre a 
renda e a ingestão de micronutrientes estaria superestimando a efetividade da renda em 
provocar uma alteração no estado micronutricional das famílias. Pode-se esperar que maior 
consciência incremente tanto o estado nutricional das famílias quanto a efetividade das 
transferências de dinheiro e, inclusive, do crescimento da renda. Quando falhas na informa-
ção constituem o maior problema, programas voltados à educação nutricional e a mudanças 
nos hábitos alimentares apresentam o atrativo de que, caso obtenham sucesso, tenderão a, 
eventualmente, eliminar a necessidade de intervenção pública, liberando, assim, recursos 
valiosos para outros fins.

• Subsídios alimentares. Subsídios alimentares que reduzam o preço de alimentos ricos em 
micronutrientes aumentam seu consumo, tanto por meio de um efeito sobre a renda (como 
no caso das transferências) como de um efeito de substituição (como no caso da educação 
nutricional). Na mesma extensão em que a baixa renda é a causa fundamental da desnutri-
ção, os subsídios alimentares são um instrumento menos eficiente do que as transferências 
de dinheiro direcionadas. Isso reflete tanto a distorção dos padrões de consumo (visto que 
os preços ao consumidor já não refletem os maiores custos de produção desses produtos) 
quanto o vazamento dos subsídios universais à população não-carente. Esta última causa 
pode ser superada pelo direcionamento dos subsídios alimentares por meio de lojas de ra-
ção. Entretanto, o potencial de revenda ou de efeitos de compensação por meio de ajustes 
nas compras do mercado pode reduzir sua efetividade pela virtual transformação de subsí-
dios em transferências equivalentes de renda. Em caso de presença de falhas de comunica-
ção, a existência de um efeito de substituição faz do subsídio um instrumento relativamente 
mais eficiente do que transferências (incondicionais) de dinheiro; mas, ao contrário do que 
ocorre com os programas de educação, o efeito permanece somente enquanto durarem os 
subsídios.17 Em uma era em que muitos governos estão afogados em gastos públicos, subsí-
dios alimentares universais podem não ser uma política viável, visto que tendem a ter custo 
elevado e podem ser difíceis de direcionar sem vazamentos.

• Fortificação alimentar. Baixos níveis de micronutrientes podem ser um reflexo do alto 
preço dos alimentos ricos nessas substâncias. Portanto, baixa renda e informação inadequa-
da manifestam-se na impossibilidade ou na falta de desejo das famílias pobres de adquirir 
alimentos tão caros.18 Isso pode significar que a maneira mais custo-efetiva de aumentar a 
ingestão de nutrientes nos domicílios seria aumentar o conteúdo nutricional de alimentos 
já consumidos por essas famílias em quantidades suficientes (ex.: farinha, açúcar, óleo de 
cozinha, etc.). Essa abordagem envolve, essencialmente, a redução do custo de aquisição de 
nutrientes e a definição de quem assume os custos da fortificação, se governo ou produtores 
ou se ele é repassado ao consumidor sob a forma de preços mais altos. Se falhas de instrução 

17 Isso, é claro, presume a inexistência do aprendizado pelo consumo. Mas uma das razões por que famílias não conseguem apreciar a relação existente entre 
dieta e estado micronutricional é que alguns dos benefícios para a saúde (redução do risco de mortalidade, melhora da habilidade cognitiva e melhora 
da capacidade de trabalho) podem não ser obviamente associados à composição da dieta.

18 Esses preços elevados podem também ser um reflexo dos padrões de safra-entressafra. É importante notar que isso tem efeito sobre a efetividade das 
transferências de dinheiro, as quais podem apresentar diferenças substanciais, de acordo com a época em que elas são recebidas.
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Mas é importante notar que, em locais onde as deficiências na infra-estrutura (como, por 
exemplo, em áreas remotas) são um problema importante, essas se aplicam tanto aos alimen-
tos adquiridos fortificados quanto aos alimentos naturalmente ricos em micronutrientes.

• Suplementos. Essa abordagem envolve, essencialmente, a distribuição de micronutrientes 
em forma de cápsulas, de líquido ou de injeções. Quando a pobreza for o problema fun-
damental, essa pode ser uma opção atraente, na medida em que fornece micronutrientes a 
baixo custo, especialmente quando há potencial para suplementos de alta dosagem. Quan-
do a restrição for a falta de informação, a eficiência dessa estratégia depende crucialmente 
da capacidade de atingir aqueles indivíduos que mais possam ser beneficiados por ela e de 
persuadi-los a arcarem com os custos de receber o suplemento (isto é, tempo e custos finan-
ceiros). As deficiências de informação fornecem também um argumento para que alguns 
desses gastos sejam assumidos pelo governo, como, por exemplo, no fornecimento gratuito 
dos suplementos. Uma estratégia bem-sucedida de suplementação exigirá, portanto, uma 
mudança coordenada no comportamento. Medida esta que, por sua vez, requer uma es-
tratégia de comunicação (por exemplo, comunicação de massa e propaganda) que forneça 
informações tanto aos gestores de saúde responsáveis pelo manejo desses programas quanto 
às famílias, para dar-lhes ciência do programa e de seus benefícios. Essa abordagem combi-
natória trabalha sobre duas das causas subjacentes da desnutrição, ou seja, iniqüidades na 
distribuição de renda e falhas de informação.

• Outras estratégias de base alimentar. Estratégias baseadas na agricultura, para aumentar 
a produção, a disponibilidade e o consumo de alimentos ricos em micronutrientes, repre-
sentam uma outra abordagem possível ao aumento da diversificação alimentar. As mais 
populares incluem a jardinagem caseira e a criação de animais em pequena escala. Na me-
dida em que altos preços refletem falta de estoques ou altos custos de transporte, aumentar 
a produção de alimentos ricos em micronutrientes (como vegetais, frutas e animais) pode 
constituir-se em uma política efetiva. Mas é importante perguntar-se o porquê de tais pro-
dutos não estarem já sendo produzidos. Se isso for o reflexo de problemas, como o difícil 
acesso ao crédito ou a insumos essenciais (por exemplo, fertilizantes), então uma abordagem 
direta dessas questões pode ser a mais apropriada. Por exemplo, se a informação inadequada 
for o problema, então um aumento na produção pode levar somente a rendas mais altas 
provenientes da venda de tais produtos aos elevados preços locais, o que causaria, conse-
qüentemente, pouco efeito (ou, ao menos, um efeito muito menor do que o antecipado) so-
bre o estado macronutricional. Outra estratégia de base alimentar é a utilização de técnicas 
de refinamento de plantas para selecionar variedades com alto teor de micronutrientes, tais 
como variedades de batata-doce ricas em betacaroteno, ou incrementar a densidade de mi-
cronutrientes em alimentos básicos amplamente consumidos. Essa última técnica envolve a 
fortificação da semente do arroz com ferro ou zinco, por exemplo, o que contribuiria para 
o melhor crescimento da planta e poderia aumentar a biodisponibilidade desses micronu-
trientes durante o consumo humano. Por esses motivos, as questões relevantes à fortificação 
alimentar também são importantes aqui.

Todas as políticas e os programas citados poderiam ser considerados como possíveis componen-
tes de uma estratégia abrangente para a redução da desnutrição, especialmente daquela devida à falta 
de micronutrientes. A eficiência relativa de cada instrumento dependerá de seu custo relativo e de sua 
capacidade de direcionar-se àqueles que mais sofrem com a desnutrição. O custo relativo é influencia-
do também pela eficiência operacional do programa.
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3.2.4 Argumentos a Favor de Programas de Transferências Monetárias Condicionadas

A discussão do tópico anterior destaca os argumentos para o delineamento do Bolsa-Alimenta-
ção como um programa de transferência de dinheiro ligado à educação nutricional e à exigência de 
exames de saúde. Nos locais onde a baixa renda é uma causa primária da desnutrição, as transferências 
de dinheiro tratam diretamente da causa fundamental do problema. As transferências de dinheiro são 
tão fáceis de direcionar quanto qualquer outro programa e podem acarretar custos administrativos 
menores do que aqueles de lojas de cestas básicas, por exemplo, que freqüentemente têm de transpor-
tar alimentos de outras áreas. Nos locais onde a falta de informação constitui outra importante causa 
de subnutrição, transferências de dinheiro por si só seguirão sendo investidas insuficientemente na 
diversificação da dieta e nas melhorias das condições de vida que beneficiam o estado nutricional. Esses 
dois fatores são considerados importantes causas de desnutrição no Brasil. Por meio da conexão entre 
a transferência de renda e a educação nutricional, o Bolsa-Alimentação fornece aos domicílios tanto a 
informação quanto os meios necessários para o aprimoramento de suas dietas. Como foi dito anterior-
mente, o programa de educação apresenta benefícios de longo prazo, visto que pode levar a mudanças 
permanentes nos hábitos alimentares, que continuam a afetar a escolha dos alimentos mesmo após o 
término das transferências. Por meio da inclusão da atenção ao pré-natal, à vacinação e ao monitora-
mento do crescimento na lista das responsabilidades do beneficiário, esse programa condicional aborda 
diretamente alguns dos problemas de saúde que inibem a absorção de macro e micronutrientes e au-
menta os níveis de informação sobre os benefícios da utilização dos serviços de saúde locais.

É importante notar que, mesmo que as restrições de crédito sejam uma importante causa da 
falta de investimentos em nutrição, as transferências de dinheiro atingem os mesmos objetivos que os 
programas de crédito subsidiado ou direcionado, pelo aumento do montante de recursos disponíveis 
para famílias carentes (na forma de doações, em vez de empréstimos). A maior ou menor efetividade 
de um programa de transferência de dinheiro em comparação com um programa de crédito semelhan-
temente condicionado depende, em grande parte, do custo relativo da administração de cada tipo de 
programa. As transferências são geralmente preferidas por dois motivos: em primeiro lugar, a pobreza 
é quase sempre parte da causa da desnutrição. Em segundo lugar, o retorno dos investimentos em 
nutrição espalha-se por um período muito longo, fazendo com que os programas de crédito (que têm 
uma sobrevida relativamente curta), exigidos pelas políticas orçamentárias governamentais, tornem-se 
menos efetivos na abordagem do problema da nutrição.

No programa Bolsa-Alimentação, os pagamentos em dinheiro são feitos às famílias participantes 
do programa por meio de cartões magnéticos, em vez de em espécie, na forma de alimentos. A utili-
zação de pagamentos em dinheiro justifica-se por diversas razões. Primeiro, os pagamentos são feitos, 
em parte, como compensação à família pelos gastos com a participação nas intervenções nutricionais 
determinadas pelo programa. Esses custos podem incluir os gastos com transporte até as clínicas e o 
valor do tempo gasto realizando as diversas atividades exigidas pelo programa. Embora nem todos 
esses custos exijam gastos em dinheiro, é razoável que se compense as famílias, em dinheiro, por esses 
gastos. Segundo, se a renda adicional fornecida pelo Bolsa-Alimentação for inframarginal em relação 
aos gastos com alimentação, deverá ser pequena a diferença no efeito sobre o consumo de alimentos 
no domicílio proveniente do dinheiro e o proveniente do fornecimento de alimentos em espécie. Além 
disso, se a família preferir utilizar esses fundos para o pagamento de contas de água ou luz, por exem-
plo, tais atividades podem ser apropriadas e podem resultar em maiores ganhos em termos de bem-es-
tar. Finalmente, a implementação de programas que incluem transferências em espécie freqüentemente 
leva a níveis substanciais de ineficiência. Por exemplo, há fortes evidências de perdas significativas de 
eficiência no programa atual (ICCN), resultantes dos preços inflacionados pagos pelo leite. Além disso, 
uma proporção significativa desses benefícios foi enviada a regiões produtoras de leite, onde a falta do 
referido alimento obviamente não constitui uma restrição ao consumo adequado de nutrientes. Consi-
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19 Ver Skoufias (2001) para uma visão geral do Progresa e de seus impactos.

derando-se, no entanto, que o programa do ICCN continuará existindo em um número significativo de 
municípios por algum tempo, concomitantemente com a introdução do Bolsa-Alimentação, pode haver 
uma oportunidade única de avaliar os impactos relativos desses dois tipos diversos de intervenção.

3.3 Evidências Provenientes de Outros Programas de Transferências Condicionadas:  
Estimativas do Impacto do Programa e o Papel do IFPRI nas Avaliações

O programa brasileiro Bolsa Escola, iniciado em 1995, foi o primeiro grande programa de trans-
ferência monetária condicional da América Latina com vistas a impulsionar os investimentos no capital 
humano de crianças. Recentemente, vários outros países têm promovido programas semelhantes, diri-
gidos a vários componentes do capital humano, incluindo educação, saúde e nutrição. Tais programas 
incluem o Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), do México, o Red de Protección 
Social (RPS), da Nicarágua, e o Programa de Asignación Familiar (Praf), de Honduras, além de progra-
mas da Colômbia e de outras partes do mundo como, por exemplo, Bangladesh. O International Food 
Policy Research Institute (IFPRI) esteve envolvido em grandes e importantes avaliações dos programas 
do México, da Nicarágua e de Honduras. Nesta sessão, revisamos os objetivos, o delineamento e o 
desempenho desses programas, destacando as diferenças de delineamento entre eles e identificando a 
magnitude dos possíveis benefícios.

3.3.1 O Progresa no México

O governo mexicano instituiu o Progresa em 1997. O programa tem múltiplos objetivos, que 
visam a melhorias nos estados educacional, nutricional e de saúde de famílias carentes e, especialmen-
te, de crianças e suas mães. Como no caso do Bolsa-Alimentação, o Progresa fornece transferências de 
dinheiro condicionadas ao cumprimento de atividades que visam a impulsionar o capital humano de 
seus beneficiários. No Progresa, a lista de responsabilidades do participante inclui a matrícula da criança 
na escola, além de sua freqüência regular ao colégio e à clínica. Além das transferências de dinheiro, as 
vantagens do programa incluem benefícios de saúde em espécie e suplementos nutricionais para crian-
ças de até 5 anos, gestantes e nutrizes. Em sua fase final, no início de 2000, o Progresa incluía quase 2,6 
milhões de famílias em 72.345 localidades de todos os 31 estados mexicanos. Isso representa cerca de 
40% de todas as famílias rurais e um nono de todas as famílias do país. O orçamento anual total do 
programa em 1999 foi de aproximadamente US$777 milhões, o que equivale a um pouco menos de 
20% do orçamento federal para a redução da pobreza ou 0,2% do PIB. As principais características do 
Progresa, incluindo o delineamento, o método, o direcionamento, o custo e o impacto sobre a pobreza, 
encontram-se no quadro 2.19 

Na condição de um programa multifacetado, direcionado à educação, à saúde e à nutrição, o 
Progresa é semelhante, teoricamente, a uma combinação do Bolsa-Alimentação com o Bolsa Escola, 
no Brasil. Na prática, o Progresa pode haver alcançado alguns benefícios em termos de coordenação e 
delineamento que não foram possíveis no Brasil, devido à administração separada dos dois programas 
brasileiros. 

Apesar das diversas semelhanças entre o Progresa e os Bolsas no Brasil, há algumas outras diferen-
ças de delineamento e administração que podem afetar os resultados. Uma diferença significativa entre 
os programas é a de que a gestão do Progresa é centralizada. O Governo Federal administrou todas as 
fases do programa, inclusive a identificação dos beneficiários, a transferência de fundos e a imposição 
do cumprimento das responsabilidades por parte dos participantes. Os governos locais não tiveram 
nenhum papel no delineamento ou na supervisão. Em relação aos resultados de ordem nutricional, 
um dos benefícios em espécie concedidos às famílias mais carentes pelo Progresa vem na forma de um 
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suplemento nutricional. Como tanto o Progresa quanto o Bolsa-Alimentação fornecem transferências 
de dinheiro, o efeito diferencial do suplemento adicional sobre a nutrição dependerá da inframargi-
nalidade dos alimentos fornecidos e do tamanho relativo das transferências. Evidências provenientes 
do Progresa sugerem que a combinação de suplementos nutricionais, transferências de dinheiro e com-
parecimento a clínicas de saúde teve um efeito significativo sobre o estado nutricional das crianças 
(BEHRMAN; HODDINOTT, 2000). Não foi possível identificar efeitos separados sobre o estado 
nutricional para nenhum componente isolado do programa.

Entre os impactos do Progresa relevantes ao Bolsa-Alimentação estão:

• Em janeiro de 1996, mais de um ano antes do início do Progresa, era idêntico o número 
médio de consultas a clínicas de saúde em locais que viriam a ser cobertos futuramente pelo 
programa e as demais localidades. Em 1998, o primeiro ano inteiramente sob a ação do 
Progresa em todas as suas localidades de tratamento, o número de consultas apresentou um 
crescimento mais rápido do que nas áreas não atingidas pelo programa. 

• O Progresa aumentou em cerca de 8% o número de primeiras consultas ao pré-natal reali-
zadas durante o primeiro trimestre de gestação. Essa antecipação do pré-natal reduziu sig-
nificativamente o número de primeiras consultas durante o segundo e o terceiro trimestres 
de gestação. Está documentado que essa mudança positiva no comportamento causa uma 
melhora significativa na saúde de bebês e de gestantes. 

• Em 1999, os gastos medianos com alimentação foram 13% mais altos em domicílios bene-
ficiados pelo Progresa quando comparados a domicílios-controle. Esse aumento foi movido, 
em grande parte, por maiores gastos com frutas, vegetais, carnes e produtos de origem 
animal. Em novembro de 1999, a aquisição calórica mediana havia aumentado 10,6%. 
Segundo a opinião dos beneficiários, as famílias têm se alimentado melhor desde o início 
do Progresa. 

• Em 1998, resultados de inquéritos indicaram que 44% das crianças entre 12 e 36 meses 
provenientes de regiões cobertas pelo Progresa apresentavam baixa estatura para a idade. 
Dados sugerem que o Progresa teve um efeito significativo em termos de aumento no cres-
cimento infantil e de redução na probabilidade de as crianças apresentarem baixa estatura 
para a idade, com um aumento na ordem de 16% na taxa de crescimento médio por ano 
(que corresponde a 1cm) em crianças que receberam tratamento durante a fase crítica, ou 
seja, entre os 12 e os 36 meses. Parte do impacto sobre o crescimento infantil se deve aos 
suplementos nutricionais fornecidos.

• Por fim, o custo administrativo de fazer com que as transferências chegassem às famílias 
pobres no Progresa parece haver sido pequeno. Segundo um programa de análise de custos, 
para cada 100 pesos alocados ao programa, 8,9 foram absorvidos por gastos administra-
tivos. Foi determinado, também, que a abolição do direcionamento domiciliar reduziria 
esses gastos de 8,9 a 6,2 pesos para cada 100 pesos transferidos, enquanto que a abolição da 
condicionalidade os reduziria de 8,9 a 6,6 pesos para cada 100. A abolição simultânea dos 
dois reduziria os gastos a 3,9 pesos por 100.

Obviamente, abolir tanto o direcionamento quanto a condicionalidade reduziria o impacto do 
programa sobre seus objetivos de melhorar o estado nutricional de crianças, gestantes e nutrizes de 
famílias pobres. 

3.3.2 O RPS na Nicarágua

O RPS é um programa de rede de proteção social que visa a incrementar o capital humano de 
crianças vivendo em situação de extrema pobreza nas regiões rurais da Nicarágua. Ele inclui interven-
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20 Ver IFPRI (2000) para uma introdução ao Praf.

ções dirigidas tanto à oferta quanto à demanda, principalmente na forma de transferências em dinheiro 
para famílias e incentivos em dinheiro a escolas e serviços de saúde (veja o quadro 2). Os objetivos do 
programa incluem elevar os gastos com alimentação por meio de transferências de dinheiro, melho-
rar o estado nutricional e os cuidados com a saúde de crianças menores de 5 anos e reduzir a evasão 
escolar durante os quatro primeiros anos de escola primária. Assim como no Bolsa-Alimentação e no 
Progresa, a elegibilidade das famílias depende do cumprimento de várias condições. No caso do RPS, 
estas incluem a participação no monitoramento do crescimento e a freqüência à escola para as crianças, 
bem como a freqüência às sessões de treinamento em práticas nutricionais e de saúde para os pais ou 
responsáveis. Os domicílios beneficiários foram identificados por meio de uma metodologia de proxy 
means prediction, feita após uma seleção, por delineamento randômico de base comunitária, de comu-
nidades para os grupos de tratamento e controle. 

O governo da Nicarágua iniciou o RPS na forma de um programa piloto de dois anos, em 2000, 
com um orçamento de US$10 milhões. Essa cifra representa aproximadamente 0,2% do PIB e 2,5% 
dos gastos recorrentes do governo com saúde e educação. A fase piloto do RPS foi implementada em 
dois estágios. No primeiro, o programa beneficiou todas as aproximadamente 6 mil famílias que viviam 
em 21 comarcas, ou zonas censitárias, selecionadas entre os municípios da parte setentrional da Região 
Central da Nicarágua. Essas 21 comarcas foram escolhidas aleatoriamente dentre as 42 contidas numa 
lista das mais pobres da região. As 21 comarcas restantes, que foram excluídas do programa durante 
esse primeiro estágio, foram usadas como grupo-controle para a avaliação do impacto do programa 
por meio desse teste randômico de base comunitária. No segundo estágio do programa piloto, foi sele-
cionado algo em torno de outras 4 mil famílias de beneficiários provenientes dos mesmos municípios, 
mas de comarcas diferentes, por meio do emprego de métodos de direcionamento domiciliar, além de 
geográfico. Para o direcionamento domiciliar, foi empregada uma abordagem de médias proxy para a 
identificação de famílias pobres baseada em uma lista de indicadores de nível domiciliar. 

O governo está considerando se o piloto do RPS merece ser expandido para tornar-se uma parte 
mais integral de sua estratégia de combate à pobreza. A avaliação feita pelo IFPRI do piloto inclui uma 
análise do impacto do programa, do desempenho de seu direcionamento e de seu custo administra-
tivo. O RPS continua sendo realizado, e a avaliação do IFPRI ainda não está completa. No entanto, 
resultados preliminares confirmam que o delineamento randômico de teste foi bem executado e que 
há espaço substancial para melhorias, na população estudada, dos desempenhos dos indicadores para 
saúde e educação. Uma das descobertas iniciais foi a de que o RPS teve um efeito significativo sobre 
os índices de matrículas nas escolas para a população-alvo (crianças entre 7 e 13 anos que ainda não 
haviam completado a quarta série primária). Antes do programa, os índices de matrícula em áreas de 
intervenção e em áreas-controle eram muito semelhantes, com aproximadamente 70% das crianças 
elegíveis matriculadas. Com o programa, as matrículas aumentaram 22 pontos percentuais em média 
para crianças vivendo em domicílios beneficiados pelo RPS.

3.3.3 O Praf em Honduras

Como nos casos do Progresa e do RPS, os objetivos do Praf são amplos e incluem maiores inves-
timentos em educação, saúde e nutrição direcionados a crianças, gestantes e nutrizes provenientes de 
famílias carentes (veja o quadro 2). O programa fornece dinheiro a domicílios beneficiários, condicio-
nado à freqüência escolar de crianças de primeira a quarta séries e ao comparecimento de gestantes e 
mães de crianças até 3 anos a serviços de saúde preventiva. O Praf inclui também mecanismos dirigidos 
à oferta, tais como a destinação de fundos a associações de pais nas escolas e transferências a centros de 
saúde, visando a melhorar a qualidade dos serviços oferecidos.20
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O Praf opera em 60 dos 298 municípios hondurenhos, em 7 estados (departamentos). Trinta 
municípios receberam somente o programa direcionado à demanda, 10 apenas o programa direciona-
do à oferta, e outros 20 receberam ambos os componentes simultaneamente. Vinte outros municípios, 
escolhidos aleatoriamente como grupos-controle, não receberam o programa. Participam deste mais 
de 70 mil famílias.

Estima-se que os bônus para a educação custarão US$3,5 milhões por ano, os bônus para a saú-
de, US$2,2 milhões, os suprimentos para a educação, US$2,2 milhões, e os suprimentos para a saúde, 
US$0,37 milhões, totalizando um orçamento de US$8,37 milhões por ano. Isso se traduz em forma 
de bônus para a educação no valor de US$58 por criança ao ano e bônus de saúde no valor de US$46 
por família ao ano, em média. As transferências às escolas ficaram, em média, em US$4 mil por ano, e 
as clínicas de saúde receberam, em média, US$6 mil por ano. 

A avaliação do Praf continua sendo feita pelo IFPRI. No entanto, resultados preliminares sobre 
o desempenho do direcionamento, provenientes do Mesoamerica Nutrition Program Targeting Study 
Group (MNPTSG) (2001), demonstram que 22% dos beneficiários, em nível nacional, pertencem ao 
décimo inferior em termos de consumo per capita, 42% pertencem ao quinto inferior, e 80% estão 
incluídos nos 40% inferiores dessa distribuição. Isso pode constituir-se em uma subestima do grau de 
progressão da distribuição orçamentária, caso as famílias mais pobres tenham mais filhos. 

Outra constatação preliminar relacionada à efetividade do Praf é a de que a capacidade do pro-
grama em alcançar seus objetivos (incrementar a freqüência escolar e reduzir a desnutrição) pode haver 
sofrido as conseqüências da falta de imposição das responsabilidades dos beneficiários contemplados. 
No Praf, não foi feito nenhum esforço para monitorar o cumprimento, por parte do beneficiário, da 
lista de responsabilidades imposta pelo programa. Na prática, não houve conseqüências para as famílias 
que não cumpriram com suas responsabilidades. O governo toma conhecimento do descumprimento 
das exigências e somente exclui a família do programa se esta retirar a criança da escola. 

Quadro 2. Resumos de Alguns Programas de Transferências Monetárias Condicionadas

Programa Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa)
(Programa de Educação, Saúde e Alimentação)

País México

Histórico do Programa Implementado como piloto em 1992, durante o governo do presidente Zedillo, e em nível 
nacional em áreas rurais em 1997. Atualmente, no governo Fox, encontra-se em expansão para 
as  áreas urbanas, sendo renomeado como Oportunidades. A fase inicial rural foi financiada pelo 
governo mexicano. A expansão foi parcialmente financiada por meio de um grande empréstimo 
junto ao BID.

Agências 
Implementadoras

Programa federal sob a tutela do Sedesol (Ministério do Desenvolvimento Social), com braços 
operacionais em níveis estadual e municipal. A agência central denomina-se Conprogresa. 
Embora em alguns casos tenha trabalhado em conjunto com oficiais municipais, em sua maior 
parte o programa passou diretamente por sobre todos os níveis inferiores de governo. O Conafe 
(provedor da educação, parte integrante do Ministério da Educação) é responsável pela entrega 
da parte dirigida à oferta. As escolas monitoram a freqüência e repassam as informações em 
formulários designados ao Conprogresa, por meio de agentes estaduais, que as transmitem 
eletronicamente.

Números da Educação Antes do programa, os níveis de matrícula nas escolas primárias eram de cerca de 93% (embora 
matrículas tardias, evasão e progressão lenta fossem freqüentes), mas entre os indivíduos elegíveis 
ao programa, isto é, para os quais a 6.a série foi a máxima alcançada em áreas rurais, esses níveis 
baixavam para 55% na sétima série, os três primeiros anos da primeira fase da escola secundária 
(junior high-school), e 58% na escola secundária propriamente dita (senior high-school).

(continua...)
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freqüência regular dos membros da família à escola (ou seja, 85% de freqüência mensal, sendo 
aceitas faltas por razões de saúde atestadas). Falhas no cumprimento dessas obrigações levam 
a perdas de benefícios, inicialmente em caráter temporário e depois de forma permanente. 
Integrado a um componente de intervenções nas áreas de saúde e nutrição.

Delineamento do 
Programa

Transferências de dinheiro (reajustadas de acordo com a inflação, de 6 em 6 meses) concedidas 
às mães, condicionais à freqüência regular das crianças à escola (3.a a 9.a séries). O valor das 
bolsas aumenta de acordo com a série e é maior para meninas na escola secundária (de 80 
pesos na 3.a série a 250 e 305 pesos na 9.a série, para meninos e meninas, respectivamente). 
O valor total máximo, incluindo uma transferência uniforme como parte do componente de 
saúde recebido por uma família, está sujeito a um teto. De julho a dezembro de 1999, o teto 
estabelecido era de 750 pesos, incluindo 125 do componente de saúde. Além disso, houve 
transferências adicionais para cobrir gastos com educação no montante de 155 e 205 pesos por 
ano, para as escolas primária e secundária, respectivamente (feitas em espécie, diretamente às 
escolas, para todas as localidades, com exceção das mais marginais). Benefícios direcionados à 
oferta foram entregues separadamente e destinados, teoricamente, para assegurar a manutenção 
do nível qualitativo das escolas. 

Níveis de Transferência Em 1999, a transferência mensal média foi de 238 pesos por mês por família beneficiária, o 
equivalente a 19,5% do valor médio de consumo anterior ao programa (o que reflete tanto 
atraso quanto o não-recebimento). O salário mensal para o trabalho na agricultura era de 580 
pesos por mês.

Cobertura do Programa Ao final de 1999, o programa cobria 2,6 milhões de famílias, o equivalente a 40% de todas as 
famílias rurais e a um nono de todas as famílias mexicanas. O programa funcionava em quase 
20 mil localidades de 2 mil municípios em 31 estados.

Métodos de 
Direcionamento

Localidades participantes foram identificadas com base em um índice de marginalidade 
construído utilizando dados censitários nacionais (isto é, direcionamento geográfico). Índice de 
marginalidade baseado em análises dos componentes principais das seguintes variáveis: fração 
de adultos analfabetos, fração de domicílios sem água, fração sem saneamento básico, fração 
sem eletricidade, média de ocupantes por quarto, fração de domicílios com piso de terra e 
fração da população empregada no setor primário. Áreas mais remotas, em que se supunha não 
haver acesso a serviços de educação e saúde, foram excluídas (menos de 1% da população). Para 
algumas localidades selecionadas, um censo domiciliar foi coletado, que incluiu informações 
sobre uma diversidade de características socioeconômicas. Informações referentes à renda auto-
referida (menos renda proveniente de crianças de 8 a 18 anos) foram combinadas com outros 
dados socioeconômicos por meio de análises discriminatórias, para identificar famílias pobres 
elegíveis ao recebimento dos benefícios (isto é, teste de médias proxy para elegibilidade, separado 
por região). A linha de pobreza inicial foi estabelecida como o custo da cesta básica padrão, ou 
seja, 320 pesos por mês em 1997.

Mecanismo de 
Direcionamento

O método de direcionamento foi delineado e operado pelo Conprogresa. As listas de famílias 
elegíveis são submetidas a oficiais locais, que auxiliam na identificação de possíveis erros. 
Esses inquéritos são analisados segundo a abordagem estatística oficial. Inicialmente, 52% das 
famílias foram consideradas elegíveis, mas esse número foi revisto, subindo para 78% após a 
consulta local. Essas famílias são informadas de sua elegibilidade e de suas responsabilidades 
durante uma assembléia geral local.

Orçamento do 
Programa

Em 1999, o orçamento anual foi de US$777 milhões, o equivalente a 0,2% do PIB e a 20% do 
orçamento federal para a redução da pobreza.

Custo do 
Programa

Em 2000, o orçamento total do programa foi de 0,2% do PIB ou 1,9% do total de gastos na 
área social. Os custos administrativos ficaram em torno de 8,9% do custo total do programa no 
período entre 1997 e 2000. É provável que recursos tenham sido economizados, uma vez que 
famílias beneficiárias desistiram da participação em diversos programas previamente existentes, 
mas, como o número de famílias que participavam de tais programas nessas áreas era muito 
reduzido, essa economia tende a ser mínima. 

(continua...)

(continuação)
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Gastos Privados As famílias incorreram em gastos extras em transporte, até as escolas secundárias, na ordem 
de 1,5 pesos para cada 100 recebidos. O total de gastos incrementais privados (isto é, aqueles 
associados à educação, à saúde e ao recebimento) aumentaram os gastos de 8,9 para 11,3 (um 
aumento de 2,4) pesos por 100 transferidos.

Gastos com 
Direcionamento

O custo do direcionamento geográfico e domiciliar foi de 2,7% do custo total do programa 
(incluídas as transferências) no período entre 1997 e 2000 (comparado a 2,3% gastos com o 
condicionamento das transferências). Os gastos com direcionamento correspondem a 30% do 
custo administrativo (comparado com 26% para o condicionamento).

Desempenho do 
Direcionamento

Bom direcionamento geográfico: erros principalmente entre as localidades menos marginais. 
O direcionamento por médias proxy reduziu o poverty gap e a gravidade da pobreza em 30% 
e 45%, respectivamente, comparado a 28% e 36%, respectivamente, para transferências 
uniformes não-direcionadas no interior de localidades participantes. Coady (2001) afirma que 
os direcionamentos demográfico, geográfico e domiciliar são responsáveis por, respectivamente, 
48%, 36% e 45% dos ganhos totais com direcionamento. No entanto, ganhos provenientes do 
direcionamento domiciliar aumentam à medida que o programa se expande em direção a áreas 
menos marginais; portanto, a contribuição do demográfico e do domiciliar tende a igualar-se 
com a expansão. As taxas de subcobertura e vazamento foram ambas de 16%.

Impacto sobre a Pobreza A contagem individual da pobreza diminuiu nas comunidades participantes em cerca de 10%, 
o poverty gap em 30% e a severidade da pobreza em 45%. Esses resultados são apoiados por 
estimativas de regressão em Handa et al. (2001), pela análise do consumo, e por Skoufias 
(2001), pela análise da renda. 

Impacto sobre a 
Educação

Partindo de níveis iniciais de cerca de 93%, o programa aumenta os níveis de matrícula, no 
nível primário, em 0,74 a 1,07 e em 0,96 a 1,45 pontos percentuais, para meninos e meninas, 
respectivamente. No nível secundário, em que os níveis iniciais de matrícula são de 67% para 
meninas e 73% para meninos, os impactos foram de 7,2 a 9,3 e de 3,5 a 5,8 pontos percentuais, 
para meninos e meninas, respectivamente, o que equivale a incrementos proporcionais de 11 a 
14% e de 5 a 8%. A maior parte do impacto sobre a educação ocorre no ano de transição entre 
a escola primária e a primeira fase da escola secundária, ou seja, entre a 6.a e a 7.a séries, com 
um aumento de 20% nas matrículas de meninas (ou 14,8 pontos percentuais) e de 10% nas de 
meninos (ou 6,5%). A maior parte do efeito recai sobre a continuação e não sobre o reingresso. 
O efeito acumulado do aumento na escolaridade entre a 1.a e a 9.a séries sugere que se pode 
esperar que o programa cause um aumento do sucesso escolar, entre a população carente, 
de 0,66 anos adicionais de escolaridade até a 9.a série (0,72 e 0,64 para meninas e meninos, 
respectivamente), o que equivale, aproximadamente, a um aumento de 10% na escolaridade da 
população carente, partindo de uma média de 6,2 anos de escolaridade. Se os salários urbanos 
atuais servirem como uma previsão aproximada dos salários futuros, a taxa interna de retorno 
para o programa, levando-se em conta o custo das bolsas, é de 8% ao ano. Além disso, há 
evidências de que o programa esteja associado à antecipação da idade de ingresso na escola, à 
diminuição da repetência e à melhora na progressão escolar, bem como à diminuição dos índices 
de evasão e ao aumento dos níveis de reingresso entre os evadidos. Há um certo efeito adicional 
(spillover effect) sobre os níveis de matrícula entre a população não-carente. Há evidências de 
que os subsídios são dez vezes mais efetivos do que a construção de escolas.

Outros Impactos A participação no mercado de trabalho decaiu em 15% a 25% entre os meninos (há também 
um impacto sobre as meninas, mas partindo de um índice inicial de participação muito menor). 
Esse decréscimo é responsável por 65% a 82% do aumento do nível de matrículas entre meninos. 
Um número substancial de crianças, no entanto, continua a combinar trabalho e estudo. Além 
disso, não foi constatada nenhuma melhora nos escores obtidos em testes de desempenho. Não 
houve impacto sobre a freqüência escolar, a fertilidade, as transferências pessoais e os incentivos 
ao trabalho (isto é, participação no trabalho entre homens e mulheres). 

Fontes de Referência Exceto onde especificado, Skoufias. Progresa and its Impact on the Human Capital and Welfare of 
Households in Rural Mexico: a synthesis of the results of an evaluation by IFPRI. [S.l.]: IFPRI, 
2001.

(continua...)
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1Programa La Red de Protección Social (RPS)

(Rede de Proteção Social)

País Nicarágua

Histórico do Programa O programa piloto de dois anos de duração iniciou-se em 2000. A expansão do programa foi 
aprovada em meados de 2002.

Agências 
Implementadoras

A estrutura organizacional do RPS facilita a comunicação entre a gestão nacional e a comunidade. 
Em nível central, as atividades são articuladas pelo Fundo Social Suplementar (FSS) e pelo Fundo 
de Investimento Social de Emergência (Fise), por meio da Unidade de Programas Executivos, 
responsável pela administração do programa. Os órgãos estão conectados e as administrações 
locais atuam por intermédio de Unidades Executivas Locais (UELs) e Comitês Locais (CLs), que 
incluíam delegados dos Ministérios da Saúde e da Educação da cidade em questão, além de dois 
representantes da sociedade civil. Em nível local, existem Comitês Regionais ou Comunais que 
incluem representantes do Conselho da Escola, dos provedores de serviços e dos beneficiários, 
que colaboram voluntariamente com o programa.

Números da Pobreza A Nicarágua é o país mais pobre da América Latina e do Caribe em termos de PIB per capita. 
A taxa de mortalidade infantil é de 33 por 1.000 nascidos vivos, e a expectativa de vida foi de 
69 anos em 2000. Um terço de todos os adultos são analfabetos. 18% da população vivem em 
condições de extrema pobreza, definida como renda per capita anual abaixo de US$212, o valor 
necessário para adquirir somente a quantidade de calorias exigida per capita (2.226 kcal).

Números da Educação Estatísticas nacionais apontam um nível de sucesso escolar muito baixo na Nicarágua. Um 
terço dos adultos de 25 anos ou mais informaram não ter escolarização formal. Outro terço 
tem menos do que o primário completo. Não obstante as melhorias na cobertura escolar e a 
estabilidade política da década de 90, em 1998 a razão líquida de matrículas na escola primária 
permaneceu como uma das mais baixas da América Latina, em 78% (BANCO MUNDIAL, 
2001, anexo 16).

Descrição do Programa Trata-se de um programa piloto de transferências de dinheiro a famílias carentes de áreas 
rurais extremamente pobres, mas com capacidade para realizar o programa. O recebimento 
das transferências é condicional à freqüência escolar por parte dos adolescentes da família, 
ao comparecimento a serviços médicos e à imunização para crianças pequenas, bem como ao 
comparecimento de pais ou responsáveis a sessões de treinamento bimestrais sobre nutrição, 
saúde reprodutiva e higiene.

Delineamento do 
Programa

A transferência anual de renda para famílias sem nenhum filho entre 7 e 13 anos (idade escolar) 
é de US$224. Com uma criança em idade escolar, o benefício anual é de US$357. Esse valor 
sofre um acréscimo de US$21.40 por criança em idade escolar. Para impor o cumprimento 
das exigências feitas pelo programa, os beneficiários não recebem uma parcela quando não 
atendem alguma das condições impostas. Durante o primeiro ano do programa, cerca de 
10% dos beneficiários foram penalizados pelo menos uma vez e, portanto, não receberam a 
transferência integral.

Níveis de Transferência Em relação aos componentes de saúde e nutrição do programa, cada família beneficiária recebia 
uma transferência de C$480 (cerca de US$36) a cada dois meses, durante os dois anos do 
piloto. Famílias com alguma criança entre 7 e 13 anos recebiam mais C$230 a cada dois meses, 
como compensação pela freqüência escolar. O valor dessas duas transferências não variava de 
acordo com o número de membros da família. Foram dados C$260 adicionais por ano, por 
filho, às famílias com crianças em idade escolar, para gastos com roupa e material escolar. Além 
disso, as famílias receberam C$10 por criança em idade escolar, para dar à escola.

Cobertura do Programa Em 2000, o programa beneficiou cerca de 6 mil famílias em 21 áreas de 6 municípios. No ano 
seguinte, mais 4 mil famílias foram adicionadas ao programa. Uma expansão no programa foi 
recentemente aprovada (agosto de 2002), passando a cobrir mais 12 mil e 500 famílias.

(continua...)
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Métodos de 
Direcionamento

As áreas rurais de todos os 17 departamentos da Nicarágua eram elegíveis para a fase piloto. 
O governo selecionou os departamentos de Madriz e Matagalpa como o piloto, com base na 
necessidade e na capacidade para implementação. Seis dos 20 municípios desses departamentos 
foram escolhidos pela sua inclusão em um programa de desenvolvimento participativo, o qual 
desenvolveu a capacidade dos governos municipais em promover projetos de infra-estrutura 
social. Entre 36% e 61% da população rural de cada um dos municípios escolhidos viviam em 
condições de extrema pobreza; entre 78% e 90% eram pobres. A seguir, foi criado um índice 
de marginalidade, baseado em informações provenientes do Censo Nacional de População 
e Moradia de 1995, para todas as 59 comarcas rurais dos municípios selecionados. As 42 
comarcas com os escores mais altos em termos de marginalidade foram selecionadas para a 
primeira fase do programa piloto. Essas comarcas foram ordenadas de acordo com seus índices 
de marginalidade e estratificadas em sete grupos de seis comarcas cada. Dessas seis, três de 
cada grupo foram selecionadas aleatoriamente, para inclusão no programa, deixando outras três 
para controle, gerando, assim, um teste randômico de base comunitária para ser utilizado na 
avaliação do impacto do programa. Na segunda fase do programa, quando foram adicionados 
outros 4 mil beneficiários, o direcionamento domiciliar foi também adicionado, visando a 
retirar do programa famílias não-carentes.

Mecanismo de 
Direcionamento

Programa centralizado.

Orçamento do 
Programa

O programa piloto de dois anos tinha um orçamento de US$10 milhões, o que representa 
cerca de 0,2% do PIB do país e 2,5% dos gastos recorrentes do governo em saúde e educação. 
A recente expansão do programa está orçada em US$20 milhões.

Impacto sobre a 
Educação

A RPS induziu um aumento médio de 22% nos níveis de matrícula para a população-alvo de 
crianças entre 7 e 13 anos que não haviam ainda completado a 4.a série primária (tabela 3). 
Antes do programa, os níveis de matrícula em áreas de intervenção e áreas-controle eram muito 
semelhantes, com cerca de 70% das crianças elegíveis matriculadas. Com o programa, os níveis 
de matrícula chegaram a quase 95%.

Nota: taxa de câmbio utilizada: US$1 = C$12,86.

Programa Programa de Asignación Familiar (Praf )
(Programa de Bolsa Familiar)

País Honduras

Histórico do Programa A fase I do programa encontra-se em operação desde 1990, na forma de uma rede de proteção 
para compensar famílias carentes pela perda do poder de compra resultante de ajustes 
macroeconômicos. Compreende uma coleção de diversos programas: bônus educacional 
de fortalecimento institucional (BE), programa de bônus para maternidade infantil (BMI) e 
alguns fundos para treinamento ocupacional. Terminou quando chegou ao fim o dinheiro do 
empréstimo concedido pelo Banco Mundial. (Sam: Started in 1995 with $20 million grant over 3 
years with FHIS). A fase II do programa foi iniciada no final de 1998 e implementada no final de 
2000. Ela envolve a reestruturação do programa para que ele explicitamente encoraje o aumento 
de capital humano das famílias beneficiárias por meio do condicionamento das transferências 
à freqüência das crianças à escola e ao comparecimento a serviços de saúde. Foi financiado por 
meio de uma concessão de US$45 milhões por parte do BID, combinados com cerca de US$5 
milhões de fundos domésticos.

Números da Pobreza Honduras tem o terceiro menor PIB per capita do Hemisfério Ocidental. Nos 70 municípios 
mais pobres (utilizando a altura/idade de alunos de 1.a série), 87% das famílias encontravam-se 
abaixo da linha de pobreza internacional (de US$2 per capita por dia), 78% abaixo da linha de 
pobreza nacional (de US$1,55 per capita por dia) e 70% abaixo da linha nacional de extrema 
pobreza (de US$1,24 per capita por dia). Menos de 2% dos domicílios têm gastos acima de 
US$5 per capita por dia. O programa foi implementado nos 60 municípios mais pobres.

(continua...)

(continuação)
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(continuação)

Descrição do Programa Programa social operando em áreas localizadas. Cede dinheiro a famílias carentes, gerando o 
pagamento condicionado à freqüência escolar das crianças de 1.a a 4.a séries. Está integrado a 
um componente de saúde, que transfere dinheiro a gestantes e mães de crianças menores de 3 
anos, desde que haja comparecimento a serviços de saúde preventiva. Compreende também 
fundos cedidos para melhorias na oferta de serviços de educação e saúde. Ainda pelo lado da 
oferta, oferece bolsas a Associações de Pais por meio de ONGs locais, visando a melhorias no 
fornecimento de serviços educacionais (Iniciativa para o Desenvolvimento da Aprendizagem 
– IDA).

Delineamento do 
Programa

O Praf I incluiu bônus direcionados às famílias mais pobres. Durante o ano escolar, bônus 
eram concedidos mensalmente às mães de crianças matriculadas da 1.a a 3.a séries, sendo três 
o número máximo de filhos por mãe. Foi direcionado a 300 mil beneficiários em três anos. O 
Praf II é composto de dois conjuntos de transferências familiares: (I) um bônus escolar (BE), 
destinado a crianças em idade de freqüentar a escola primária (de 6 a 12 anos), condicional 
à sua freqüência escolar; e (II) um bônus de nutrição e saúde (BNS), destinado a gestantes e 
crianças menores de 3 anos, condicional ao comparecimento regular a serviços de saúde, para 
check ups dos pais e monitoramento do crescimento e da vacinação. Os benefícios estendiam-se 
ao máximo de duas crianças por família.

Níveis de Transferência Em 2000, o valor do bônus escolar era de US$58 por criança ao ano, corrigido pela inflação 
pelo IPC e distribuído três vezes por ano, para minimizar a evasão. Transferências a escolas 
dependeram de seu tamanho, isto é, do número de alunos e de professores; ficavam, em média, 
em US$4.000 por ano, com um piso de US$1.600 e um teto de US$23.000. (O bônus de saúde 
tinha o valor de US$46 por família ao ano, sendo também corrigido pela inflação. Transferências 
a centros de saúde dependeram do tipo de centro e da área atendida; foram, em média, de 
US$6.020, com piso de US$3.318 e teto de US$15.000).

Cobertura do 
Programa

Operante em 60 dos 298 municípios, em 7 estados (departamentos). 30 receberam somente 
o programa direcionado à demanda (sendo que um deles não foi incluído na amostra para 
avaliação), 10 somente aquele direcionado à oferta, e os outros 20 receberam ambos os 
componentes simultaneamente. Outros 20 municípios foram selecionados aleatoriamente como 
grupo de controle, não recebendo o programa. Participaram mais de 70 mil domicílios.

Métodos de 
Direcionamento

Direcionamento de nível municipal baseado em dados de altura/idade entre alunos de 1.a série 
do censo de 1999. Todas as famílias com crianças na faixa etária relevante desses municípios 
foram elegíveis.

Mecanismo de 
Direcionamento

Programa centralizado.

Orçamento do 
Programa

Estima-se que os bônus escolares custaram US$3,6 milhões por ano; os bônus de saúde, US$2,2 
milhões por ano; os suprimentos escolares, US$2,2 milhões por ano; e os suprimentos de saúde, 
US$0,37 milhões por ano, totalizando US$8,37 milhões.

Desempenho do 
Direcionamento

Segundo o MNPTSG (2001), para o componente de saúde/nutrição, 22% dos beneficiários, 
em nível nacional, pertencem ao décimo inferior em termos de consumo per capita, 42% 
pertencem ao quinto inferior, e 80% estão incluídos nos 40% inferiores dessa distribuição. Isso 
pode constituir-se em uma subestima do grau de progressão da distribuição orçamentária, caso 
as famílias mais pobres tenham mais filhos.  

Referências IFPRI. Second report: implementation proposal for the PRAF/IDB project, phase 22. [S.l.]: 
IFPRI, 2000.
MNPTSG. Targeting performance of three large-scale, nutrition-oriented, social programs in Central 
America and Mexico. [S.l.], 2001. Não publicado.

Nota: taxa de câmbio utilizada: US$1 = CL14,255.
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4   A Avaliação de Impacto 
do Bolsa-Alimentação21

Esta seção apresenta uma proposta metodológica para se avaliar o impacto do programa Bolsa-
Alimentação. Na subseção 4.1, elaboramos um arcabouço conceptual para guiar os métodos empíricos 
que serão apresentados nas subseções seguintes. Na subseção 4.2, descrevemos a estratégia de identi-
ficação de impacto e o desenho da amostra. Já na subseção 4.3, apresentamos um arcabouço analítico 
que guia o desenho do questionário de campo. O desenho metodológico apresentado aqui objetiva 
medir o impacto do programa em indicadores selecionados participatoriamente durante a Oficina de 
Marco Lógico (ver o apêndice I). 

4.1  Teoria: Renda, Mercados e o Investimento em Capital Humano

A seção 4.1.1 esboça o modelo econômico que guia a avaliação do impacto do Bolsa-Alimenta-
ção. Em termos simplificados, famílias têm preferências que podem ser resumidas como uma função 
do seu bem-estar, um conjunto de restrições, como a de que gastos não podem exceder ganhos, e um 
conjunto de variáveis, algumas das quais estão sob o controle do agente (variáveis endógenas ou de 
escolha), e outras que são aceitas da maneira como se apresentam (variáveis exógenas ou parâmetros). 
O objetivo principal de uma família é determinar os valores para as variáveis que estão sob seu controle, 
de modo a obter o máximo possível de bem-estar, ao mesmo tempo em que satisfazem as restrições en-
contradas. O aspecto fundamental desse modelo é que a família determinará suas variáveis de escolha 
para que a razão entre os benefícios marginais (marginal benefit – MB) e os custos marginais (marginal 
cost – MC), associados a pequenas mudanças em cada uma de suas variáveis de escolha, seja distribuída 
entre todas as escolhas.

Na seção 4.1.2, as observações principais são derivadas desse modelo econômico, com referência 
aos impactos diretos e indiretos do programa, à natureza e à magnitude desses impactos e a alguns dos 
fatores que podem limitá-los.

4.1.1 Modelo Econômico

Nesta seção, apresentamos detalhadamente um modelo simples de tomada de decisão intrado-
miciliar que destaca os diferentes custos e benefícios associados à decisão de investir no capital hu-
mano de crianças. O modelo é suficientemente flexível para englobar a produção de capital humano 
por famílias heterogêneas (ROSENZWEIG; SCHULTZ, 1983; ROSENZWEIG, 1988), o papel do 
tempo da mãe (WILLIS, 1973), a interação entre número de filhos e qualidade na restrição do orça-
mento familiar (ROSENZWEIG; EVENSON, 1977) e a biologia da reprodução (ROSENZWEIG; 
SCHULTZ, 1983), enfatizados em estudos anteriores que formularam modelos domiciliares.

Para simplificar a apresentação, nós presumimos dispor de todas as informações e agrupamos to-
das as decisões da família, feitas nos estágios iniciais de vida, e o resultado dessas decisões na vida adulta 
da criança em um único período. O modelo é unitário, o que significa que ele trata da família-domicí-

21 O modelo desenvolvido neste capítulo foi retirado de Skoufias (2001), com algumas pequenas revisões.
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22 Obviamente, essa suposição está sujeita a críticas, como indica a grande quantidade de trabalhos teóricos e empíricos que têm sido realizados para a 
criação de um modelo alternativo de tomada de decisões coletivas (por exemplo: Behrman, 1997; Bergstrom, 1997). Há crescentes evidências de que as 
famílias não podem ser caracterizadas como unidades nas quais os indivíduos compartilham as mesmas preferências ou agrupam seus recursos em um 
só montante. Novas pesquisas demonstram que o modelo unitário da família tem sido rejeitado em diversos cenários, tanto nos países desenvolvidos 
quanto nos em desenvolvimento (para revisões, ver Strauss e Tomas, 1995; Behrman, 1997; Haddad et al., 1997). Embora o modelo unitário continue 
sendo extremamente eficiente na explicação de muitos fenômenos, as evidências em favor de um modelo no qual os diversos indivíduos da família 
tenham preferências diferentes (ou mantenham o controle sobre seus próprios recursos) são de interesse tanto para pesquisadores como para admini-
stradores. É verdade que Haddad et al. (1997) argumentam que o uso do modelo unitário de família como diretriz para a recomendação de políticas 
pode levá-las a fracassar. Em primeiro lugar, o efeito das transferências públicas pode variar, dependendo de quem for o recebedor da renda. Em segundo 
lugar, a resposta dos membros da família que não recebem a transferência deve também ser considerada. Se as famílias realocarem recursos, tirando-os 
do recebedor para compensar o custo de seu recebimento, o efeito planejado para a transferência de renda pode não se concretizar. Em terceiro lugar, 
em nível projetual, o modelo unitário prevê que não importa a quem são endereçadas as iniciativas, visto que as informações, assim como outros re-
cursos na família, serão compartilhadas. Por último, a adesão a um modelo unitário de família inviabiliza muitas alavancas políticas que poderiam ser 
empregadas efetivamente na resolução de problemas de desenvolvimento. O modelo unitário prevê que o comportamento familiar pode ser mudado 
por meio somente de alterações nos preços e na renda familiar. Em contraste, o modelo coletivo sugere que uma grande variedade de políticas pode ser 
usada para influenciar os resultados da alocação familiar, tais como mudanças no acesso a recursos de propriedade comum, crédito, esquemas públicos 
de trabalho e direitos legais e institucionais.

lio como se essa estivesse maximizando uma única função de bem-estar, sem especificar exatamente se 
essa função reflete as preferências do homem adulto ou da mãe.22 

Dada a impossibilidade de se determinar conclusivamente se os modelos unitário e coletivo são, 
exclusivamente, as melhores representações do comportamento familiar, o IFPRI, na avaliação do 
Bolsa-Alimentação, decidiu adotar uma abordagem balanceada para o problema. O modelo unitário 
é utilizado para apresentar alguns dos caminhos pelos quais o Bolsa-Alimentação influencia os inves-
timentos das famílias em capital humano. No entanto, as possíveis implicações do Bolsa-Alimentação 
sobre a alocação de recursos intra-domicílio e o status das mulheres serão destacadas e examinadas em 
nível empírico.

Com o intuito de manter o modelo simples, o termo capital humano será usado para resumir 
os investimentos da família em nutrição e saúde (H ). Uma característica essencial do modelo é que 
o capital humano (H ) por criança é produzido pela família usando como insumos o tempo de seus 
membros dedicado ao cuidado das crianças, assim como outros bens e serviços adquiridos no mercado. 
A função que descreve os efeitos das mudanças nos recursos da família em termos do capital humano 
investido em cada criança é dado por

( )KZXtthH m
H

c
H ,,;,, µ=       (2.1)

Presume-se que a primeira derivada parcial para os três primeiros argumentos da produção de 
capital humano seja positiva (isto é, ). Essas restrições sobre as derivadas da função de 
produção equivalem à suposição de que, à medida que as crianças ou suas mães destinam uma quantia 
maior de tempo à melhoria do estado nutricional, o estoque de capital humano incorporado às crianças 
aumenta. Destacam-se aqui três importantes variáveis de capital humano: o tempo da criança –  
(gasto em atenção médica), o tempo da mãe – , e bens e serviços adquiridos – X (por exemplo, 
alimentos e cuidados médicos). A função de produção de capital humano (2.1) contém também os 
termos Z, µ e K. O termo Z resume as características observáveis da criança, tais como sexo ou ordem 
de nascimento, que influem diretamente sobre H, mas de modo exógeno. O termo µ abrange, por 
exemplo, a influência de fatores biológicos, possivelmente geneticamente transferidos, tais como a 
habilidade da criança e sua herança em termos de saúde, os quais também influem diretamente e de 
modo exógeno sobre H. Geralmente, o termo µ pode ser observado pelos pais da criança, mas não é 
observável pelas pessoas de fora. O terceiro termo K reflete o papel da educação dos pais, das caracterís-
ticas comunitárias, tais como a distância do mercado e de centros educacionais e de saúde, dos fatores 
ambientais e da disponibilidade geral de conhecimentos e informações sobre a produção de capital 
humano. É possível que alguns dos componentes de K possam agir como substitutos ou complemen-
tos entre si. Por exemplo, a educação dos pais pode ser um substituto para a pouca disponibilidade de 
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informações sobre práticas sanitárias. Dessa forma, tanto a “herança” de capital humano quanto um 
incremento no acesso a informações relevantes podem influenciar as decisões familiares. Por exemplo, 
o incremento na conscientização sobre medidas sanitárias, métodos adequados de preparação de ali-
mentos visando a reter os nutrientes e outras práticas de preservação da saúde podem afetar a produti-
vidade e outras variáveis.

Supõe-se que a renda de uma criança na idade adulta seja determinada pelo estoque de capital 
humano acumulado por meio de investimentos dos pais. Portanto, a renda da criança quando esta se 
tornar adulta, representada por E (earnings), equivale a

( ),,,;,, KZXtthHE m
H

c
H µβαµβαµ +=+=     (2.2)

onde α é o retorno do mercado devido à herança genética do indivíduo e β é a taxa de locação do 
mercado sobre capital humano acumulado.

As restrições orçamentárias incorporam a possibilidade de que a criança melhore o nível de 
bem-estar da família (por exemplo, por meio de suas brincadeiras), enquanto não estiver engajada na 
acumulação de capital humano (por exemplo, comendo, indo ao monitoramento do crescimento em 
um serviço de saúde), e de que os pais recebam uma fração  da renda das crianças, quando adultas. 
Especificamente, as restrições orçamentárias da família equivalem a 

( ) ( ) YXNpNENtWNtWV x
m
H

mc
H

c +=+−Ω+−Ω+ θ    (2.3)

onde N denota o número de crianças na família, V são as fontes de renda não-empregatícias, 
incluindo a renda do trabalho de homens adultos da família;  é a “taxa de renda” (wage rate) das 
crianças, é a taxa de renda da mãe,  é igual ao tempo disponível, é o preço de X, e Y é o con-
sumo familiar (presumido como sendo o numerário e incluindo as brincadeiras da criança como um 
bem de consumo), excetuando-se bens adquiridos e serviços para a acumulação de capital humano.23

Finalmente, presume-se que os pais “se importem” com o número e a “renda adulta” de seus 
filhos e com o nível de consumo domiciliar.24 Tais preferências podem ser resumidas pela função de 
bem-estar dos pais, 

U = U ( E,Y )     (2.4)

a qual supõe-se que possua as usuais características neoclássicas.25

Supondo-se que os pais maximizem (2.4) sujeitos a (2.1) – (2.3) por meio da escolha dos níveis 
de X e de Y e pela alocação do tempo dos pais ( ) e da criança ( ) por meio de todas as suas ativida-
des, as condições necessárias de primeira ordem do problema de otimização do domicílio, com respeito 
a cada uma de suas variáveis de controle, são dadas por (além da restrição orçamentária descrita pela 
equação (2.3), citada):

c
Ht

c

Y

E
EY MC

h
WN

U
UMRS =








−== θ

β 1

.    (2.5)

23É importante notar que a saúde dos membros da família pode também ser modelada como um aumento na dotação de tempo da família. Além disso, 
a “taxa de renda” da criança representa o valor do tempo da criança não gasto na acumulação de capital humano na função “bem-estar” da família. 
Para as crianças abaixo dos 6 anos, que constituem o foco do Bolsa-Alimentação, isso representa o prazer derivado pelos membros da família da interação 
com a criança. O foco deste modelo são as crianças de pouca idade, que são as maiores beneficiárias do Bolsa-Alimentação. Este modelo oferece uma 
motivação um pouco mais fraca para investimentos no capital humano das gestantes e nutrizes, que também são beneficiárias do programa, apesar de 
muitos dos motivos serem similares.

 24 Nessa especificação das preferências dos pais, estes avaliam o valor do capital humano das crianças somente por seu efeito na renda adulta delas. 
Outra especificação plausível é a de que os pais se importam diretamente com o estoque de capital humano de seus filhos (por exemplo, os pais sentem 
diretamente prazer pelo fato de ter filhos saudáveis). 

 25 Significando que possui derivativos parciais positivos para cada um de seus argumentos e que é estritamente côncava.
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26 Ver Behrman e Knowles (1999) para uma abordagem semelhante à determinação dos investimentos humanos com a família. 
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As expressões (2.5), (2.6) e (2.7) enfatizam o fato de que, em seu nível ótimo, as famílias equa-
cionam a taxa marginal de substituição entre a renda adulta da criança e o consumo familiar corrente 
(denotado pela razão das derivadas parciais da função utilidade com respeito a E e Y ) com o custo 
marginal (MC) ou “preço-sombra” do investimento em capital humano de uma criança. Além disso, a 
combinação dessas três equações implica que a família alocará o tempo da criança ( ), dos pais ( ) 
e os recursos de mercado (X) na equalização dos custos marginais associados a cada atividade e recurso 
(ou seja, Xtt MCMCMC m

H
c
H

== ).

Por exemplo, a expressão (2.5) implica que o custo marginal do tempo das crianças em produção 
de capital humano dependa positivamente de , o valor do tempo da criança para o bem-estar da 
família (custo-oportunidade do tempo gasto nos serviços de saúde), e negativamente dos incrementos 
marginais da renda associados a um acréscimo unitário no estado nutricional. Além disso, se tudo o 
mais for igual para famílias com um maior número de crianças (maior N), o custo marginal do inves-
timento no capital humano de cada criança será maior. Da mesma forma, o MC do tempo que a mãe 
aloca à produção de capital humano depende da taxa de renda da mãe e da produtividade marginal de 
seu tempo na produção de capital humano. Combinadas, as expressões (2.5) e (2.6) implicam que, em 
nível ótimo, a família alocará o tempo que crianças e mães gastam na produção de capital humano, de 
forma a equilibrar os custos marginais associados a essas duas atividades.

Modificações somente na renda não-empregatícia (V ) não causam variações nos preços-sombra 
dos recursos, visto que o V não se encontra diretamente incluído em nenhuma das expressões de (2.5) 
a (2.7). Desde que E e Y sejam bens normais, aumentos em V resultam em efeitos de renda puros 
que aumentam o capital humano e o consumo. Em contraste, mudanças em qualquer um dos fatores 
que afetam o custo marginal do tempo e dos bens utilizados na produção de capital humano podem 
desencadear substituições entre os recursos empregados e a produção de capital humano, à medida 
que a família minimiza seus custos de produção e maximiza seu bem-estar, por meio do maior uso dos 
insumos cujo preço-sombra diminuiu e do menor uso daqueles cujo preço-sombra aumentou.26

Mesmo correndo o risco de uma simplificação excessiva, podemos dizer que as características 
fundamentais do Bolsa-Alimentação sejam as transferências de dinheiro aos beneficiários e o estabe-
lecimento de condições para tais transferências baseadas em um tipo específico de comportamento. 
Este inclui exigências relativas à atenção pré-natal, à vacinação, ao monitoramento do crescimento e 
ao comparecimento a sessões de educação na área da saúde, em que são fornecidas informações ge-
rais referentes a saneamento, métodos apropriados de preparação de alimentos e melhor nutrição. É 
instrutivo continuar a analisar, até sua conclusão, alguns desses caminhos, pelos quais componentes 
fundamentais do Bolsa-Alimentação podem surtir efeito sobre o investimento realizado pelas famílias 
no capital humano de seus filhos. Tal exercício fornece, no mínimo, importantes informações sobre os 
casos ou os tipos de famílias para as quais pode-se ter a expectativa de um impacto. 

Consideremos, primeiro, as transferências de dinheiro isoladamente, ignorando, por ora, que 
estas são feitas sob condições. Neste exemplo muito simples, a participação no programa faz aumentar 
o termo V na equação (2.3), ao mesmo tempo em que não afeta as determinantes dos custos marginais. 
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As transferências do Bolsa-Alimentação funcionam, portanto, como um efeito de renda que tende a 
incrementar o capital humano investido em crianças. 

Consideremos, agora, as exigências associadas ao programa. A participação no Bolsa-Alimen-
tação (e, portanto, o cumprimento de suas condições) pode resultar em mudanças no preço-sombra 
ou no custo marginal do investimento em capital humano. Tomemos, por exemplo, uma família com 
uma criança menor de 2 anos com histórico de vacinação e comparecimento ao monitoramento do 
crescimento inferiores aos exigidos pelo Bolsa-Alimentação. Pressupondo-se um cumprimento integral 
das exigências do programa, é provável que as mudanças na quantidade de tempo que mãe e criança 
destinam ao comparecimento aos serviços de saúde e o valor das vacinas fornecidas pelo programa 
acarretem modificações no custo marginal ou preço-sombra da família. Especificamente, consideremos 
o impacto do programa sobre o MC do  (ver equação (2.6)). Mesmo que o tempo extra destinado 
pela mãe à educação tenha um custo em termos de renda perdida , o importante para a família é a 
razão entre a renda da mãe e o incremento marginal sobre a renda futura da criança, dada pelo termo 
( )KZXtth m

H
c
H ,,;,,2 µβ , que entra no denominador. Portanto, o impacto do Bolsa-Alimentação no 

MC do  é determinado pela maneira pela qual o produto marginal do tempo da mãe gasto na acu-
mulação de capital humano de seu filho é afetado pelos vários componentes e pelas exigências do pro-
grama. É provável que o maior volume de  exigido pelo programa faça decrescer o na expressão 
(2.6), dada a diminuição da produtividade marginal em termos de produção de capital humano (i.e., 
h22 < 0). Entretanto, é provável que esse efeito negativo sobre h22 seja contrabalançado pelo aumento 
na produtividade do tempo da criança, devido ao maior tempo gasto por ela no comparecimento aos 
serviços de saúde e no maior cumprimento do calendário de vacinação (i.e., h21 > 0, h23 > 0).27

Se o custo marginal do tempo aumenta ou diminui, isso depende da força desses efeitos um em 
relação ao outro. Visto que a maioria dos componentes do programa trabalha para aumentar o produto 
marginal do tempo sobre a produção de capital humano, é seguro afirmar que o programa tende a cau-
sar um decréscimo do MC do tempo, resultando, portanto, em maior realocação dos insumos dentro 
da família. Em outras palavras, os requerimentos do programa tendem a gerar efeitos de preço-sombra 
adicional que levam a maior substituição e a efeitos de renda que têm o potencial de reforçar o efeito 
de renda resultante do recebimento de benefícios monetários.

4.1.2 Considerações Adicionais: Efeitos de Incentivo e Impacto sobre a Pobreza

Transferências de dinheiro, independentemente de serem ou não condicionadas a alguma mu-
dança no comportamento familiar, podem surtir efeitos de incentivo sobre a renda obtida por meio 
do trabalho dos membros adultos da família, assim como efeitos sobre o equilíbrio geral. Ou seja, as 
transferências em si e o método usado para financiá-las podem causar efeitos secundários que podem 
reforçar ou enfraquecer os efeitos do programa. Uma abordagem ingênua à questão das transferências 
de dinheiro é a de que elas levam, de maneira não-ambígua, ao incremento da renda e do bem-estar fa-
miliar e à redução da pobreza. A descrição das exigências do programa e o modelo citado sugerem que 
os efeitos causados por transferências condicionais de dinheiro, tais como as associadas ao Bolsa-Ali-
mentação, podem ser mais complexos. É necessário que o efeito sobre a renda pura das transferências 
seja contrastado com as perdas de renda ou os aumentos no custo marginal associados ao cumprimento 
das exigências feitas pelo programa. As transferências recebidas pelas famílias podem estar servindo 
apenas como uma compensação pela renda perdida pelas famílias beneficiárias, que incorrem em gastos 
de tempo na medida em que aderem às exigências do programa. Na mesma medida da magnitude de 
tais gastos, existe a possibilidade de que as transferências de dinheiro não tenham um efeito mensurá-
vel sobre a renda das famílias participantes ou sobre a pobreza das comunidades. Por exemplo, o uso 

27 É importante notar que, no caso da produção de saúde, os seminários educativos podem realçar ainda mais a produtividade marginal ( ).
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1de cartões magnéticos para transferir fundos às famílias beneficiárias pode levar a gastos consideráveis 

com transporte, em ocasião da retirada do dinheiro, para aquelas que vivem em áreas remotas. Embora 
os cartões possam ter a vantagem de reduzir a magnitude do vazamento de fundos do programa, se 
comparados com transferências feitas diretamente em dinheiro vivo, eles podem também aumentar 
consideravelmente o gasto de tempo em virtude da retirada dos benefícios para algumas famílias. 

Outra possibilidade é a de que o valor das transferências de dinheiro associadas ao programa seja 
alto o suficiente para cobrir a renda perdida pelas famílias em virtude do cumprimento das exigências 
do programa. Nesse caso, as famílias poderão sofrer um aumento em sua renda, que, por sua vez, pode 
ter efeito negativo sobre a disposição dos membros adultos em aceitar trabalhos mal-pagos ou que 
exijam grande esforço físico. Efeitos de incentivo desse tipo foram empiricamente documentados em 
avaliações de programas realizados em outros países (SAHN; ALDERMAN, 1995). Uma implicação 
importante da discussão citada relaciona-se ao impacto do programa sobre as medidas de pobreza. Es-
tas são geralmente baseadas em medidas de renda ou de consumo. É possível que medidas de pobreza 
baseadas em renda ou consumo apresentem pouco ou nenhum impacto sobre a pobreza enquanto as 
famílias estiverem preferindo utilizar o dinheiro transferido para gastar com lazer. Nessas circunstân-
cias, é importante não atribuir conotações negativas aos efeitos de incentivo do programa, visto que as 
famílias podem estar simplesmente preferindo incrementar seu bem-estar por meio de maior quanti-
dade de lazer, em vez de por maior consumo de bens e serviços. 

4.2 Estratégia Empírica

O estudo de impacto é um estudo quase experimental de tipo transversal/retrospectivo. Ele envolve 
uma comparação entre famílias casualmente excluídas do Bolsa-Alimentação e outro grupo de famílias 
semelhantes às excluídas, mas beneficiárias do Bolsa durante um período de exatamente seis meses. Nas 
páginas que se seguem, são descritos a metodologia de identificação das famílias excluídas, a seleção 
dos municípios da pesquisa, a técnica de pareamento com famílias beneficiárias, o poder estatístico da 
comparação e a validade externa do estudo.

4.2.1 Grupo de Comparação: Identificação de Famílias Excluídas

O processo de cadastramento de beneficiários do Bolsa-Alimentação é complexo e já passou por 
duas fases bem diferentes. Nos primeiros meses após o lançamento do programa, foi baseado principal-
mente no Cadastramento do Sistema Único de Saúde (Cadsus). Este cadastramento envolvia a coleta 
de informações bastante completas sobre a família potencialmente elegível, a qual era complementada 
por uma série de dados específicos do Bolsa. Porém, já nos primeiros meses do ano 2002, houve uma 
decisão presidencial de substituir o Cadsus pelo Cadastramento Único (Cadúnico), válido para todos 
os programas federais. A informação do Cadúnico é bastante mais restrita, não havendo, por exemplo, 
nenhum dado sobre a situação econômica da família, a não ser a renda declarada.

Ao examinar as particularidades do cadastramento feito pelo Cadsus, a equipe do IFPRI des-
cobriu a existência de um pequeno grupo de famílias que, apesar de cadastrado, havia sido excluído 
do programa por uma situação que fugia ao controle tanto das próprias famílias quanto dos gestores 
municipais. Essas famílias não se beneficiavam do programa devido à impossibilidade da geração de 
um número de controle interno, chamado NIS, para elas, na Caixa Econômica Federal. Na ausência 
desse número, ficava impossível verificar se a mesma família não aparecia várias vezes nas folhas de pa-
gamento, o que para a Caixa era um risco inaceitável. Para evitar tais problemas, a incorporação dessas 
famílias ficava bloqueada até a regularização de sua situação.

Havia duas maneiras de uma família cadastrada ficar sem NIS. De longe, o mais comum era um 
erro na transferência eletrônica dos arquivos de cadastro do município para o nível central. Nos pri-
meiros meses do programa, era necessário mandar eletronicamente dois arquivos diferentes com dados 
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das famílias cadastradas. Os municípios geralmente mandavam os arquivos por lotes, à medida que 
iam cadastrando as famílias potencialmente elegíveis. Em alguns casos, aconteceu uma separação defi-
nitiva dos dois arquivos e, como resultado, não havia informação suficiente para gerar o NIS na Caixa 
Econômica Federal. Outro problema, que rapidamente foi resolvido, uma vez identificado, aconteceu 
quando a responsável pela entrada de dados nos municípios se preocupou em usar os caracteres espe-
ciais (acentos, cedilha, etc.) ao transcrever os nomes das pessoas cadastradas. O sistema de informática 
da Caixa rejeitava essas pessoas por não reconhecer os caracteres especiais. Em março de 2002, havia 
mais de 9 mil pessoas sem NIS no registros do Cadsus.

4.2.2 Seleção dos Municípios da Pesquisa

As pessoas excluídas do programa por problema de NIS estavam distribuídas entre 67 municí-
pios do País. Depois de consultar todas as instituições envolvidas no processo, o IFPRI estabeleceu três 
critérios adicionais para a seleção dos municípios na pesquisa:

• somente seriam contemplados municípios do Nordeste do País;

• deveria haver pelo menos 40 famílias excluídas no município;

• o município deveria ter completado seis meses de pagamento de bolsas.

A restrição geográfica tinha como objetivos facilitar a logística da pesquisa e também maximizar 
a possibilidade de achar um impacto do programa sobre o crescimento das crianças, já que a desnutri-
ção infantil ficou praticamente eliminada no Sul e no Sudeste do País. Aliás, refletia uma realidade do 
programa, o qual destina a metade das bolsas para a Região Nordeste. No segundo critério pretendia-se 
reduzir o custo do levantamento, uma vez que o deslocamento de uma equipe de entrevistadoras de 
um município (e às vezes de um estado) para outro é muito caro. O terceiro critério refletia uma pre-
ocupação de não se tentar medir impacto numa população de pouca exposição à intervenção; foi um 
consenso de todas as instituições envolvidas que uma criança teria que passar pelo menos seis meses em 
condições sociossanitárias melhoradas para manifestar um aumento de crescimento fisiologicamente 
significativo. A propósito, seis meses representam um ciclo da Bolsa e, uma vez concluído esse período, 
todos os beneficiários precisam ser renovados.

A implantação do Bolsa começou em vinte municípios piloto. Nesses municípios, o primeiro 
pagamento correspondia ao mês de setembro do ano 2001, mas, na realidade, o pagamento foi efetuado 
até dois meses depois em muitos lugares. Quando havia que se identificar municípios que teriam com-
pletado seis meses de transferências em maio ou junho de 2002 e que satisfaziam os outros dois critérios 
citados, havia somente quatro municípios possíveis: Teotônio Vilela (Alagoas), Mossoró (Rio Grande 
do Norte), Itabuna e Teixeira de Freitas (Bahia). Em termos de número de pessoas cadastradas e depois 
excluídas, o mais importante desses municípios era Teixeira de Freitas, com 240 pessoas nessa situação. 
Seguiam Mossoró (116 pessoas), Itabuna (87) e Teotônio Vilela (63). Nesses quatro municípios do Nor-
deste do País, foi realizado o primeiro levantamento de avaliação de impacto do programa.

4.2.3 Pareamento de Beneficiários e Excluídos

Num estudo randomizado (experimental), o pesquisador pode ter certeza que os grupos de 
intervenção e de comparação serão muito parecidos. Nessa circunstância, a ausência de dados sobre a 
situação dos dois grupos antes do começo da exposição não é tão grave, porque é razoável supor que 
começaram o período da pesquisa em iguais condições. Num estudo sem randomização (quase experi-
mental), a situação é diferente: nada assegura que os dois grupos estivessem em condições semelhantes 
no começo do período de exposição. Se não se sabe se eram iguais antes da intervenção, fica muito 
difícil interpretar uma diferença observada no final do período de exposição.
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1No caso do estudo de avaliação de impacto do Bolsa-Alimentação, os únicos dados disponíveis 

para determinar a condição de cada família antes do período de seis meses de transferências eram da base 
do Cadsus. A equipe do IFPRI resolveu aproveitar essa base, identificando, para cada pessoa (criança, 
gestante ou nutriz) excluída, outro(s) beneficiário(s) semelhante(s), com relação aos seguintes critérios:

• moraria(m) no mesmo município;

• seria(m) do mesmo sexo;

• teria(m) condições socioeconômicas semelhantes;

• seria(m) da mesma idade.

Para definir a situação socioeconômica da família, foram usados seis campos da base do Cadsus: a 
renda declarada, o número de pessoas na família, o valor do aluguel e as despesas mensais em água, luz 
e gás. A renda e as despesas foram convertidas em valores per capita. Usando a análise fatorial, extraiu-
se um fator correlacionado com todas essas variáveis (seria importante notar que o grau de correlação 
entre essas seis variáveis era bastante baixo). A idade era uma variável muito importante – especial-
mente no caso dos beneficiários crianças – porque sabe-se que o potencial do Bolsa em modificar o 
crescimento de uma criança vulnerável vai diminuindo com a idade dessa criança.

Antes de procurar grupos de pessoas semelhantes, realizaram-se as seguintes verificações:

• nenhum excluído teria aparecido em alguma folha de pagamento;

• todos os beneficiários estariam presentes nas folhas.

Os beneficiários teriam estado presentes nas folhas de pagamento desde o primeiro pagamento 
feito no município.

Os excluídos também teriam sido cadastrados a tempo de receber o primeiro pagamento, se não 
fosse pelo problema do NIS. Retiraram-se do programa todas aquelas pessoas presentes nas folhas de 
pagamento que não se encontravam na base do Cadsus com o mesmo nome e data de nascimento.

Depois de depurar a base dessa maneira, procuraram-se semelhanças entre os excluídos e os be-
neficiários, utilizando-se o algoritmo de pareamento, que é levemente diferente para cada tipo de bene-
ficiário (criança, gestante ou nutriz). No caso das crianças, o algoritmo funciona da maneira mostrada 
a seguir.

Para cada excluído, calcula-se sua distância (a não-semelhança) de cada um dos beneficiários com 
base no fator socioeconômico e na idade em meses. Se o fator socioeconômico for denominado FSE e 
se a data de nascimento chamar-se DNASC, a distância entre o excluído x e o beneficiário b será:

(FSEx – FSEb )
2 + (DNASCx – DNASCb)

2

Essa forma de estimar a não-semelhança entre duas observações é chamada de distância eucli-
diana. Como a diferença de idade em meses tinha maior variação do que o fator socioeconômico, essa 
expressão resultava em pares muito semelhantes em termos de idade, embora bastante diferentes em 
termos de situação socioeconômica. Para compensar o desequilíbrio, a expressão foi substituída por 
outra que dava mais peso ao fator socioeconômico:

3 × (FSEx – FSEb )
2 + (DNASCx – DNASCb)

2

Depois de calcular a distância euclidiana entre o primeiro excluído e todos os beneficiários do 
mesmo sexo e do mesmo município, foram selecionados como pares daquela criança excluída as duas 
beneficiárias mais semelhantes (ver, logo a seguir, o item 4.2.4: Poder Estatístico e Tamanho da Amos-
tra). Depois de selecionadas, essas crianças não estão mais disponíveis para outra seleção como pares de 
outra criança excluída. Como o processo dá resultados diferentes segundo a ordem de apresentação das 
crianças excluídas, essa ordem é determinada ao acaso.
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No que se refere às nutrizes, teria sido preferível seguir a mesma lógica, porque o importante é o 
crescimento da criança, não o da mãe. Evidentemente, o crescimento de uma criança de cinco meses 
de idade é muito diferente do crescimento de uma criança que acaba de nascer. O Cadsus, porém, 
anota unicamente a data de nascimento da mãe e não da criança. Como a idade da mãe era considera-
da pouco importante, o algoritmo dá muito mais peso à situação socioeconômica, usando a seguinte 
expressão (diferença de idade em anos, não em meses):

50 × (FSEx – FSEb )
2 + (DNASCx – DNASCb)

2

O mesmo algoritmo foi usado na situação das gestantes. Esse procedimento possibilita dois tipos 
de análises complementares: o primeiro seria a comparação de indivíduos pareados (crianças, nutrizes, 
gestantes), semelhantes em termos de idade, sexo e situação socioeconômica. Tal análise seria funda-
mental para determinar o impacto do Bolsa sobre o estado antropométrico, por exemplo. O segundo 
seria a comparação de famílias pareadas, semelhantes em termos de tamanho e situação socioeconô-
mica. Essa comparação seria a indicada para determinar o impacto do programa sobre o padrão de 
despesas familiares, por exemplo.

4.2.4 Poder Estatístico e Tamanho da Amostra

Os indicadores de impacto e as mudanças esperadas como resultados do programa foram estabe-
lecidos na Oficina de Marco Lógico do programa. Eles estão reproduzidos na tabela 1, a seguir, onde 
vêm acompanhados dos números de observações necessárias para se obter uma potência de 90% de 
condições favoráveis para uma diferença estatisticamente significativa (teste de duas caudas, nível de 
significância de 5%). Dada a grande quantidade de beneficiários relativos aos excluídos, a eficiência do 
estudo é maximizada pela inclusão de dois beneficiários para cada pessoa excluída.

Tabela 1. Tamanho da Amostra por Indicador de Impacto

Indicadores Grupos de interesse Sem Com Excluídos Beneficiários

Mortalidade infantil

Crianças com vida 
em risco na faixa de 
idade de 0 a 11,9 

meses

0,54% 0,5%

Baixo comprimento 
para a idade 6 a 23,9 meses 13,50% 10,50% 1883 3766

Aleitamento exclusivo 0 a 3,9 meses 37,80% 50,00% 272 544

Baixo peso para a idade 6 a 23,9 meses 6,30% 3,30% 830 1660

Gestantes com cartão 
pré-natal Gestantes 37,40% 60,00% 82 164

Vacina antitetânica  
em dia 0 a 6 meses pós-parto 49,40% 75,00% 60 120

Crianças com cartão da 
criança 0 a 23,9 meses 74,10% 85,00% 225 450

7 ou mais consultas 
pré-natais 0 a 6 meses pós-parto 27,40% 60,00% 40 80

Crianças com vacina 
em dia 12 a 23,9 meses 60,70% 85,00% 56 112

Aumento das despesas 
de alimentação Todas as famílias

Sem aumento 
(coeficiente de 
variação = 66)

16% (coefi-
ciente de va-
riação = 66)

305 610
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1A amostra dos quatro municípios do primeiro levantamento é suficiente para medir os impactos 

esperados nos indicadores:

• gestantes com cartão pré-natal;
• crianças com cartão da criança;
• crianças com vacina em dia;
• aumento das despesas de alimentação.
Em relação ao crescimento das crianças, a amostra não é suficiente para os indicadores inicial-

mente selecionados. No entanto, se usarmos medidas contínuas em vez de proporções, as possibilida-
des serão bem melhores. A tabela a seguir compara o crescimento de crianças do Nordeste com crianças 
das regiões Sul/Sudeste (PNDS, 1996) e mostra quantas crianças seriam necessárias para detectar dife-
renças estatisticamente significativas se o impacto fosse dessa magnitude.

Tabela 2. Crescimento de Crianças no Nordeste Versus Sul/Sudeste

Nordeste Sul/Sudeste

Média d.p. Média d.p. Excluídos Beneficiários

Peso 11,89 3,76 12,88 4,18 242 484

Altura 84,49 14,89 86,99 15,36 573 1146

Peso/idade -0,46 1,15 0,09 1,22 73 146

Altura/idade -0,74 1,37 -0,06 1,25 60 120

Com mais de 500 crianças em famílias excluídas e mais de 1.000 em famílias beneficiárias, a pesquisa 
pode detectar todas essas diferenças e, no caso das medidas padronizadas, pode detectar diferenças bem 
mais sutis. Restringindo a análise a crianças menores de dois anos de idade, a amostra será adequada para 
detectar uma diferença em altura para idade de 0,5 escore z (supondo um desvio-padrão de 1,38).

Em relação ao indicador crianças com cartão da criança, a amostra teria que ser duplicada para 
detectar o impacto esperado. A mesma situação se aplica para os indicadores 7 ou mais consultas pré-
natais e vacina antitetânica em dia. A dificuldade com esses indicadores é que o Bolsa praticamente não 
está alcançando as gestantes e, logo, não há nem excluídas nem beneficiárias desse tipo em profusão.

Os indicadores mortalidade infantil e aleitamento exclusivo são inviáveis devido ao enorme tamanho 
da amostra requerido. Esta realidade já foi reconhecida por todas as instituições envolvidas na pesquisa. 
O indicador gestantes com cartão pré-natal depende do número de gestantes encontradas na amostra. 
Espera-se achar aproximadamente 28 gestantes atuais nas famílias excluídas da pesquisa, o que implicaria 
a necessidade de expandir significativamente a amostra (multiplicando por três) para poder detectar a 
diferença esperada.

Assim, conclui-se que o tamanho da amostra do primeiro levantamento é adequado para os 
indicadores mais importantes da avaliação, mas uma expansão do estudo será necessária para poder 
determinar o impacto sobre todos os indicadores do Marco Lógico.

4.2.5 Validade Externa e Expansão da Amostra

Devido à maneira pela qual se deu a exclusão das famílias sem NIS, não há nenhum motivo para 
pensar que estas seriam sistematicamente diferentes de outras famílias beneficiárias do Bolsa. Porém, a 
limitação geográfica da amostra (unicamente a Região Nordeste) e o número mínimo de excluídos (que 
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implica um teto municipal de pelo menos 120 bolsas) restringem a generalidade do resultado da avalia-
ção. São 1.674 municípios do País com essas características, representando aproximadamente 30% do 
total de municípios, e que recebem 49% do total de bolsas disponíveis (com base nos tetos municipais).

O fato de o primeiro levantamento ter sido realizado unicamente em quatro municípios não altera 
as conclusões citadas. No caso (hipotético, até agora) de os quatro serem muito homogêneos em termos 
de condições socioeconômicas, existiria um pequeno risco da amostra em não incluir as faixas mais vul-
neráveis (ou até as menos vulneráveis) da população beneficiária. Tal resultado seria problemático se o 
impacto do programa fosse observado unicamente nos grupos mais (ou menos, até) marginais da popu-
lação. Esse risco obviamente diminuiria com a inclusão de mais municípios. Aliás, a possibilidade de os 
municípios piloto serem sistematicamente diferentes de outros municípios que entraram no programa 
mais tarde sugere que seria desejável expandir a avaliação de impacto a outro grupo de municípios.

Essas considerações, em conjunto com a necessidade de ampliar a amostra para poder detectar 
diferenças significativas em todos os indicadores do Marco Lógico, levaram o grupo avaliador a reco-
mendar uma expansão da avaliação de impacto, utilizando sempre a mesma metodologia. Os critérios 
de seleção de municípios seriam os mesmos, ou seja:

• somente seriam contemplados municípios do Nordeste do País;

• deveria haver pelo menos 40 famílias excluídas no município; e

• o município deveria ter completado seis meses de pagamento de bolsas.

Os municípios do Nordeste do País que completariam os seis meses de pagamento até agosto ou 
setembro do ano 2002, e que potencialmente teriam quarenta ou mais famílias excluídas,28 são dez. 
Adicionando outros cinco, que ficam tão próximos aos outros a ponto de não encarecer significativa-
mente o trabalho de campo, temos a seguinte lista de municípios em que potencialmente poderia haver 
uma expansão da avaliação:

Tabela 3. Municípios para Expansão da Amostra

UF MUNICÍPIOS IBGE
AL Cajueiro 270.130
AL Rio Largo 270.770
BA Buerarema 290.470
BA Floresta Azul 291.100
CE Jijoca de Jericoacoara 230.725
CE Morrinhos 230.890
CE Solonópole 231.300
CE Viçosa do Ceará 231.410
PB Sume 251.630
PI Joaquim Pires 220.540
RN Jaçanã 240.500
SE Barra dos Coqueiros 280.060
SE Carira 280.140
SE Nossa  Senhora Aparecida 280.445
SE Umbaúba 280.760

28 Os dados disponíveis neste momento referem-se a indivíduos, não a famílias.
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1Os passos para poder selecionar a amostra de avaliação nesses municípios são os seguintes:

• obter o cadastro do Cadsus para os municípios. Só interessam as famílias com renda fami-
liar de até R$90 per capita. São necessárias todas as variáveis da base, incluindo o campo que 
identifica a responsável pela família, o campo que identifica o tipo de beneficiário (criança, 
gestante, nutriz) e a renda per capita. Podem ser dois arquivos separados (1 = sem NIS/
caráter especial; 2 = potenciais beneficiários) ou pode ser um arquivo só com um campo 
identificador para distinguir os dois casos;

• obter as folhas de pagamento para todos esses municípios para todos os meses do ano de 
2002. Os primeiros meses do ano são fundamentais, porque queremos ter certeza de que os 
beneficiários têm realmente seis meses de exposição à intervenção;

• obter os endereços das famílias excluídas. Sabemos que faltam muitos endereços na base do 
Datasus. Será necessário averiguar se os endereços estão disponíveis nos municípios;

• realizar as verificações necessárias e correr o algoritmo de pareamento.

4.3 Desenho do Questionário de Coleta de Dados

O programa Bolsa-Alimentação faz parte de uma nova geração de programas que objetivam a 
acumulação de capital humano pelas famílias mais pobres em países em desenvolvimento, por meio de 
transferências monetárias, e a criação de incentivos para investimentos em saúde, nutrição e educação. 
Tais programas têm sido adotados em vários países da América Latina, como, por exemplo, o Progresa, 
no México; o Praf, em Honduras; o RPS, na Nicarágua; o Familias en Acción, na Colômbia; e o Bolsa 
Escola, no Brasil.

Por trás de todos esses programas existe a premissa básica de que famílias pobres não investem 
o suficiente em capital humano, isto é, na saúde, na nutrição e na educação das crianças, porque tais 
famílias: (I) não têm acesso a recursos e/ou a mercados para investir, (II) não têm acesso a serviços pú-
blicos de saúde e educação e (III) não têm acesso ou capacidade para interpretar informações. Ou seja, 
famílias pobres, igualmente como as ricas, procuram otimizar suas decisões de alocação de recursos, 
mas, no entanto, investem menos que o recomendável em capital humano por causa de fatores exter-
nos (exógenos) à alçada das decisões familiares.

O objetivo do Bolsa-Alimentação é justamente minimizar o efeito negativo de tais restrições 
exógenas no estado nutricional de gestantes, nutrizes e crianças e, com isso, propiciar um ambiente que 
facilite a acumulação de capital humano por famílias pobres. Por exemplo, fazendo com que famílias 
em risco nutricional alto, principalmente mães, tenham acesso a um fluxo de renda contínuo e seguro, 
o programa BA não só pode reduzir o efeito negativo de restrições orçamentárias na nutrição como 
também melhorar o poder de barganha da mulher dentro do domicílio. A combinação desses dois 
efeitos pode resultar em um maior investimento em saúde, nutrição e educação de todas as crianças da 
família, e não só as crianças que são meta do programa. Um fluxo constante de renda também pode 
facilitar o acesso a crédito, que, por sua vez, pode facilitar investimentos produtivos da família que 
resultem em maiores rendas no futuro.

4.3.1 Modelo Analítico Direcionado ao Desenho do Questionário

O diagrama no apêndice II demonstra como fatores exógenos afetam o comportamento fami-
liar com respeito às decisões de alocação de recursos, investimento, oferta de trabalho, reprodução, 
cuidados sanitários, etc. Tais decisões, por sua vez, afetam a acumulação (ou depreciação) do capital 
humano, do capital físico, do capital social, do acesso a transferências públicas e de outras dotações 
familiares. Finalmente, dotações familiares atualizadas afetam decisões futuras da família. O programa 
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BA pode ser visto parcialmente como uma mudança nas dotações familiares que afeta o comportamen-
to e as decisões de investir em capital humano (e talvez outras formas de capital).

As figuras geométricas em negro representam a situação atual antes da implementação do pro-
grama. Os retângulos com cantos arredondados representam os fatores exógenos que afetam o compor-
tamento da família (dotações familiares são exógenas a curto prazo, mas são endógenas a médio e longo 
prazos). A forma oval no centro representa o processo de tomada de decisão da família. O hexágono 
final representa o resultado (desfecho) combinado com relação à saúde materno-infantil, às decisões da 
família, aos efeitos das instituições locais, aos efeitos do acesso a serviços públicos, etc.

Antes da implementação do BA, as decisões da família são determinadas pelas restrições exóge-
nas dentro de cada retângulo negro. Ou seja, dadas suas dotações, acesso a mercados, a bens públicos, 
a instituições, etc., a família decide, dentre outras coisas, quanto quer investir em capital humano. 
Podemos representar o resultado final de investimento em saúde e nutrição por uma função abstrata 
dada por:

(1)    H = h(X ),

onde H representa o resultado final em termos de saúde e nutrição da criança, e h(.) é a função resultan-
te do processo de tomada de decisão da família. Nesse caso, X é uma matriz contendo todas as variáveis 
exógenas que afetam o processo de tomada de decisões da família. Alguns exemplos são os acessos aos 
mercados de trabalho, ao capital e à terra, à educação dos pais, a serviços públicos, à propriedade de 
terra ou de outros bens, etc. Ou seja, X contém variáveis predeterminadas ao processo de tomada de 
decisões da família, mas algumas das variáveis em X podem ser afetadas pelas decisões da família. Como 
exemplo temos o caso de investimentos em capital humano, físico ou financeiro. 

Como é impossível observar todas as variáveis que afetam a tomada de decisões da família, ou 
seja, como a matriz X que observamos é incompleta, podemos estipular que o resultado final H é defi-
nido pela equação (1) mais um termo aleatório (e), que representa as idiossincrasias familiares. Isto é, e 
capta o efeito de variáveis exógenas não observáveis.  Neste caso, (1) se torna:

(2)    H = h(X ) + e.

Como indicado nesse diagrama, a introdução do programa BA pode afetar algumas das variá-
veis exógenas contidas em X, assim como o comportamento familiar durante o processo de tomada 
de decisões. Enquanto o acesso a transferências monetárias afeta somente aquelas famílias elegíveis 
ao programa, a mudança de comportamento pode ser observada em ambas as famílias elegíveis e não 
elegíveis. Ou seja, famílias inelegíveis, apesar de não receberem transferência alguma, podem mudar de 
comportamento com o objetivo de aumentar a probabilidade de se tornarem elegíveis no futuro. 

Por outro lado, famílias que são inicialmente elegíveis, por apresentar alto risco nutricional, 
podem responder a níveis aquém do esperado (e/ou aquém do ótimo), pois, dessa forma, reduzem a 
probabilidade de se tornarem inelegíveis no futuro.

Tais mudanças de comportamento ocorrem por causa da existência de incentivos perversos no 
desenho do programa. Ou seja, famílias com crianças em risco nutricional podem tentar manter algu-
mas de suas crianças abaixo do peso mínimo para que não sejam retiradas do programa.

Dadas as possíveis mudanças de comportamento induzidas pelo BA, faz sentido representar a 
função de investimento em capital humano, após a implementação do programa, pelas equações

(3)    H0 = g0(X ) + e0

                 e

(4)     H1 = g1(X
* ) + e1,
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1em que os indicadores 0 e 1 representam as novas funções para famílias inelegíveis e elegíveis, 

respectivamente.
Note que para famílias elegíveis, em vez de X, usamos X*. Isso se dá porque, ao receberem as 

transferências monetárias de programa, ocorre uma mudança nas dotações familiares (isto é, trans-
ferências) que predeterminam o processo de decisão da família. No caso das famílias não elegíveis, a 
matriz X se mantém inalterada.

Se fosse possível observar uma família em dois estados ao mesmo tempo, ou seja, com ou sem o 
programa BA, calcular o impacto do programa seria trivial. Isto é, o impacto em uma família elegível 
seria:

(5)    H1 – H = [g1(X
* ) + e1] –  [ h(X ) + e].

É importante notar que esse impacto resulta de dois fatores: (I) mudança de comportamento 
induzida pelas condicionalidades do programa, aqui representada pela mudança da função h(.) a g1(.), 
e (II) mudança em uma das variáveis exógenas, neste caso, do acesso a transferências monetárias.

No caso de famílias não elegíveis, o impacto seria dado por:

(6)    H0 – H = [g0(X ) + e0] –  [ h(X ) + e],

que resulta inteiramente de uma mudança de comportamento (incentivo perverso), mas não de 
mudanças nas variáveis exógenas.

 Como é impossível observar o mesmo indivíduo em dois estados, a estratégia convencional-
mente usada é encontrar famílias comparáveis que não tenham sido afetadas pelo programa, ou seja, 
encontrar famílias com X similares, mas que ainda não tenham sido afetadas pelo BA. Assim, já que 
é impossível encontrar famílias com idiossincrasias aleatórias idênticas, faz sentido tirar a média (ou a 
esperança matemática) das expressões (5) e (6). Nesse caso, o impacto esperado em famílias elegíveis e 
não elegíveis é dado, respectivamente, por:

(7)    E[H1 – H] = g1(X
* ) – h(X ) 

           e

(8)     E[H0 – H] = g1(X ) – h(X ).

Uma das implicações importantes para o desenho da avaliação é que se deve evitar comparar 
famílias elegíveis com famílias não elegíveis para se estimar o impacto do programa. Ou seja, deve-se 
evitar estimar o impacto por meio da expressão:

(9)    E[H1 – H0] = g1(X
* ) – g0(X ).

A expressão (9) pode nos levar a estimar o impacto do programa com um grande viés. Pode-se 
conceber, por exemplo, um cenário onde não exista um impacto positivo do programa em famílias 
elegíveis, mas, no entanto, existe um impacto negativo em famílias inelegíveis e excluídas (devido a 
incentivos perversos). Ou seja, famílias excluídas podem tentar reduzir o estado nutricional de suas 
crianças para que tenham maiores probabilidades de ser incluídas no futuro. Nesse caso, a expressão (9) 
nos levaria a superestimar o impacto do programa. As seções III e IV deste estudo apresentam desenhos 
de avaliação para se evitar esse problema.

O modelo sugerido pela expressão (1) é chamado, na literatura econômica, de modelo de forma 
reduzida e, na literatura epidemiológica, de avaliação somática. Ou seja, este enfoque nos permite dizer 
se houve ou não um impacto global da intervenção e qual é o valor médio desse impacto. Por outro 
lado, não nos permite dizer porque houve ou não um impacto e, em caso positivo, como tal impacto 
foi gerado. Tais perguntas requerem uma análise de caráter mais estrutural que nos permita entender 
as vias pelas quais o programa gerou impacto. 
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Por exemplo, digamos que só existam dois fatores que afetem o estado nutricional da criança: 
consumo de alimentos (A) e tempo de dedicação da mãe a cuidar da criança (T). As variáveis A e T são 
endógenas, isto é, resultam do processo de tomada de decisão da família. Logo, A e T são também fun-
ções das variáveis exógenas em X e podem ser representadas por A=a(X) e T=t(X), respectivamente.

Nesse caso, assumindo-se por um momento que as variáveis em X não afetem a acumulação de 
capital humano H diretamente, seria mais adequado representar o estado nutricional da criança em 
(2) por:

(10)    H = k(A,T ) + u = k(a(X ),T(X )) + u.

Ou seja, nesse caso, as variáveis exógenas em X só afetam H por meio de A e T. 

É fácil notar que se pode obter a forma reduzida em (2) a partir de (10), via manipulação algé-
brica. Ou seja:

(11)     H = k(A,T ) + u = k(a(X ),t(X )) + u= h(X ) + e.

Um exemplo mais realista do que a expressão em (10) seria:

     H = k(a(X ),t(X ); X ) + u.

Nesse caso, as variáveis exógenas em X afetam o investimento em capital humano não só por 
meio da alimentação A e o tempo dedicado pela mãe T, mas também afetam H diretamente.

Na avaliação do BA, seria importante não só estimar o impacto global do programa, mas tam-
bém entender melhor as vias pelas quais tal impacto é gerado. Por exemplo, além de melhorar a renda 
e propiciar um maior poder aquisitivo à família, qual é o impacto do programa no estado nutricional 
das crianças de baixa renda que é gerado por maior atenção da mãe em casa? Ou seja, o BA pode pro-
piciar um aumento de renda grande o suficiente para fazer com que mães que antes trabalhavam agora 
decidam ficar em casa e cuidar dos filhos. Nesse caso, talvez não haja muito impacto por meio da renda 
(já que a mãe deixa o emprego, e a renda final talvez não tenha mudado muito), mas sim um impacto 
por meio de melhores cuidados providos pela mãe em casa.

Para entender melhor tais vias, pelas quais o impacto é gerado, é importante elaborar um ques-
tionário abrangente para a pesquisa de campo. Isto é, um questionário que não somente meça os in-
dicadores de impacto estipulados na Oficina de Marco Lógico do programa, mas que também meça 
outras variáveis importantes de resposta ao programa (oferta de trabalho, investimentos produtivos, 
acesso a crédito, etc.). 

Outro benefício de um questionário abrangente será permitir a estimativa do impacto diferencia-
do por tipos de famílias. Ou seja, um questionário abrangente na área socioeconômica possibilita uma 
análise de impacto diferenciado por níveis de renda e riqueza per capita, em vez de se restringir apenas 
à avaliação do impacto médio na população. Os guias apresentados nos apêndices II e III são exemplos 
desse tipo de questionário abrangente, que inclui várias questões de caráter socioeconômico.
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1Programa Bolsa-Alimentação

Finalidade:

Reduzir o risco nutricional e promover as condições de saúde e nutrição de gestantes, nutrizes e 
crianças até 6 anos de famílias de baixa renda.

Propósitos Diretos:

1.  Aumentar o consumo e a variedade de alimentos das famílias beneficiárias durante a vigên-
cia do benefício, mediante o complemento de sua renda familiar. 

2.  Aumentar a freqüência aos serviços de saúde de gestantes, nutrizes e crianças de baixa renda 
e em risco nutricional.

3.  Aumentar o grau de informação das mães, das gestantes e dos responsáveis de famílias be-
neficiadas sobre alimentação saudável.

Propósitos Indiretos:

1.  Aumentar a participação da mulher no gerenciamento dos recursos das famílias. 

2. Aumentar o nível da atividade econômica local, principalmente quanto à produção e à co-
mercialização de produtos alimentares. 

3.  Aumentar o nível de investimento e crédito disponível no município.

4.  Aumentar o nível de controle social sobre a alocação dos recursos financeiros do progra-
ma. 

5.  Aumentar o grau de vigilância alimentar e nutricional de toda a população. 

Resultados: 

1. Adesão de municípios ao programa.

2. Famílias corretamente identificadas e cadastradas. 

3. Cartões emitidos e distribuídos aos beneficiários com as Agendas de Compromisso. 

4. Disponibilização mensal dos recursos financeiros aos beneficiários cadastrados. 

5. Capacitação gerencial e operacional de gestores, técnicos e conselheiros.

6. Monitoramento, avaliação e auditoria do programa.
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Dados Disponíveis

1.  População, por grandes regiões, segundo o sexo e a idade.

2.  Taxa de analfabetismo e de escolarização, por grandes regiões.

3.  Pessoas de 10 anos ou mais, com ocupação, segundo o sexo e os grupos de idade.

4.  Domicílios, por grandes regiões, segundo sua situação e algumas características.

5.  Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais, por grandes regiões, segundo o sexo e as classes 
de rendimento mensal, em salários mínimos.

6.  Escolaridade dos pais: porcentagem de crianças cujos pais têm escolaridade precária (menos 
de quatro anos de estudo).

7.  Nível de instrução da população feminina.

8.  Outros dados socioeconômicos a selecionar.

9.  Percentual de crianças de 0 a 6 anos.

10.  Número médio de pessoas que vivem em famílias com rendimento familiar per capita de até 
meio salário mínimo (dados de 1999, no Brasil) (IBGE/PNAD):

Brasil 3,4 Sudeste 3,3

Norte 3,9 Sul 3,3

Nordeste 3,7 Centro-Oeste 3,4

11.  Percentual do número de pessoas que vivem com até meio salário mínimo per capita (dados 
de 1999, no Brasil) (IBGE/PNAD):

Brasil 39,0% Sudeste 25,0%

Norte 41,3% Sul 28,8%

Nordeste 61,5% Centro-Oeste 31,7%

Tabela 4. Distribuição das Pessoas de 10 Anos ou Mais, Segundo o Sexo e as 
Classes de Rendimento Mensal, em Salários Mínimos (1999, PNAS)

Salário Mínimo Brasil Nordeste
Homem Mulher

Brasil Nordeste Brasil Nordeste

Até 1 16,4 26,0 14,6 25,7 18,2 26,3

1 a 2 13,7 13,6 16,1 18,3 11,5 9,2

2 a 3 9,5 5,8 12,4 8,2 6,8 3,5

3 a 5 7,5 3,6 10,4 4,9 4,7 2,4

5 a 10 6,7 2,8 9,3 3,8 4,3 1,9

10 a 20 3,0 1,3 4,2 1,8 1,8 0,8

+ 20 1,6 0,7 2,5 1,1 0,7 0,4

Sem rendimento 40,6 45,2 29,2 34,8 51,4 54,9

Sem declaração 0,9 0,9 1,3 1,4 0,6 0,4
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1Tabela 5. Renda Familiar em Salários Mínimos (1999, PNAD)

Salário Mínimo Brasil Nordeste (total) Nordeste (rural)

Até 1 11,1 21,8 29,4

1 a 2 16,5 25,7 32,1

2 a 3 14,5 16,0 15,7

3 a 5 17,7 13,7 10,3

Tabela 6. Consumo Alimentar Domiciliar Anual Per Capita (em kg) (POF/IBGE)

GRUPOS TOTAL FORTALEZA RECIFE SALVADOR

Cereais e leguminosas 38.972 46.705 27.958 30.942

Hortaliças 34.419 20.463 37.212 33.718

Frutas 40.397 34.299 34.065 35.546

Cocos, castanhas, nozes 0.641 0.273 0.867 1.666

Farinhas, féculas, massas 14.690 18.950 26.859 23.871

Panificados 25.367 22.237 32.203 33.305

Carnes 28.093 21.504 23.922 28.190

Vísceras 1.153 1.129 1.687 2.811

Pescados 3.021 4.124 4.254 4.608

Aves e ovos 21.816 25.371 24.090 27.231

Laticínios 59.243 31.695 23.282 23.680

Açúcares 22.483 22.698 23.827 23.723

Óleos e gorduras 9.069 6.963 7.937 7.508

Bebidas e infusões 32.557 20.947 21.617 21.642

Alimentos preparados, misturas 
industrializadas e outros 2.881 1.719 0.797 0.367
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Apêndice I

Resultados da Oficina de Marco Lógico

Definição de Termos

Finalidade do Programa:  Objetivo máximo a ser alcançado. Com muita freqüência, vários pro-
jetos contribuem para um fim comum. Assim, indicadores de finali-
dade do programa devem ser mensurados, embora a parcela de mo-
dificação desses indicadores, atribuível ao programa, seja geralmente 
muito difícil de ser quantificada.

Propósito Direto: Descreve a expectativa de mudança na situação de saúde e nutrição 
como um resultado direto da execução do programa por um período 
de tempo estipulado. 

Propósito Indireto: Descreve outras mudanças que podem ser geradas na situação atual 
como um resultado indireto da execução do programa (“efeitos co-
laterais”) e que não têm relação direta e intrínseca com as atividades 
previstas e desenvolvidas no programa.

Resultados:  São os produtos concretos gerados na operacionalização do progra-
ma, para os quais são alocados recursos. 
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1Apêndice II

Guia para Uso do Questionário da 
“Avaliação Sociossanitária 2002”

I Início da Entrevista e Seleção de Informante:

O supervisor deve identificar o domicílio a ser entrevistado e assegurar-se de que corresponde ao 
domicílio selecionado na amostra.

Cabe ao entrevistador coletar o máximo de informação possível na primeira parte do questionário 
e, só então, anunciar-se no domicílio a ser visitado. Deve dizer que é contratado pelo Ministério da Saúde 
para fazer uma entrevista e que a informação é confidencial, não representando qualquer tipo de risco 
para a família do informante. Trata-se de uma explicação breve a ser dada no início da entrevista.

O informante principal deve ser o chefe da família ou uma pessoa maior de 18 anos que tenha 
conhecimento profundo das atividades da família. O chefe é a pessoa que os outros membros reco-
nhecem como tal, sem importar seu sexo, sua idade ou sua contribuição à economia da família, com 
autoridade para tomar decisões que tenham efeito sobre o grupo. 

Se nenhum informante satisfatório estiver disponível, o entrevistador deverá estabelecer qual é a 
melhor hora para entrevistá-lo, marcando uma nova visita. Deve-se escrever na seção de Controle de 
Visitas o nome da(s) pessoa(s) a se entrevistar.

Caso um informante aceitável se identifique, o entrevistador deve solicitar permissão para entrar 
no domicílio e realizar a entrevista, explicando que será necessária até 1 hora e meia para efetuá-la. Na 
eventualidade de a pessoa demonstrar alguma reserva em ser entrevistada, convém enfatizar o caráter 
confidencial dos dados a serem solicitados. 

Se a pessoa eleita como informante principal concordar em prestar informações, deve-se pedir 
seu nome, aproveitando para observar as características do domicílio e iniciar a primeira parte do 
questionário. Caso não concorde, agende uma nova visita para entrar em contato com outra pessoa 
pertencente à família. 

A definição de domicílio consiste em um local utilizado para residência, onde durma normal-
mente uma ou mais pessoas com entrada independente (desde a rua ou um corredor), de tal maneira 
que não seja necessário cruzar o espaço privado de outro domicílio para entrar.

Família: para determinar o número de famílias no domicílio, os seguintes critérios deverão ser 
aplicados:

• a entrada do domicílio deve ser independente;

• as pessoas consomem os mesmos alimentos, ainda que não compartilhem do orçamento;

• a pessoa dorme de 4 a 7 noites da semana no domicílio;

• a pessoa tem que residir há pelo menos 3 meses com essa família;

• a pessoa chegou à família há 3 meses e permanecerá com ela;

• a pessoa saiu e voltará à família em 1 semana.
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Se houver mais de uma família no mesmo domicílio, cada família que possuir membros cadas-
trados deverá ser entrevistada individualmente, utilizando um questionário em separado.

A seguir, cabe ao entrevistador realizar o restante da entrevista até concluí-la, seguindo a ordem 
em que aparecem as perguntas, bem como a numeração dos diferentes módulos do questionário de 
“Avaliação Sociossanitária 2002”.

Ao finalizar as perguntas, o entrevistador deve despedir-se e agradecer ao informante pela sua 
colaboração, respondendo a qualquer dúvida que o outro tenha sobre sua participação.

II Página de Controle da Entrevista: 

No início do questionário, há uma seção sobre o controle da entrevista, com o número do ques-
tionário e o endereço da família. Toda essa informação é pré-impressa e verificada somente no local.

O controle de visitas inclui data, hora e resultado da entrevista. No caso de ela não se realizar 
em virtude da ausência do morador, ou por qualquer outro motivo, deve-se combinar uma nova data 
e hora para voltar. Devem ser feitas até 3 visitas para se realizar ou completar a entrevista.

A listagem dos integrantes deve ser preenchida por cada pessoa que fizer parte da avaliação, de 
acordo com os cargos listados nesta seção.

Pergunta 5: o número de famílias deve ser determinado como indicado na seção de domicílio, 
em que se discutem dois conceitos de família:

• local de moradia, estruturalmente separado e independente, constituído por um ou mais 
cômodos; 

• unidade nuclear formada por pais e filhos, ainda que, eventualmente, possa ser ampliada 
para outros indivíduos com algum parentesco que forme um grupo doméstico, vivendo na 
mesma moradia e que se mantenha economicamente da renda dos próprios membros.

III  Instruções Gerais para os Diferentes Módulos do Questionário da “Avaliação Socios-
sanitária 2002”: 

Uma parte do questionário solicita respostas simples com SIM ou NÃO, sendo que a resposta 
NÃO pode ser representada pelos números 0 ou 2, dependendo do módulo em questão, e a resposta 
SIM será representada pelo número 1.

Muitas perguntas do questionário são pré-codificadas. O entrevistador precisa ter muito cuidado 
ao assinalar a resposta do informante, anotando apenas uma opção selecionada.

Quando a resposta do informante não corresponder a nenhuma resposta pré-codificada, deve-se 
usar o código OUTRO. Ela deve ser esclarecida somente quando for indicada a opção ESPECIFICAR 
ou quando, em continuidade à palavra OUTRO, aparecer uma linha OUTRO ___________. O có-
digo OUTRO não limita o entrevistador a indagar sobre as respostas anteriores pré-codificadas para se 
obter uma resposta do informante.

Todas as perguntas do questionário são numeradas. Os saltos de uma pergunta a outra estão bem 
indicados no questionário, e uma entrevista com êxito dependerá da capacidade do entrevistador de 
trabalhar com fluxos. Um erro nos saltos resulta na perda de informações durante a entrevista. Nesse 
caso, o supervisor deverá enviar o entrevistador de volta ao endereço do informante para recuperar os 
dados que faltam. 

O entrevistador não deverá assumir nem especular qualquer resposta para completar as pergun-
tas do questionário e não deverá influenciar o entrevistado nas suas respostas. Todas as perguntas do 
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1questionário têm que ser completadas antes de o entrevistador deixar o domicílio, não podendo ser 

preenchidas após o término da entrevista.

IV  Módulo 1-CD – Características do Domicílio:

Ao chegar ao domicílio, solicite os documentos das crianças ao responsável e, enquanto isso, faça 
o módulo 1 (questões de observação).

Perguntas 1-9: estas perguntas devem ser completadas por meio de observação direta, sem ne-
cessidade de se fazer perguntas ao informante. Indica-se o material predominante usado na construção 
da moradia nas perguntas 2, 3 e 5, se houver mais de um. Quando a entrevista for realizada fora do 
domicílio e não for possível a observação direta, deve-se consultar o entrevistado. Não se deve assumir 
uma resposta neste ou em quaisquer outros módulos.

Pergunta 11: devem ser incluídos apenas os cômodos usados exclusivamente como dormitórios, 
porque as perguntas 14 e 15 se referem a domicílios com banheiros. É importante verificar a autentici-
dade dos dados fornecidos pelo entrevistado e a coerência entre as respostas associadas entre si. 

Deve-se notar que, neste módulo, os números 1 e 2 são usados como SIM e NÃO, enquanto em 
outros módulos os números 0 e 1 são usados para respostas negativas e afirmativas, respectivamente. 

Pergunta 19: é muito importante compreender que o código da informação para a pessoa que 
não deseja responder é 999999 (seis algarismos nove) mais 99 (dois algarismos nove) para a casa deci-
mal. Dessa forma, todos os espaços devem ser preenchidos.

 V  Módulo 2-CF – Composição da Família: 

Antes de dar início a este módulo, confirme quantas pessoas realmente existem na casa, para que 
não haja perda de tempo. 

Colunas 2-5: estas perguntas devem ser completadas primeiro, anotando-se o dado de quantos 
membros a família é composta. Se não tiverem sido solicitados os documentos pessoais (carteira de 
identidade, certidão de nascimento, etc.) anteriormente, fazê-lo neste momento. Não se deve esquecer 
de perguntar pelas crianças recém-nascidas, que, se não tiverem completado 1 ano de idade até a data 
da entrevista, devem ser referidas com a resposta 00. 

A ordem para se anotar os dados das pessoas que compõem a família é: primeiro, o nome do(a) 
chefe de família, cujo código será sempre 01; segundo, o nome da(o) companheira(o) do(a) chefe, có-
digo 02; e, em seguida, os demais membros da família, em ordem decrescente de idade (do mais velho 
para o mais jovem). 

Se a resposta da questão 5 for o código 06 (OUTRO), especifique o grau de parentesco.

Depois de completar a lista dos membros da família, é necessário fazer as perguntas relativas às 
colunas 6 e 7 para cada um. Em seguida, devem ser completadas as colunas restantes deste módulo, 
pessoa por pessoa.

Colunas 8-11: referem-se unicamente às crianças de até 10 anos de idade. Caso sejam encontra-
das diferenças consideráveis entre as datas de nascimento e as idades reportadas pelo informante, use o 
bom senso, discutindo com o supervisor o dado a ser utilizado, sem esquecer de anotar essa observação 
nas margens em branco do papel.

Colunas 12-13: referem-se somente às mulheres em idade fértil, cujas idades vão de 10 a 49 
anos de idade, segundo normas do Ministério da Saúde. 

Colunas 14-15: para facilitar a localização e a transposição dos membros da família, cujas carac-
terísticas serão levantadas em outros módulos (Módulo 3-SM – Saúde Materna; Módulo 4-SC – Saúde 
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da Criança; e Módulo 7-AM – Antropometria de Crianças Menores de 7 Anos), marque, respectiva-
mente, os dados das mulheres que estão ou estiveram grávidas nos últimos 12 meses (C.13=1) e as 
crianças menores de 7 anos de idade (C.14<7), considerando o dia em que foi feita a entrevista.

Coluna 19: considerar o código 0 para respostas negativas e o código 1 para respostas afirmativas.

Após ter feito o Módulo 2-CF, confira as colunas 14 e 15 (total), para que não seja necessário 
retornar a elas no decorrer do questionário, colocando imediatamente a numeração de ordem e o nome 
nos respectivos módulos (3, 4 e 7).

VI   Módulo 3-SM – Saúde Materna 

(completar para as mulheres que estão ou estiveram grávidas nos últimos 12 meses):

Ao preencher o Módulo 3-SM, recomenda-se responder logo a última coluna, para não se es-
quecer de fazê-lo.

Coluna 1: deve-se identificar no Módulo 2-CF, coluna 14, as mulheres que estão ou estiveram grá-
vidas nos últimos 12 meses e copiar o número de ordem assinado e o nome correspondente a cada uma. 
Deve-se copiar somente um nome, mas, se existirem dois nomes iguais, escreva a inicial do segundo nome. 

Depois de completar a lista de mulheres que estão ou estiveram grávidas, complete o restante das 
colunas deste módulo, pessoa por pessoa.

Colunas 11-12: deve-se perguntar o tempo total de traslado de casa até o centro de saúde, o 
hospital ou a clínica. Se for utilizado mais de um meio de transporte, é preciso anotar o tempo total 
de deslocamento.

Coluna 13: deve ser perguntado qual o meio principal de transporte utilizado, cujos códigos e 
a descrição encontram-se na parte inferior da página. O meio principal refere-se àquele utilizado por 
mais tempo no traslado até o centro de saúde, o hospital, a clínica privada ou pública.

VII  Módulo 4-SC – Saúde da Criança

(completar para todas as crianças menores de 7 anos):

Coluna 1: devem ser identificadas no Módulo 2-CF, coluna 15, as crianças menores de 7 anos e, 
então, copiar o número de ordem assinado, além do nome correspondente a cada uma. Deve-se copiar 
somente o primeiro nome de cada criança, mas, se existirem dois nomes iguais, coloque também a 
inicial do segundo nome. 

Depois de completar a lista das crianças menores de 7 anos, preencha o restante das colunas deste 
módulo, pessoa por pessoa.

Colunas 21-22: deve-se perguntar o tempo total de traslado de casa até o centro de saúde, o hospi-
tal ou a clínica. Se for utilizado mais de um meio de transporte no traslado, deve ser anotado o total.

Coluna 23: deve ser perguntado qual o meio principal de transporte utilizado, cujos códigos e 
a descrição encontram-se na parte inferior da página. O meio principal refere-se àquele utilizado por 
mais tempo no traslado até o centro de saúde, o hospital, a clínica privada ou pública.

Colunas 43-58: ao copiar as datas das vacinas que aparecem no cartão da criança, revise e 
coloque a data que corresponde a cada uma; além disso, revise bem o cartão para verificar eventuais 
incorreções nas datas, bem como trocas de lugar entre elas.

Colunas 60-79: copie cuidadosamente do cartão da criança os seus últimos dez pesos, a partir 
do gráfico, prestando especial atenção quando o dado precisar ser deduzido a partir da curva do gráfico 
de crescimento.
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1VIII  Módulo 5-DF – Despesas da Família (excluindo alimentos):

Ao iniciar este módulo, o entrevistador deve identificar qual é a pessoa mais bem informada so-
bre as despesas da família, excluindo alimentos. Além disso, é importante lembrar que, assim como no 
Módulo 1-CD, o número 1 corresponde à resposta SIM, e o número 0 à resposta NÃO.

Primeiro grupo de perguntas (1-12, últimos 30 dias): refere-se a gastos realizados pelos mem-
bros da família nos últimos 30 dias anteriores à entrevista.

Segundo grupo de perguntas (13-25, últimos 30 dias e últimos 3 meses): refere-se a gastos 
realizados em dois períodos distintos, 30 dias antes e 3 meses antes da data da entrevista. Ao fazer as 
perguntas, é importante lembrar ao entrevistado o período correspondente às informações solicitadas.

Terceiro grupo de perguntas (26-27, últimos 30 dias e últimos 6 meses): refere-se a gastos 
realizados em dois períodos distintos, 30 dias antes e 6 meses antes da data da entrevista. Como ante-
riormente, é importante, ao fazer as perguntas, lembrar ao entrevistado o período correspondente às 
informações solicitadas.

Quarto grupo de perguntas (28-41, últimos 30 dias e últimos 12 meses): refere-se a gastos 
realizados em dois períodos distintos, 30 dias antes e 12 meses antes da data da entrevista. Da mesma 
forma que anteriormente, é importante, ao fazer as perguntas, lembrar ao entrevistado o período cor-
respondente às informações solicitadas.

Observar que o consumo dos últimos 30 dias está contido no valor dos últimos 3 meses, mas a 
recíproca não é verdadeira. Isso deve ser considerado para os grupos de perguntas 26-27 e 28-41.

IX  Módulo 6-DA – Despesas e Consumo de Alimentos:

O entrevistador deve inicialmente determinar qual é a pessoa mais bem informada da família em 
relação ao consumo e aos gastos com alimentos. Caso esta pessoa não se encontre em casa, o entrevis-
tador deve realizar a entrevista com outro membro da família que esteja apto a responder.

É preciso que o entrevistador diga ao entrevistado de que período se estará falando (últimos 7 
dias em relação ao dia da entrevista). Além disso, deve-se perguntar, primeiramente, se cada alimento 
da lista foi consumido e, só então, buscar as demais informações para os itens consumidos.

Na coluna 2, deve-se anotar se foi consumido o tipo de alimento a que estiver se referindo, 
lembrando que o código para SIM é o número 1 e, para NÃO, o número 0; anote sua quantidade na 
coluna 3 e, na coluna 4, a unidade de medida (como gramas, quilogramas, litros, etc.). Por fim, na 
coluna 5, deve ser anotado o preço unitário do alimento e, na coluna 6, o valor total gasto com aquele 
alimento nos últimos 7 dias. Não é necessário o preenchimento das duas colunas, ou seja, se a coluna 
5 tiver sido preenchida, a 6 não precisará ser completada, e vice-versa.

Ao final de cada grupo de alimentos, cite sempre outras opções, para que não haja esquecimento 
por parte do entrevistado. 

X Módulo 7-AM – Antropometria de Crianças Menores de 7 Anos:

Como descrito na parte inicial do módulo, o antropometrista deve iniciar seu trabalho com 
o entrevistado explicando-lhe o que será realizado. Ressalta-se que a concordância e a assinatura ou 
a impressão digital da mãe no início do questionário referem-se também à pesagem e à medição das 
crianças.

As medições podem ser unificadas em um local central na comunidade, como uma unidade de 
saúde, por exemplo, para onde as mães e as crianças são encaminhadas por meio de fichas específicas, 
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contendo os nomes de ambas, o local e o horário das medições (de acordo com o cronograma previa-
mente definido pelo supervisor). Além dessa estratégia, no caso de a opção anteriormente descrita ser 
impossível de se realizar, as medições podem ser feitas, alternativamente, nas próprias casas das famílias 
entrevistadas, desde que haja concordância do supervisor. 

Coluna 1: é necessário identificar no Módulo 2-CF, coluna 15, as crianças menores de 7 anos 
e copiar o número de ordem assinado, além do nome correspondente a cada uma. Deve ser copiado 
somente um nome, mas, no caso de existirem dois nomes iguais, será preciso escrever a inicial do se-
gundo nome, para diferenciá-los.

Coluna 3: devem ser transcritas as idades já registradas no Módulo 2-CH, colunas 8 a 11.

Colunas 4-7: após completar a lista das crianças menores de 7 anos com suas respectivas idades, 
entreviste a mãe ou o responsável em relação às perguntas 4 a 7 deste módulo, criança por criança, 
lembrando-se de anotar, preferencialmente, o peso de cada uma ao nascer em algum documento, como 
no cartão da criança, por exemplo.

Colunas 8-10: com a ajuda da mãe, pese e meça a criança, anotando de imediato os resultados.

XI Módulo 8-PP – Participação em Programas de Assistência:

O entrevistador deve indagar o informante sobre a participação dos membros da família em 
programas assistenciais de qualquer um dos três níveis de governo (federal, estadual ou municipal) nos 
6 meses que antecederam a data da entrevista. No caso de terem recebido algum produto como leite, 
cestas básicas, etc., ao invés de dinheiro, estime o seu valor.

XII  Módulo 9-AE – Auto-Estima da Mulher:

O entrevistador deve fazer as perguntas deste módulo à pessoa indicada como responsável pelo 
domicílio na primeira página do questionário (etiqueta de identificação e endereçamento), caso seja 
uma mulher.

Nesta parte do questionário, é importante que a mulher seja entrevistada, se possível, sozinha, sem 
interferência dos demais membros da família ou de outras pessoas que se encontrem no domicílio.
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1Apêndice III

Questionário da “Avaliação Sociossanitária 2002”:
Guia para Uso do Módulo 7-AM  

(Antropometria de Crianças Menores de 7 Anos)
As medidas antropométricas de crianças e adultos são utilizadas como indicadoras do estado 

nutricional devido à relação entre nutrição e crescimento físico. Em relação às populações, as medidas 
antropométricas fornecem informações sobre a situação nutricional da comunidade e permitem iden-
tificar indivíduos com alto risco de desnutrição. 

Além disso, a antropometria constitui uma das bases principais para avaliar os benefícios pro-
duzidos pelas intervenções nutricionais e pela melhoria dos serviços de saúde e de saneamento do 
ambiente. É de suma importância, portanto, que a realização dessas medidas seja a mais exata possível, 
seguindo as técnicas adequadas.

As medidas antropométricas utilizadas na presente investigação são o peso e a altura das crianças 
menores de 7 anos de idade.

1 Peso:

Para as medidas de peso, será utilizada uma balança eletrônica com capacidade de 150kg e pre-
cisão de 0,1kg.

Técnicas para Obtenção do Peso:

As crianças devem ser pesadas sem roupa ou com um mínimo de roupa, além de descalças.  Caso 
usem fraldas, peça para que elas também sejam retiradas.

No caso de crianças menores de 2 anos de idade, pese primeiramente suas mães, tare a balança 
com o peso da mãe e, então, coloque a criança no colo da mãe, para medir seu peso.

É importante que a postura da pessoa a ser pesada esteja correta: imóvel, olhando para a frente, 
com os pés unidos no meio da base da balança e com os braços estendidos ao longo do corpo.

Para garantir a confiabilidade dos resultados, realize uma dupla pesagem de cada indivíduo e anote 
os dois resultados. No caso de eles serem muito díspares, realize a pesagem novamente, para corrigi-los. 

2 Altura:

Os equipamentos utilizados nas medições de altura são os antropômetros (para crianças acima 
de 2 anos de idade) e os infantômetros (para crianças de até 2 anos de idade). As medidas feitas com a 
ajuda desses dois equipamentos são realizadas, respectivamente, com o indivíduo em pé e deitado.

Técnicas para Obtenção da Altura com Infantômetro:

Coloque o infantômetro em uma superfície plana, como uma mesa ou uma bancada, ou sobre o 
piso. Antes de posicionar o infantômetro, é importante forrar a superfície com toalha de papel.
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Coloque a criança no infantômetro com a cabeça apoiada na base superior do aparelho, a bacia 
apoiada na superfície e as pernas completamente estendidas. É importante segurar a criança durante 
a medição, para evitar que ela se mova. A fim de que a criança não se movimente, peça, sempre que 
necessário, a ajuda da mãe.

Assim como nas medidas de peso, faça uma dupla leitura de cada criança e, no caso de resultados 
discrepantes, repita as medidas.

Técnicas para Obtenção da Altura com Antropômetro:

Coloque o antropômetro na posição vertical em um lugar em que haja um ângulo reto entre a 
parede e o piso. É importante escolher um local em que o piso seja o mais regular possível.

A pessoa a ser medida deve estar sem sapatos e sem qualquer adereço na parte superior da cabeça 
que possa interferir na medida, como gorros, elásticos, tiaras, presilhas, etc.

Coloque a criança ou a mãe com o corpo ereto, olhando para a frente sobre o aparelho, com os 
pés unidos sobre as marcações da base. Para garantir a postura correta, o antropometrista pode apoiar 
as mãos na altura dos joelhos e da cabeça da pessoa a ser avaliada.

Assim como nas medidas anteriores, faça uma dupla leitura de cada criança e, no caso de resul-
tados discrepantes, repita as medidas. 
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1   Introdução

O Bolsa-Alimentação (BA) é um programa federal que visa a reduzir as deficiências nutricionais e 
a mortalidade infantil entre as famílias mais carentes no Brasil. O programa tem como objetivo incen-
tivar investimentos para a melhoria da nutrição de crianças de 6 meses aos 6 anos de idade, gestantes, 
e nutrizes vivendo em famílias de baixa renda, por meio de transferências monetárias condicionadas a 
práticas apropriadas de nutrição e saúde. A transferência de dinheiro é condicionada à assinatura, por 
parte da mãe, de um termo de adesão, que requer consultas regulares à atenção pré-natal e ao monito-
ramento do crescimento, bem como o cumprimento do calendário de vacinação e educação nas áreas 
de saúde e de nutrição. Esse pacto de confiança pretende reforçar a ligação entre serviços locais de saúde 
e famílias marginalizadas e de poucos recursos. Uma vez integralmente em andamento, o programa 
beneficiará 800 mil gestantes e nutrizes e 2 milhões e 700 mil crianças provenientes de, aproximada-
mente, 2,5 milhões de domicílios de todos os 5.561 municípios do País. Serão investidos, anualmente, 
US$300 milhões no programa, provenientes do Fundo Nacional de Combate à Pobreza.

Este estudo é o segundo de uma série de quatro documentos preparados pelo International Food 
Policy Research Institute (IFPRI), como parte de seus compromissos no projeto de avaliação do Pro-
grama Bolsa-Alimentação. O estudo 1, entregue à administração do Bolsa-Alimentação em novembro 
de 2002, descreve em detalhes o desenho da pesquisa de avaliação de impacto e a metodologia aqui 
usada.

Os resultados aqui reportados são oriundos da análise de dados socioeconômicos e antropomé-
tricos que foram coletados por meio de entrevistas a 999 famílias com mulheres gestantes, nutrizes e 
crianças até 6 anos que haviam se cadastrado para receber os benefícios do Bolsa-Alimentação. Dessas 
999 famílias, 282 foram excluídas inicialmente do programa por problemas de informática que afeta-
ram o processo de inscrição de forma quase aleatória.1  

Foi exatamente este processo de exclusão não-intencional e quase aleatório que nos levou a se-
lecionar quatro municípios do Nordeste para iniciar a avaliação de impacto do programa. Como foi 
explicado em detalhes no estudo 1, foram estabelecidos três critérios para a seleção dos municípios da 
pesquisa:

1. Seriam contemplados somente municípios do Nordeste do País;

2. Teriam que existir pelo menos 40 famílias excluídas no município; e

3. Famílias beneficiadas no município teriam que ter recebido transferências do Bolsa-Ali-
mentação há pelo menos seis meses.

A restrição geográfica tinha como objetivo facilitar a logística da pesquisa e também maximizar a 
possibilidade de achar um impacto do programa sobre o crescimento das crianças, já que a desnutrição 
infantil foi praticamente eliminada no Sul e no Sudeste do País. Aliás, refletia também uma realidade 
do programa, que destina metade das bolsas para a Região Nordeste. O segundo critério pretendia re-
duzir o custo do levantamento, uma vez que o deslocamento de uma equipe de entrevistadores de um 

1 Ver o estudo 1 para mais detalhes sobre o processo quase aleatório não-intencional de exclusão de famílias durante o cadastramento.
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município, e às vezes de um estado, a outro é muito caro. O terceiro critério refletia a preocupação de 
não tentar medir o impacto sobre uma população de pouca exposição à intervenção, ou seja, foi tido 
como consenso em todas as instituições envolvidas que uma criança teria que passar pelo menos seis 
meses em condições sociossanitárias melhoradas para manifestar um aumento de crescimento fisiolo-
gicamente significativo.

Em maio e junho de 2002, meses durante os quais se conduziram as entrevistas, só havia quatro 
municípios com pelo menos seis meses no programa que satisfaziam os outros dois critérios citados: 
Teotônio Vilela (Alagoas), Mossoró (Rio Grande do Norte), Itabuna e Teixeira de Freitas (Bahia). Em 
termos de número de pessoas cadastradas e depois excluídas, o mais importante destes municípios era 
Teixeira de Freitas, com 240 pessoas nessa situação. Seguiam Mossoró (116 pessoas), Itabuna (87) e 
Teotônio Vilela (63). Os resultados aqui reportados se referem a esse universo de famílias beneficiárias 
vivendo nesses quatro municípios do Nordeste do País. Uma segunda rodada de entrevistas está sendo 
finalizada em mais 13 municípios do Nordeste que passaram a satisfazer os critérios abordados somente 
a partir de agosto de 2002. Os resultados da análise de impacto conduzida com os dados consolidados 
dos 17 municípios serão apresentados no estudo 4.

O presente estudo está organizado da seguinte forma: o item 2 faz uma análise da comparabili-
dade dos dois grupos de famílias (beneficiários e excluídos). O objetivo é verificar se existem diferenças 
sistemáticas entre os dois grupos que possam resultar em estimativas de impacto enviesadas. O item 3 
apresenta resultados da análise de impacto do programa em três aspectos do consumo de alimentos: (I) 
a propensão marginal de consumir alimentos de cada real emprestado, (II) o impacto da transferência 
de renda na diversidade da dieta e (III) o impacto do programa na qualidade da dieta das crianças 
de 6 meses a 6 anos de idade. Em seguida, o item 4 apresenta os resultados da análise de impacto do 
programa na utilização dos serviços de saúde. O item 5 analisa o impacto do programa nas taxas de 
crescimento infantil, e o item 6 apresenta a conclusão. 
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2   Comparação entre Domicílios 
Beneficiários e Domicílios Excluídos

2.1 Renda Pré-Programa 

Com o objetivo de fazer uma comparação em diversos aspectos, entre domicílios beneficiários e 
domicílios excluídos do programa Bolsa-Alimentação, foi criado um índice socioeconômico baseando-
se na análise da Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV), de 1996/97.

Utilizando os dados para domicílios em áreas urbanas e rurais da Região Nordeste do País (ex-
cluindo aqueles em áreas metropolitanas), foram investigadas as associações entre renda per capita 
domiciliar e condições do domicílio, tamanho do domicílio e composição demográfica, e os níveis 
educacionais dos membros do domicílio. Os resultados do modelo de predição estão apresentados 
a seguir. Este modelo explica aproximadamente 62% da variação total da renda domiciliar per capita.2

Tabela 1. Fatores Associados ao Logaritmo da Renda Domiciliar Per Capita. Pesquisa 
sobre Padrões de Vida, 1996/97. Áreas Urbana e Rural da Região Nordeste do Brasil.

Variável Dependente:
Log da Renda Domiciliar Per Capita

Coeficiente Erros-
Padrão Valor t P>/t/ Intervalos de 

Confiança de 95%
Piso [Categoria de Referência = Terra]
Tábua/Madeira 0.5715 0.1584 3.61 0.000 0.2606 0.8823
Carpete 0.3738 0.3221 1.16 0.246 -0.2583 1.0058
Cerâmica, Lajota ou Ardósia 0.7326 0.0983 7.45 0.000 0.5396 0.9255
Cimento 0.3600 0.0676 5.32 0.000 0.2273 0.4927
Outros 0.6000 0.2111 2.84 0.005 0.1858 1.0143
Número de Cômodos 0.0738 0.0170 4.34 0.000 0.0404 0.1072
Número de Banheiros 0.3423 0.0411 8.33 0.000 0.2617 0.4230
Telefone 0.5698 0.0939 6.07 0.000 0.3855 0.7540
Destino do Lixo [Categoria de Referência = Coletado]
Queimado -0.1958 0.0857 -2.29 0.022 -0.3639 -0.0277
Outro -0.3289 0.0592 -5.55 0.000 -0.4451 -0.2126
Log do Número de Membros da Família

-0.7698 0.0431 -17.87 0.000 -0.8543 -0.6853
Número de Membros do Domicílio com 
Mais de 60 Anos de Idade

0.1010 0.0370 2.73 0.006 0.0284 0.1736
Número de membros do domicílio com 
nível educacional maior que o elementar

0.1944 0.0587 3.31 0.001 0.0792 0.3095
Mulher chefe de domicílio -0.1263 0.0559 -2.26 0.024 -0.2360 -0.0167
Constante 5.9571 0.2135 27.90 0.000 5.5380 6.3762

2 Gastos totais per capita foram utilizados como indicadores de renda per capita. Para uma exposição das vantagens de se utilizar gastos em vez da renda 
reportada por famílias pobres em áreas rurais, ver Deaton, 1998.
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Os coeficientes estimados desse modelo foram utilizados para predizer a renda domiciliar per capita 
na amostra da avaliação do Bolsa-Alimentação. O gráfico a seguir mostra como os domicílios benefici-
ários e os excluídos do programa estão distribuídos entre os diferentes níveis (decis) da renda predita. 
Torna-se claro, por este gráfico, que não existe nenhuma tendência sistemática de que os domicílios be-
neficiários tenham desempenho melhor ou pior do que aqueles excluídos – qualquer diferença que exista 
parece ser apenas aleatória. Isso se confirma pelo teste não-paramétrico Mann-Whitney para igualdade de 
duas distribuições, que não é capaz de rejeitar a hipótese de igualdade (Z = -0.536, P = 0.59).

Gráfico 1. Decis da Renda Predita (Toda a Amostra)
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2.2 Nível de Escolaridade da Mãe

Caso a exclusão ou a inclusão no programa das famílias da amostra não seja aleatória, seria plau-
sível esperar que a escolaridade da mãe pudesse influenciar a probabilidade de uma criança ser ou não 
beneficiária do Bolsa-Alimentação. No entanto, como apresentado na tabela 2, a seguir, a escolaridade 
materna parece ser virtualmente idêntica (e muito baixa) nos domicílios beneficiários e excluídos do 
Bolsa. Logo, estes resultados apóiam a hipótese de que a exclusão de famílias inscritas do programa se 
deu de forma aleatória. 

Tabela 2. Nível de Escolaridade da Mãe com Crianças Menores de Cinco Anos de 
Idade em Domicílios Beneficiários e Domicílios Excluídos do Bolsa-Alimentação

Nível de Escolaridade 
da Mãe Excluídos (222)

Beneficiários 
(622) Total

Nenhum 9.46% 9.16% 9.24%
Nível Fundamental Incompleto 72.52% 71.54% 71.80%
Nível Fundamental Completo 5.86% 6.91% 6.64%
Nível Médio Incompleto 4.05% 5.47% 5.09%
Nível Médio Completo 5.86% 3.38% 4.03%
Outros 2.25% 3.54% 3.20%
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2.3 Estrutura Etária do Domicílio (Crianças)

O número total de crianças com idades diferenciadas também poderia afetar a capacidade de 
cada criança em receber o cuidado e a alimentação adequados, assim como poderia afetar a elegibilida-
de do domicílio em programas assistenciais oficiais de vários tipos. A seguinte tabela mostra o número 
médio de crianças de diferentes idades (declaradas pelos respondentes) dos domicílios beneficiários e 
não-beneficiários do Bolsa-Alimentação.

Quadro 1. Estrutura Etária do Domicílio (Crianças)

Idades Beneficiários (717) Excluídos (282) Diferença

(anos) Média D.P. Média D.P.

0 0.18 0.40 0.16 0.38 0.03

1 0.27 0.45 0.23 0.43 0.04

2 0.32 0.49 0.28 0.46 0.04

3 0.30 0.48 0.23 0.44 0.07

4 0.29 0.47 0.28 0.50 0.01

5 0.30 0.47 0.29 0.48 0.00

6 0.27 0.45 0.30 0.46 -0.03

7 0.17 0.39 0.20 0.40 -0.02

8 0.13 0.34 0.20 0.40 -0.07

9 0.11 0.32 0.18 0.40 -0.07

10 0.11 0.32 0.17 0.39 -0.06

11 0.10 0.31 0.14 0.36 -0.04

12 0.08 0.28 0.09 0.28 0.00

13 0.07 0.26 0.16 0.38 -0.09

14 0.07 0.26 0.13 0.33 -0.05

15 0.06 0.26 0.11 0.32 -0.05

É possível notar que existem diferenças importantes na estrutura etária dos domicílios benefi-
ciários e excluídos do programa, com crianças mais novas nos domicílios beneficiários e mais velhas 
nos não-beneficiários. Como se pode notar, 77% (217/282) dos domicílios não-beneficiários têm pelo 
menos uma criança com idade entre 6 e 15 anos, comparados a apenas 59% (425/717) dos domicílios 
beneficiários. No entanto, os resultados apresentados na subseção a seguir indicam a razão pela qual 
existe esse desequilíbrio etário entre os dois grupos analisados.

2.4 Exposição a Programas de Transferência de Renda

A tabela 3, a seguir, mostra a proporção de domicílios nos grupos de beneficiários e de excluídos 
do programa Bolsa-Alimentação que declararam ter recebido benefícios deste e de outros cinco progra-
mas governamentais durante os últimos seis meses.
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Tabela 3. Proporção de Domicílios de Famílias que Declararam Ter Recebido 
Benefícios de Programas Governamentais Durante os Últimos Seis Meses. 

Beneficiários Excluídos Diferença Valor p
(717) (282)

Bolsa-Alimentação (BA) 93.9%  6.7% 87.1% <0.001
ICCN 3.2% 13.5% -10.3% <0.001

Cesta Básica 2.1% 7.1% -5.0% <0.001
Bolsa Escola (BE) 26.8% 55.7% -28.9% <0.001

Vale-Gás 91.1% 54.6% 36.5% <0.001
Bolsa-Renda 10.2% 9.6% 0.6% 0.816

Por essa tabela fica claro que houve maior cobertura (94%) do Bolsa-Alimentação entre famílias 
previamente identificadas como beneficiárias e um número de recebimento de benefício (7%) muito 
pequeno dentre os domicílios considerados como excluídos. Entretanto, os outros programas governa-
mentais estão desigualmente distribuídos entre os dois grupos. Por exemplo, alguns domicílios exclu-
ídos e até mesmo alguns beneficiários do Bolsa-Alimentação ainda recebem leite e óleo do programa 
ICCN. Teoricamente, os municípios não deveriam conduzir os dois programas simultaneamente com 
o apoio federal, sendo possível que isso represente falta de controle por parte das iniciativas municipais 
ou até não-governamentais. Além disso, uma pequena porcentagem de domicílios excluídos e, ainda, 
uma porcentagem menor de domicílios beneficiários tinha recebido a cesta básica durante os últimos 
seis meses.

O outro programa federal de combate à pobreza, o Bolsa Escola (BE), foi freqüentemente bem 
mais observado entre os domicílios excluídos do Bolsa-Alimentação. Já foi visto que os domicílios ex-
cluídos possuem mais crianças no grupo de idade elegível do Bolsa Escola, mas a diferença na taxa de 
cobertura deste programa é maior do que se poderia explicar, devido apenas às diferenças relacionadas a 
idades elegíveis. É possível que os responsáveis em selecionar as famílias para o Bolsa Escola estivessem 
cientes do fato de que algumas delas não recebiam o Bolsa-Alimentação, apesar de parecerem elegíveis. 
Já o Vale-Gás está disponível a qualquer família beneficiária do Bolsa-Alimentação ou do Bolsa Escola, 
fato identificado pelos dados desta amostra. O Bolsa-Renda é uma transferência estadual ou municipal 
incondicional, que foi recebida por algumas famílias residentes em Mossoró. As chances de recebi-
mento dessa transferência não eram afetadas pelo recebimento do Bolsa-Alimentação. Finalmente, os 
demais programas (Peti, Prestação Continuada e Agente Jovem) foram recebidos por menos de 2% de 
todos os domicílios, sem haver diferença entre os grupos amostrais.

Como constatado durante a primeira apresentação deste estudo à equipe do programa, parece 
que uma das razões pelas quais uma família cadastrada no Bolsa-Alimentação possa ter sido poste-
riormente excluída pelo sistema de processamento de dados da Caixa Econômica Federal (CEF) era 
se esta família já estivesse cadastrada no programa Bolsa Escola. Isso pode ter ocorrido pelo fato de 
que famílias já cadastradas no BE já possuíam o número de identificação social (NIS) e, para algumas 
dessas famílias, o sistema da CEF não permitia que fosse gerado um outro NIS. Além disso, o sistema 
também não podia aproveitar o NIS existente, porque as informações fornecidas pelo BA não eram 
idênticas às informações anteriormente fornecidas pelo BE. Dessa forma, o sistema de seleção da CEF 
não permitiu que tais famílias tivessem dois cadastros em sua base de dados, excluindo-as temporaria-
mente da folha de pagamento do BA até que tais conflitos nas informações fossem solucionados.

A constatação citada sugere que estimadores de impacto, baseados na simples comparação das 
médias das variáveis de desfecho, podem ser enviesados. Logo, no estudo final de impacto, métodos 
econométricos controladores do efeito de outras variáveis explanatórias que afetem os desfechos e tam-
bém a participação no programa deverão ser aplicados nas análises de impacto.
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3   Impacto no Consumo 
de Alimentos

Nesta seção, estudamos o impacto do programa Bolsa-Alimentação no consumo de alimentos 
em domicílios. Na subseção a seguir, reportamos a estimativa da média da propensão marginal a con-
sumir alimentos (PMCA) de cada real entregue a famílias beneficiárias. Como explicado mais adiante, 
utilizamos dois métodos para estimar a PMCA média: a) o método de variáveis instrumentais (VI) e 
b) o método dos mínimos quadrados ordinários (MQO).

Na subseções seguintes, investigamos as diferenças no consumo semanal de alimentos nos domi-
cílios beneficiários e não-beneficiários do programa Bolsa-Alimentação. Cada item dos nove grupos de 
alimentos foi analisado separadamente, utilizando-se os dados do módulo 6 do questionário da amos-
tra de Avaliação Sociossanitária 2002. As tabelas apresentadas no apêndice mostram as porcentagens de 
famílias beneficiárias e não-beneficiárias que consumiram um dado alimento durante os últimos sete 
dias, a diferença dessas proporções e o intervalo de confiança, em um nível de significância de 95% 
para cada um dos nove grupos. As tabelas também mostram o valor médio per capita do consumo dos 
mesmos alimentos de famílias beneficiárias e não-beneficiárias, a diferença entre esses valores médios, 
assim como intervalos de confiança em um nível de significância de 95%.

Com esses resultados em mãos, investigamos o impacto do programa na diversidade (ou na monoto-
nocidade) da dieta dos beneficiários. Concluímos que o programa causa um impacto significativo não só na 
quantidade de alimentos consumidos pelos beneficiários, mas também na diversidade das suas dietas.

3.1 Propensão Marginal ao Consumo de Alimentos pelas Famílias Beneficiárias

Uma das principais questões de avaliação do programa Bolsa-Alimentação é: qual a proporção 
dos recursos transferidos aos beneficiários do programa que é utilizada para a aquisição de alimentos? 
Ou seja, de cada real transferido, quanto foi utilizado em gastos com alimentos? Para responder essa 
pergunta, propomos o seguinte modelo de regressão:

,
em que Gi se refere às despesas totais em alimentos do domicílio i nos últimos 30 dias (em reais), Bi 
representa o total recebido em transferências do programa nos últimos 30 dias (também em reais), ei 
corresponde a um distúrbio aleatório com média zero, e α e β são parâmetros que devem ser estimados. 
O parâmetro α representa a média das despesas mensais em alimentos das famílias que não receberam o 
Bolsa-Alimentação, ou seja, Bi = 0. Já o β representa a PMCA das famílias não-beneficiadas. Nosso inte-
resse é estimar α e β.

O estimador MQO de β, que denominamos βMQO, será enviesado e inconsistente se a variável 
Bi estiver correlacionada ao erro aleatório ei. Ou seja, se as famílias possuírem características não obser-
vadas ou não incluídas na regressão (ou seja, contidas em ei) que estejam correlacionadas ao montante 
recebido do programa (Bi), o estimador βMQO medirá não só a PMCA, mas também o efeito dessas 
características não observadas (ou não incluídas) nos gastos mensais com alimentos (Gi).

Por exemplo, dado que Bi é determinado por duas variáveis, que são o número de pessoas (ges-
tantes, nutrizes e crianças de 0 a 6 anos de idade) elegíveis ao programa e uma variável aleatória di que 
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determina se a família foi incluída ou não no programa, pode existir uma correlação positiva entre 
variáveis não observadas que determinam o número de pessoas elegíveis e as variáveis não observadas 
que determinam o gasto em alimentos de uma família.3 Nesse caso, o estimador βMQO estaria captando 
também a correlação dessas variáveis não observadas e não somente o efeito da transferência de renda.

Para solucionar o problema, utilizamos o estimador de variáveis instrumentais, que depende 
da existência de pelo menos uma variável exógena que esteja correlacionada ao valor da transferência 
monetária Bi, mas que não esteja correlacionada às variáveis não observadas que determinam o gasto 
mensal em alimentos Gi, contidas em ei. Sob a hipótese de que a participação no programa seja alea-
tória (ou seja, esteja fora do controle da família, já que todas as famílias na amostra se inscreveram no 
programa, mas foram incluídas ou excluídas devido a erros aleatórios), a variável dummy di torna-se 
uma candidata ideal para variável instrumental, uma vez que está definitivamente correlacionada ao 
montante transferido e, por hipótese, não está correlacionada a nenhuma característica não observada 
da família. Por isso, estimamos a PMCA usando tanto o estimador de variáveis instrumentais quanto 
o estimador de mínimos quadrados ordinários.

Esta seção trata de investigar quanto da transferência recebida do programa Bolsa-Alimentação é 
utilizado com alimentos por meio da análise de modelos de regressão linear, usando-se os dois tipos de 
estimadores descritos no parágrafo anterior. Sendo assim, as despesas com consumo de alimentos serão 
expressas como funções do valor do benefício recebido pela família.

Cinco tipos de gastos foram determinados para ser investigados:

• gasto com alimentos não-alcoólicos;

• gasto com carnes in natura;

• gasto com frutas e vegetais;

• gasto com cereais e legumes; e

• gasto total do domicílio.

A tabela a seguir apresenta os valores médios dos cinco gastos relacionados no parágrafo anterior 
e de algumas outras variáveis que serão utilizadas nesta análise.

Tabela 4. Gastos Médios Mensais e Alfabetização dos Chefes dos Domicílios

Item Informação do Questionário
Nome  Beneficiários Excluídos
Número de Observações 696 309
Pessoas na Família  5.38 5.78
Gastos com o Domicílio (Módulo 1) 46.32 51.36
Gastos com Não Alimentos (Módulo 5) 88.79 94.79
Gastos com Alimentos (Módulo 6) 245.46 230.32
Gasto Familiar com Alimentos (Excluindo Cerveja e 
Aguardente) 243.78 228.53
Gasto Familiar com Carnes In Natura   61.10 56.09
Gasto Familiar com Vegetais e Frutas 21.04 17.64
Gasto Familiar com Cereais e Legumes 87.64 84.23
Gastos Totais da Família (Módulos 1, 5 e 6) 380.58 376.47
Renda (Gasto Total da Família) Per Capita  77.73 72.60
Chefes de Família Alfabetizados  35.20% 33.98%

3 Por exemplo, a renda exógena e não observada de uma família pode influenciar tanto a decisão de quantos filhos ter como a decisão de quanto gastar em 
comida segundo o número de filhos. 
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Como se pode notar na tabela 4, excetuando-se os custos com o domicílio, as famílias 
beneficiadas pelo programa gastam mais com todos os tipos de despesas, principalmente com 
alimentos. 

A tabela 5, a seguir, apresenta os resultados de estimativas por meio de variáveis instru-
mentais (VI) e mínimos quadrados ordinários (MQO). É sabido que os estimadores de variáveis 
instrumentais são menos eficientes que os estimadores de mínimos quadrados ordinários, quando 
estes são consistentes. Sendo assim, testamos a hipótese de endogeneidade do valor do benefício 
por meio de um teste da igualdade dos coeficientes estimados via MQO e VI. Utilizou-se, para 
isso, o teste de especificação de Hausman. Esse teste é realizado de forma a primeiro estimar o 
coeficiente via VI (que é menos eficiente, mas consistente) do valor do benefício instrumentado 
pelo indicador de família beneficiária e, em seguida, estimar esse mesmo coeficiente por intermé-
dio do método MQO.

O resultado do teste apresentado na tabela a seguir mostra que o coeficiente do valor da bolsa 
estimado via MQO não é estatisticamente diferente do coeficiente estimado via VI. Sendo assim, sob 
a hipótese de que o estimador VI é consistente, concluímos que o estimador MQO também é consis-
tente e, logo, mais eficiente. Isso indica que o valor da bolsa (Bi) poderá ser considerado como exógeno 
ao consumo de alimentos e os modelos a seguir serão então estimados via MQO.

Tabela 5. Propensão Marginal de Consumo de Alimentos e Teste de Especificação de Hausman

 Coeficiente

Erros- 

Padrão Valor t P>/t/

Intervalos de 

Confiança de 95%

Variáveis Instrumentais:

Valor da Bolsa 0.52 0.25 2.11 0.035 0.04 1.00

Constante 228.53 6.12 37.33 0.000 216.52 240.55

Mínimos Quadrados Ordinários:

Valor da Bolsa 0.55 0.20 2.76 0.006 0.16 0.95

Constante 227.79 5.36 42.48 0.000 217.27 238.31

Teste de Especificação de Hausman

Diferença entre coeficientes -0.036

 Prob>chi2 0.798

A tabela 5 indica que a PMCA de transferências de renda estimada é de 55 centavos por cada real 
transferido. Esse é um valor bastante elevado quando comparado com as estimativas em Alderman et 
al. (199?). Acredita-se, além do mais, que haja uma relação estreita entre a renda domiciliar e a PMCA. 
No entanto, o questionário da amostra de avaliação não indaga sobre qualquer tipo de renda, sendo 
então necessário expressar a renda domiciliar per capita como a soma do total das despesas do domicí-
lio dos últimos 30 dias dividida pelo número de pessoas no domicílio. O gráfico a seguir apresenta a 
distribuição do log desta renda per capita para os domicílios na amostra.
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Gráfico 2. Distribuição do Log da Renda Domiciliar Per Capita (Despesa Total do Domicílio 
Durante os Últimos 30 Dias Dividida pelo Número Total de Pessoas do Domicílio)
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Esperando que houvesse uma relação entre renda e benefício, o seguinte corte populacional foi 
estabelecido: domicílios com renda per capita abaixo ou acima de R$101,31 (limite máximo de ren-
da per capita da população-alvo do Bolsa-Alimentação mais o valor médio per capita dos benefícios 
recebidos pelos domicílios da amostra, de todos os programas governamentais citados no módulo 8 
do questionário, de R$11,31). Em seguida, estimamos a PMCA para os dois grupos populacionais, 
ou seja, para famílias beneficiadas com renda estimada acima e abaixo do valor determinado para a 
elegibilidade ao programa.

Como se nota na tabela a seguir, a PMCA para famílias que pertencem ao público-alvo do pro-
grama, isto é, para famílias com renda (sem incluir a renda dos programas governamentais) menor que 
R$90,00 per capita, o aumento de gastos com alimentos para o incremento de R$1,00 no benefício seria 
maior ou igual a 74 centavos, e não 55 centavos. Para famílias com renda acima dos R$90,00, a PMCA 
é de 63 centavos, mas não é significativamente diferente de zero. Logo, os resultados indicam que quanto 
mais bem focalizado for o programa maior será a quantidade de recursos destinados à alimentação. 

Tabela 6. Regressões Robustas – Gastos com Alimentos 
(Excluindo Alcoólicos) – Corte de R$101,31

Regressões Robustas Coeficiente Erros-Padrão Valor t P>/t/
Intervalos de 

Confiança de 95%
Abaixo de R$101,31 (R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Valor da Bolsa 0.74 0.20 3.62 0.00 0.34 1.14
Constante 203.63 5.47 37.21 0.00 192.89 214.37

Acima de R$101,31 (R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Valor da Bolsa 0.63 0.47 1.34 0.18 -0.30 1.56

Constante 303.63 11.56 26.26 0.00 280.83 326.42
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As tabelas de 7 a 9 apresentam os resultados do mesmo tipo de análise da tabela 6, mas para 
distintos grupos de alimentos. Os resultados mostram que, para cada aumento de um real no benefício 
do Bolsa, os gastos com carnes in natura aumentam 19 centavos de real para famílias com renda per 
capita menor do que o limite máximo estipulado pelo programa (R$90,00 + R$11,31). Para famílias 
com rendas per capita maiores que o corte estipulado, a propensão marginal estimada para consumo de 
carne é de 11 centavos, mas não é estatisticamente significativa. 

Tabela 7. Regressões Robustas – Gastos com Carnes (In Natura) – Corte de R$101,31

Regressões Robustas Coeficiente
Erros-

Padrão
Valor t P>/t/

Intervalos de 

Confiança de 95%

Abaixo de R$101,31 ( R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Valor da Bolsa 0.19 0.08 2.37 0.02 0.03 0.34

Constante 48.56 2.08 23.32 0.00 44.47 52.65

Acima de R$101,31 ( R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Valor da Bolsa 0.11 0.23 0.48 0.63 -0.34 0.56

Constante 84.55 5.68 14.88 0.00 73.34 95.75

Similarmente, o aumento de R$1,00 no benefício do Bolsa-Alimentação leva a um aumento sig-
nificativo de 21 centavos no gasto com cereais e legumes para famílias com renda menor que o limite 
máximo estabelecido pelo programa. Por outro lado, os resultados indicam que o aumento unitário 
(R$1,00) no valor do benefício não leva a aumentos significativos nos gastos com cereais e legumes se 
as famílias têm renda acima do limite estabelecido pelo programa (16 centavos).

Tabela 8. Regressões Robustas – Gastos com Vegetais e Frutas – Corte de R$101,31

Regressões Robustas

Coeficiente Erros-Padrão Valor t P>/t/

Intervalos de 

Confiança de 

95%

Abaixo de R$101,31 (R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Valor da Bolsa 0.12 0.04 3.12 0.00 0.04 0.19

Constante 14.86 0.97 15.32 0.00 12.9 16.76

Acima de R$101,31 (R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Valor da Bolsa 0.09 0.09 1.00 0.32 -0.09 0.27

Constante 28.43 1.93 14.70 0.00 24.62 32.24

 Finalmente, os resultados também mostram que um aumento unitário no valor do benefício 
leva a um aumento de 12 centavos no gasto com vegetais e frutas em famílias com renda per capita 
abaixo de R$101,31. Para famílias com renda per capita acima dos limites estabelecidos, os aumentos 
nos gastos com vegetais e frutas são menores (9 centavos), mas não são estatisticamente significativos 
(diferentes de zero).
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Tabela 9. Regressões Robustas – Gastos com Cereais e Legumes – Corte de R$101,31

Regressões Robustas Coeficiente
Erros-
Padrão

Valor t P>/t/
Intervalos de 
Confiança de 

95%

Abaixo de R$101,31 (R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Valor da Bolsa 0.21 0.09 2.41 0.02 0.04 0.37

Constante 78.16 2.34 33.46 0.00 73.57 82.75

Acima de R$101,31 (R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Valor da Bolsa 0.16 0.21 0.79 0.43 -0.24 0.57

Constante 99.26 5.12 19.37 0.00 89.16 109.36

Conclusão: os resultados econométricos indicam que a propensão marginal para consumo de 
alimentos de transferências monetárias é alta, em média, e pode ser consideravelmente aumentada se 
o programa for mais bem focalizado. Ou seja, se a proporção de famílias beneficiadas vier das camadas 
mais carentes, maior porcentagem dos recursos serão utilizados para a compra de alimentos.

3.2 Diversidade da Dieta

Como visto anteriormente, os dados sugerem que a maior parte dos recursos entregues aos 
beneficiários do Bolsa-Alimentação está sendo destinada à despesa com alimentos. Esse aumento de 
recursos destinados à alimentação pode afetar a dieta das famílias de duas formas. Em primeiro lugar, 
isso pode fazer com que as famílias beneficiárias passem a consumir alguns alimentos que não eram 
consumidos antes por falta de renda (alimentos mais caros). Em segundo lugar, o aumento de renda 
pode permitir que as famílias beneficiárias aumentem a quantidade consumida de alimentos que já 
vinham sendo consumidos antes. Como visto na seção anterior, os dados sugerem que as famílias be-
neficiárias estão de fato aumentando o consumo de alimentos. Esta seção apresenta os resultados da 
análise de impacto do programa na diversidade da dieta das famílias beneficiárias, ou seja, o impacto 
no número de tipos de alimentos consumidos pela família pelo menos uma vez nos últimos sete dias. 
Como mostrado em Hoddinot et al. (2002), os indicadores de diversidade têm uma estreita relação 
com a redução da desnutrição calórica e de micronutrientes.

As tabelas de 10 a 16 apresentam as estimativas de impacto do programa no consumo de cada 
alimento. As três primeiras colunas de resultados apresentam as estimativas da porcentagem de famílias 
que consumiram um dado alimento pelo menos uma vez nos últimos sete dias. 

A tabela 10 mostra a proporção de famílias beneficiárias e não-beneficiárias do Bolsa que con-
sumiram algum item do grupo de grãos, cereais e farinhas. É possível notar que existem diferenças 
em consumos desses alimentos entre os dois grupos, algumas, no entanto, não sendo estatisticamente 
significativas. Três desses itens, fubá, macarrão e biscoitos, merecem destaques pelo fato de terem sido 
mais freqüentemente consumidos entre as famílias beneficiárias do Bolsa. A diferença existente entre os 
dois grupos com relação ao consumo desses itens foi de aproximadamente 9 pontos percentuais.
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Tabela 10. Consumo Durante os Últimos 7 Dias, Gastos Mensais e Intervalos 
de Confiança (95%) para a Diferença: Grãos, Cereais e Farinhas

Item
Consumo de Alimentos

nos Últimos 7 Dias
Gasto Médio Mensal Per Capita em Reais 

(R$) com Alimentos

BA Sem
BA

Intervalos de 
Confiança de 95% 

da Diferença
BA Sem

BA

Intervalos de 
Confiança de 95% 

da Diferença
Arroz 97.84 98.71 -0.97 2.69 2.58 2.59 -0.29 0.31
Feijão 97.84 96.76 -3.17 1.01 2.48 2.39 -0.30 0.12
Farinha de Mandioca 92.67 93.85 -2.24 4.60 1.03 1.05 -0.10 0.15
Fubá 57.33 48.87 -15.12 -1.80 0.82 0.66 -0.32 0.00

Farinha de Trigo 31.61 28.48 -9.32 3.06 0.44 0.38 -0.17 0.06
Pães 76.15 77.35 -4.49 6.89 2.33 2.48 -0.25 0.57
Bolos 15.95 12.94 -7.80 1.79 0.35 0.22 -0.28 0.02

Macarrão 88.94 80.26 -13.27 -4.09 1.38 1.18 -0.36 -0.05

Biscoitos 77.59 67.64 -15.77 -4.13 1.89 1.46 -0.68 -0.18

A tabela 11 mostra a proporção de famílias beneficiárias e não-beneficiárias do BA que consu-
miram itens do grupo legumes, verduras e tubérculos. É possível notar que as famílias beneficiárias 
consumiram mais freqüentemente a maioria dos alimentos citados, sendo que oito deles têm diferen-
ças de consumo estatisticamente significativas. Por exemplo, 50,7% das famílias beneficiárias do BA 
consumiram cenoura, enquanto apenas 37,2% das famílias não-beneficiárias haviam consumido esse 
alimento durante os últimos sete dias. Excluindo cenoura, o consumo foi significativamente maior em 
relação a tomate, cebola, batata doce, batata, aipim, abóbora e repolho.

Tabela 11. Consumo Durante os Últimos 7 Dias, Gastos Mensais e Intervalos 
de Confiança (95%) para a Diferença: Legumes, Verduras e Tubérculos

Item

Consumo de Alimentos

nos Últimos 7 Dias

Gasto Médio Mensal Per Capita em 

Reais (R$) com Alimentos 

BA
Sem

BA

Intervalos de 

Confiança de 95% 

da Diferença

BA
Sem

BA

Intervalos de 

Confiança de 95% 

da Diferença
Alface 23.42 25.57 -3.59 7.89 0.19 0.18 -0.08 0.07
Cenoura 50.72 37.22 -20.15 -6.86 0.37 0.24 -0.20 -0.06

Tomate 81.61 72.49 -14.58 -3.66 0.63 0.49 -0.22 -0.07

Chuchu 40.95 39.16 -8.38 4.80 0.26 0.19 -0.13 0.00

Quiabo 22.70 22.01 -6.30 4.91 0.15 0.15 -0.07 0.06
Cebola 89.22 85.11 -8.47 0.25 0.53 0.43 -0.18 -0.02

Batata-doce 24.86 17.48 -12.98 -1.78 0.24 0.17 -0.14 0.00

Batata 62.50 52.10 -16.96 -3.83 0.55 0.41 -0.25 -0.04

Aipim/mandioca/macaxeira 31.18 22.65 -14.57 -2.48 0.35 0.23 -0.21 -0.02

Abóbora/jerimum/moranga 42.96 34.95 -14.58 -1.44 0.34 0.28 -0.13 0.01
Couve 12.50 12.30 -4.63 4.23 0.07 0.08 -0.03 0.04
Repolho 27.59 22.01 -11.45 0.29 0.15 0.11 -0.08 0.00
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A tabela 12 apresenta a proporção de famílias beneficiárias e não-beneficiárias do BA que con-
sumiram frutas frescas durante os últimos sete dias. É possível notar que algumas frutas como banana 
prata, maçã, mamão, maracujá e laranja foram estatisticamente consumidas com mais freqüência nas 
famílias beneficiárias do programa. A diferença no consumo dessas frutas varia de aproximadamente 
5.5 a 11 pontos percentuais.

Tabela 12. Consumo Durante os Últimos 7 Dias, Gastos Mensais e 
Intervalos de Confiança (95%) para a Diferença: Frutas Frescas

Item
Consumo de Alimentos

nos Últimos 7 Dias

Gasto Médio Mensal Per Capita em 

Reais (R$) com Alimentos 

BA
Sem

BA

Intervalos de 

Confiança de 95% 

da Diferença

BA
Sem

BA

Intervalos de 

Confiança de 95% 

da Diferença
Banana-da-terra 21.98 20.71 -6.80 4.25 0.30 0.24 -0.15 0.03
Banana prata/ouro/etc. 61.06 55.34 -12.31 0.86 0.91 0.69 -0.42 -0.01

Maçã 35.34 24.27 -17.30 -4.85 0.45 0.27 -0.27 -0.08

Mamão 22.70 17.15 -11.01 -0.09 0.21 0.20 -0.09 0.07

Maracujá 28.59 22.01 -12.50 -0.67 0.26 0.20 -0.12 0.02

Melancia 19.40 15.53 -9.04 1.31 0.26 0.17 -0.19 0.01
Laranja 55.03 46.93 -14.79 -1.42 0.62 0.42 -0.37 -0.03

Caju 1.01 1.62 -0.85 2.07 0.01 0.03 -0.02 0.05
Limão 34.05 37.22 -3.24 9.57 0.23 0.22 -0.10 0.08
Manga 9.48 8.09 -5.24 2.46 0.11 0.09 -0.07 0.03

A tabela 13 mostra a proporção de famílias beneficiárias e não-beneficiárias do BA que consumi-
ram algum item do grupo de laticínios. É possível notar que não houve diferença no consumo de leite, 
queijo ou manteiga quando se comparam famílias beneficiárias e não-beneficiárias do programa. En-
tretanto, o consumo de iogurte entre as famílias beneficiárias foi estatisticamente diferente do que nas 
famílias não-beneficiárias, com uma diferença de 9.3 pontos percentuais. (O consumo de margarina é 
estatisticamente diferente entre os dois grupos apenas no nível de 10% de significância).

Tabela 13. Consumo Durante os Últimos 7 Dias, Gastos Mensais e 
Intervalos de Confiança (95%) para a Diferença: Laticínios

Item Consumo de Alimentos
nos Últimos 7 Dias

Gasto Médio Mensal Per Capita em Reais 
(R$) com Alimentos 

BA Sem
BA

Intervalos de Confiança 
de 95% da Diferença BA Sem

BA

Intervalos de 
Confiança de 95% 

da Diferença
Leite Líquido 66.52 62.14 -10.78 2.00 2.30 1.94 -0.75 0.02
Leite em Pó 45.40 41.75 -10.32 3.01 1.77 1.72 -0.53 0.42
Iogurte 26.72 18.45 -14.00 -2.55 0.55 0.37 -0.32 -0.03

Queijo 10.06 9.39 -4.67 3.33 0.31 0.25 -0.21 0.08
Manteiga 10.63 9.06 -5.62 2.48 0.12 0.10 -0.07 0.04
Margarina 69.68 63.75 -12.19 0.33 0.74 0.63 -0.24 0.03
Requeijão 2.73 2.27 -2.60 1.67 0.06 0.04 -0.07 0.04
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Para o grupo de carnes, peixes, crustáceos e derivados, é possível notar na tabela 14 que apenas 
peixes e carne bovina tiveram seu consumo estatisticamente diferente durante os últimos sete dias nas 
famílias beneficiárias e não-beneficiárias do programa Bolsa-Alimentação. Essa diferença no consumo 
para ambos os alimentos foi de aproximadamente 6.5 pontos percentuais. Os demais itens apresenta-
ram diferenças pequenas e não significativas entre os dois grupos.

Tabela 14. Consumo Durante os Últimos 7 Dias, Gastos Mensais e Intervalos de 
Confiança (95%) para a Diferença: Carnes, Peixes, Crustáceos e Derivados

Item Consumo de Alimentos
nos Últimos 7 Dias

Gasto Médio Mensal Per Capita em 
Reais (R$) com Alimentos

BA Sem
BA

Intervalos de 
Confiança de 95% 

da Diferença
BA Sem BA

Intervalos de 
Confiança de 95% 

da Diferença

Peixes 33.05 26.54 -12.71 -0.31 1.24 0.82 -0.72 -0.12

Crustáceos 1.44 2.27 -0.90 2.56 0.03 0.06 -0.02 0.09

Frango 79.17 76.38 -8.32 2.74 3.57 3.34 -0.68 0.23

Carne bovina fresca/congelada 66.24 59.87 -12.79 0.06 4.43 3.72 -1.36 -0.05

Charque, carne de sol, carne de 
salpresa 38.22 36.25 -8.48 4.53 1.85 1.80 -0.48 0.37

Carne suína 12.07 9.39 -6.92 1.55 0.52 0.41 -0.35 0.13

Carnes de outros animais (cabrito, 
coelho, etc.) 3.02 3.24 -2.10 2.54 0.16 0.18 -0.13 0.16

Vísceras (fígado, coração, rim, tripa, 
bucho, passarinha) 20.26 21.36 -4.33 6.53 0.54 0.56 -0.17 0.20

Embutidos (salsicha, calabresa, 
mortadela, presunto) 45.40 41.75 -10.32 3.01 0.98 0.85 -0.35 0.09

Ovos 74.71 72.82 -7.78 3.98 1.09 1.04 -0.21 0.11

A tabela 15 apresenta as proporções de famílias beneficiárias e não-beneficiárias do programa 
Bolsa-Alimentação que haviam consumido nos últimos sete dias itens dos grupos de óleos e gorduras 
e de temperos e condimentos. É possível observar por esta tabela que não existe diferença significativa 
(no nível de 5%) entre o consumo de nenhum dos itens para os dois grupos familiares. No entanto, 
se fosse considerado o nível de significância de 10%, o consumo de azeite de oliva e outros temperos, 
molhos e condimentos apresentaria diferença entre beneficiários e não-beneficiários, sendo que, para o 
primeiro, a maior proporção de consumo se dá entre as famílias não-beneficiárias do BA.

Tabela 15. Consumo Durante os Últimos 7 Dias, Gastos Mensais e Intervalos de 
Confiança (95%) para a Diferença: Óleos e Gorduras, Temperos e Condimentos

Item Consumo de Alimentos
nos Últimos 7 dias

Gasto Médio Mensal Per Capita em 
Reais (R$) com Alimentos

BA Sem
BA

Intervalos de 
Confiança de 95% 

da Diferença
BA Sem

BA

Intervalos de 
Confiança de 95% 

da Diferença
Óleos Vegetais 97.70 96.44 -3.43 0.91 1.18 1.07 -0.28 0.05

(continua...)
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Azeite de Oliva 2.01 4.21 0.03 4.36 0.02 0.05 0.00 0.07

Azeite de Dendê 2.44 4.21 -0.52 4.05 0.02 0.02 -0.02 0.02

Banha, Toucinho 10.06 7.12 -6.81 0.93 0.16 0.09 -0.14 0.00

Sal 98.99 98.06 -2.45 0.58 0.12 0.11 -0.03 0.01

Açúcar 99.28 99.03 -1.45 0.94 1.83 1.76 -0.21 0.07

Pimenta do Reino/ Malagueta/ 
Cominho 61.35 62.14 -5.75 7.32 0.29 0.25 -0.15 0.06

Outros Temperos, Molhos e 
Condimentos 62.79 56.96 -12.37 0.71 0.33 0.28 -0.11 0.00

Finalmente, a tabela 16 apresenta as proporções de famílias beneficiárias e não-beneficiárias do 
programa Bolsa-Alimentação que haviam consumido nos últimos sete dias bebidas ou outros alimen-
tos. Fica claro, por esta tabela, que (com exceção do consumo de aguardente, que é estatisticamente 
maior em famílias não-beneficiárias do BA) não houve diferença no consumo desses itens entre famí-
lias beneficiárias e não-beneficiárias.

Tabela 16. Consumo Durante os Últimos 7 Dias, Gastos Mensais e Intervalos 
de Confiança (95%) para a Diferença: Bebidas e Outros Alimentos

Item
Consumo de Alimentos

nos Últimos 7 Dias
Gasto Médio Mensal Per Capita em Re-

ais (R$) com Alimentos

BA
Sem

BA

Intervalos de Con-
fiança de 95% da 

Diferença
BA

Sem

BA

Intervalos de 
Confiança de 

95% da Diferença

Café, Mate e Chá 95.83 96.76 -1.66 3.52 1.05 1.11 -0.05 0.18

Refrigerante, Refrescos e Sucos 
Engarrafados 46.70 42.07 -11.30 2.05 0.79 0.73 -0.27 0.14

Cerveja 3.16 4.53 -1.12 3.86 0.17 0.34 -0.12 0.46

Aguardente e Outros Desti-
lados 3.45 6.47 0.28 5.77 0.17 0.10 -0.25 0.09

Doces e Balas 47.84 43.04 -11.49 1.89 0.60 0.53 -0.30 0.16

Produtos Enlatados Prontos 
para o Consumo 9.63 11.33 -2.35 5.75 0.14 0.15 -0.06 0.08

Como indicado, os dados sugerem que o programa tem um impacto significativo na ampliação 
da diversidade da dieta, fazendo com que famílias beneficiadas passem a consumir um número maior 
de alimentos. Na tabela 17, a seguir, apresentamos resultados que corroboram ainda mais tal conclu-
são. Por meio da análise de regressão, concluímos que famílias beneficiadas aumentam, em média, a di-
versidade de suas dietas em 10%. Esse aumento é ainda maior para famílias na subamostra com renda 
per capita estimada abaixo do ponto de corte de R$90,00. Para tais famílias, o aumento na diversidade 
é de aproximadamente 11%. Para as famílias acima do ponto de corte, o aumento estimado é de 3%, 
mas não estatisticamente significativo. 

(continuação)
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Tabela 17. Regressões Robustas para Número de Alimentos Consumidos e 
Dummy de Beneficiário do Bolsa – Toda a Amostra e Corte de R$101,31

Regressões Robustas Coeficiente Erros-
Padrão Valor t P>/t/ Intervalos de Confiança 

de 95%

Toda a Amostra

Dummy para Beneficiário 2.10 0.59 3.58 0.00 0.95 3.25

Constante 26.54 0.50 52.84 0.00 25.55 27.52

Abaixo de R$101,31 (R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Dummy para Beneficiário 2.36 0.63 3.74 0.00 1.12 3.59

Constante 24.75 0.54 45.82 0.00 23.69 25.81

Acima de R$101,31 (R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Dummy para Beneficiário 0.90 0.98 0.91 0.36 -1.04 2.83

Constante 33.51 0.81 41.38 0.00 31.91 35.10

Tabela 18. Regressões Robustas para o Logaritmo do Número de Alimentos Consumidos 
e Dummy de Beneficiário do Bolsa – Toda a Amostra e Corte de R$101,31

Regressões Robustas Coeficiente Erros-
Padrão Valor t P>/t/ Intervalos de 

Confiança de 95%

Toda a Amostra

Dummy para Beneficiário 0.10 0.02 3.98 0.00 0.05 0.14

Constante 3.22 0.02 151.91 0.00 3.17 3.26

Abaixo de R$101,31 (R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Dummy para Beneficiário 0.11 0.03 4.13 0.00 0.06 0.17

Constante 3.14 0.02 132.14 0.00 3.10 3.19

Acima de R$101,31 (R$90,00 + Transferência Média de R$11,31)

Dummy para Beneficiário 0.03 0.03 0.85 0.40 -0.03 0.08

Constante 3.49 0.02 140.31 0.00 3.44 3.54

3.3 Consumo de Alimentos para Crianças de 6 Meses a 7 Anos de Idade 

A tabela a seguir mostra o consumo de frutas, vegetais, carne e ovos por crianças de 6 meses de 
idade a 7 anos residentes em domicílios beneficiários do BA e não-beneficiários.

Tabela 19. Alimentação de Crianças de 6 Meses a 7 Anos de Idade

Frutas Excluídos Beneficiários Total

Diariamente 57 262 319

(continua...)
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12.00% 20.06% 17.91%

Semanalmente 194 512 706

40.84% 39.20% 39.64%

Algumas vezes 209 505 714

44.00% 38.67% 40.09%

Nunca 15 27 42

3.16% 2.07% 2.36% Teste não-paramétrico para tendência

Z = -3.55  

Total 475 1306 1781 P = 0.00   

 100% 100% 100%

Vegetais Excluídos Beneficiários Total

Diariamente 74 290 364

15.58% 22.22% 20.45%

Semanalmente 144 471 615

30.32% 36.09% 34.55%

Algumas vezes 203 398 601

42.74% 30.50% 33.76%

Nunca 54 146 200

11.37% 11.19% 11.24% Teste não-paramétrico para tendência

Z = -4.14  

Total 475 1305 1780 P = 0.00   

 100% 100% 100%

Carne Excluídos Beneficiários Total

Diariamente 170 466 636
35.79% 35.65% 35.69%

Semanalmente 152 465 617
32.00% 35.58% 34.62%

(continua...)

(continuação)
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Algumas vezes 127 310 437

26.74% 23.72% 24.52%

Nunca 26 66 92

5.47% 5.05% 5.16% Teste não-paramétrico para tendência

Z = -0.70  

Total 475 1307 1782 P = 0.48   

 100% 100% 100%

Ovos Excluídos Beneficiários Total

Diariamente 51 148 199

10.76% 11.33% 11.18%

Semanalmente 191 610 801

40.30% 46.71% 45.00%

Algumas vezes 177 423 600

37.34% 32.39% 33.71%

Nunca 55 125 180

11.60% 9.57% 10.11% Teste não-paramétrico para tendência

Z = -2.33  

Total 474 1306 1780 P = 0.02   

 100% 100% 100%

Essas tabelas mostram que o consumo de frutas, vegetais e ovos, excluindo carne, são significati-
vamente mais freqüentes entre os domicílios beneficiários.

(continuação)
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4   Impacto na Utilização 
dos Serviços de Saúde

4.1 Estágio da Gravidez na Primeira Consulta de Pré-Natal

Existem indicações de que mulheres em domicílios beneficiários do Bolsa-Alimentação começa-
riam a freqüentar o pré-natal um pouco mais cedo do que as mulheres em domicílios não-beneficiários 
(veja o gráfico a seguir). Entretanto, essa diferença está longe de ser significativa estatisticamente (teste 
Log-Rank para igualdade de funções de sobrevivência, χ2 com 1 g.l.=1.10, P=0.30).

Gráfico 3. Proporção de Excluídos por Atendimento

Kaplan-Meier survival estimates, by ba
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4.2 Número Total de Visitas de Pré-Natal

Restringindo a amostra a mulheres com gravidez completa, não houve evidências de que mulhe-
res em domicílios beneficiários tivessem tido mais (ou menos) consultas de pré-natal do que aquelas 
em domicílios excluídos (teste não-paramétrico de tendência Z = 0.39, P = 0.70).
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Tabela 20. Número de Consultas Pré-Natais Feitas por Mulheres 
em Domicílios Beneficiários e Não-Beneficiários

Excluídos Beneficiários Total

0 10 27 37

14.71% 12.33% 12.89%

1-6 42 135 177

61.76% 61.64% 61.67%

7+ 16 57 73

23.53% 26.03% 25.44%

Total 68 219 287

100% 100% 100%

4.3 Demanda por Tratamento de Saúde (Crianças)

Houve uma modesta, embora significativa, diferença na proporção de crianças cujos pais de-
clararam ter feito consultas ou recebido visitas de profissionais de medicina (agentes comunitários de 
saúde, enfermeiros, médicos ou nutricionistas) durante os últimos 30 dias (teste exato de Fisher, P = 
0.026). A diferença existente entre os dois grupos foi de 5.5 pontos percentuais (veja a tabela 21, a 
seguir). Não houve evidências de que esse efeito variasse para cada ano de idade da criança (χ2 com 6 
g.l.=2.53, P=0.86).

Tabela 21. Demanda por Tratamento de Saúde Durante os Últimos 
30 Dias para Crianças Menores de 7 Anos de Idade

Excluídos Beneficiários Total

Não 174 411 585

34.80% 29.78% 31.12%

Sim 326 969 1295

65.20% 70.22% 68.88%

Total 500 1380 1880

100% 100% 100%

4.4 Existência do Cartão da Criança (de Vacina) que Pudesse Ser Visto pelo Entrevistador 

Existe uma leve, embora significativa, diferença nas proporções de crianças cujos pais foram ca-
pazes de mostrar o cartão de vacina quando pedido (teste exato de Fisher, P=0.015). A diferença entre 
os dois grupos foi de 2.7 pontos percentuais (veja a tabela 22), não existindo evidências de que esse 
efeito variasse para cada ano de idade da criança (χ2 com 6 g.l.=6.26, P=0.40).
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Tabela 22. Proporção de Crianças com o Cartão de Vacina 
que Pudesse Ser Visto pelo Entrevistador

Excluídos Beneficiários Total
Não 32 51 83

6.40% 3.69% 4.41%
Sim 468 1331 1799

93.60% 96.31% 95.59%
Total 500 1382 1882

100% 100% 100%

4.5 Vacinação 

O gráfico a seguir mostra a proporção de crianças que receberam a primeira dose de DPT em 
cada dia até a idade de 9 meses. Essa análise é restrita àquelas crianças com idade até 9 meses no perío-
do da pesquisa (crianças potencialmente afetadas pelo programa com pouca idade) e desagregada pelos 
dois grupos amostrais.

Gráfico 4. Porcentagem de Vacinação

Kaplan-Meier survival estimates, by ba
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O gráfico mostra que o programa não teve nenhum impacto para crianças na idade do primeiro 
contato com a vacina. A idade mediana do primeiro contato com a vacina foi de 72 dias para crianças 
em domicílios beneficiários e não-beneficiários, e o teste log-rank para igualdade de funções de sobrevi-
vência falhou em detectar qualquer diferença entre os dois grupos (χ2 de 1 g.l.=0.07, P=0.80).

Conforme a análise, 183/190 (96,3%) crianças em idade de 12 a 23,9 meses dos domicílios 
beneficiários do BA tinham recebido a terceira dose da vacina DPT, comparadas com 62/65 (95,4%) 
crianças dos domicílios excluídos. A diferença não foi estatisticamente significativa. Para a vacina con-
tra sarampo, a cobertura foi respectivamente de 93,7% e 92,3%.
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5   Impacto no 
Crescimento Infantil

Nesta seção, apresentamos os resultados de duas análises complementares. A primeira é uma 
comparação do estado antropométrico de crianças residentes em domicílios beneficiários do BA com 
o daquelas residentes em domicílios excluídos. As medições antropométricas para esta análise foram 
feitas por antropometristas padronizados, como parte do levantamento da avaliação. A segunda análise 
utiliza os dados de peso registrados no cartão da criança. Essas medições têm uma precisão menor, sen-
do feitas rotineiramente pelas enfermeiras nos postos de saúde. Permitem, porém, reconstruir o cresci-
mento de cada criança durante um período de até vários anos. A nossa hipótese era a de que a medição 
transversal indicaria que as crianças residentes em domicílios beneficiários do Bolsa já estavam, após 
seis meses de recebimento dos benefícios do programa, com um peso (e possivelmente comprimento/
altura) maior e que os dados longitudinais mostrariam que essa vantagem começou quando a família 
passou a receber o BA.

5.1 Análise Transversal

O estado nutricional das crianças menores de cinco anos da amostra de avaliação do Bolsa era, 
em termos gerais, melhor no Nordeste do Brasil em 1996 (dados do PNDS). A tabela 23 mostra que 
14% das crianças da amostra tinham retardo de crescimento e que não existia nessa população a ema-
ciação (baixo peso para comprimento/altura). Ao comparar esses valores com os de países da América 
Latina em situação precária, como é o caso da Guatemala (46% de retardo de crescimento), de Hondu-
ras (39%) e da Nicarágua (25%), pode-se afirmar que os níveis de desnutrição na amostra de avaliação 
do BA são baixos, embora não ótimos (<2,3%).

Tabela 23. Estado Antropométrico de Crianças Menores de Cinco Anos

Nordeste do Brasil (PNDS 1996): n = 
1329

Amostra de avaliação (2002): n 
= 1265

Baixo comprimento/altura para idade  
(< -2 escores z) 17,9% 13,8%

Baixo peso para idade
 (< -2 escores z) 8,3% 10,4%

Baixo peso para comprimento/altura  
(< -2 escores z) 2,8% 1,8%

A amostra de avaliação inclui dados de crianças de até 6 anos e 11 meses. A tabela 24 mostra 
que as crianças beneficiárias do programa Bolsa-Alimentação tinham maior porcentagem de retardo de 
crescimento (p=0.06) e, possivelmente, tendência a maior deterioração na sua nutrição recente. 
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Tabela 24. Estado Antropométrico de Crianças Menores de Sete Anos

Famílias beneficiárias
(n=1347)

Famílias excluídas
(n=483)

Baixo comprimento/altura para idade  
(< -2 escores z) 15,1%* 12,0%

Baixo peso para idade (< -2 escores z) 10,7% 7,9%

Baixo peso para comprimento/altura  
(< -2 escores z) 2.2% 0,8%

* P=0,0576 (teste exato de Fischer).

A tabela 25 mostra o estado nutricional das crianças beneficiárias e excluídas por ano de idade. 
Os indicadores utilizados para descrever o estado nutricional são o comprimento/altura para a idade e 
o peso para a idade (média para cada grupo etário). Já se demonstrou que não existe déficit de peso para 
o comprimento/altura nessa população e, portanto, não aparece o indicador peso para o comprimento/
altura. A tabela mostra que, em termos do indicador peso para a idade, a diferença entre as crianças de 
famílias do BA e aquelas das famílias excluídas restringe-se ao grupo de idade de 0-35 meses. No caso 
dos outros indicadores, é mais difícil detectar efeitos diferenciados por idade.

Tabela 25. Estado Nutricional das Crianças Beneficiárias e Excluídas por Ano de Idade

Idade 
(anos)  Excluídos Beneficiários Diferença

Intervalos de 
Confiança de 95% 

da Diferença

0 N 39 129  

Peso (kg) 7.062 6.801 -0.261 -0.902 0.381

Peso para idade (escores z) 0.04 -0.38 -0.42 -0.83 -0.01

Comprimento (cm) 63.7 63.4 -0.3 -2.7 2.1

Comprimento para idade (escores z) -0.47 -0.79 -0.32 -0.72 0.08

 

1 N 64 186

Peso (kg) 10.500 10.097 -0.403 -0.818 0.011

Peso para idade (escores z) -0.66 -0.88 -0.22 -0.52 0.09

Comprimento (cm) 79.2 78.5 -0.7 -2.0 0.6

Comprimento para idade (escores z) -0.96 -0.99 -0.03 -0.34 0.29

 

2 N 73 220

Peso (kg) 12.422 12.325 -0.096 -0.525 0.332

Peso para idade (escores z) -0.62 -0.74 -0.13 -0.41 0.16

Altura (cm) 87.7 87.3 -0.4 -1.6 0.8

Altura para idade (escores z) -0.57 -0.76 -0.19 -0.51 0.13

(continua...)
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3 N 68 210

Peso (kg) 14.285 14.161 -0.124 -0.668 0.419

Peso para idade (escores z) -0.69 -0.76 -0.07 -0.36 0.22

Altura (cm) 95.8 94.8 -1.0 -2.5 0.4

Altura para idade (escores z) -0.70 -0.95 -0.25 -0.58 0.08

 

4 N 82 211

Peso (kg) 15.534 15.738 0.204 -0.327 0.735

Peso para idade (escores z) -0.86 -0.80 0.06 -0.20 0.32

Altura (cm) 101.2 101.6 0.4 -0.9 1.7

Altura para idade (escores z) -0.97 -0.92 0.04 -0.25 0.34

 

5 N 76 204

Peso (kg) 17.629 17.386 -0.243 -0.868 0.381

Peso para idade (escores z) -0.72 -0.85 -0.12 -0.38 0.13

Altura (cm) 107.7 107.5 -0.2 -1.6 1.2

Altura para idade (escores z) -0.99 -1.02 -0.02 -0.31 0.26

 

6 N 80 181

Peso (kg) 19.656 19.639 -0.017 -0.759 0.725

Peso para idade (escores z) -0.63 -0.65 -0.02 -0.29 0.24

Altura (cm) 113.8 113.5 -0.3 -1.8 1.1

Altura para idade (escores z) -0.84 -0.88 -0.04 -0.32 0.24

Como sempre, no caso de uma análise transversal, é difícil saber se as diferenças observadas entre 
os dois grupos de crianças representam efeitos do programa ou, simplesmente, a persistência de dife-
renças que já existiam antes do início do programa. Numa tentativa de ajustá-la por esses potenciais 
vieses, realizamos uma análise multivariada, ajustando-a por aquelas variáveis que mostraram associa-
ções significativas (p < 0.05) com o peso para a idade expressado como escore z. Essas variáveis eram: 
renda predita, total de crianças menores de 5 anos na família e participação no programa Bolsa Escola. 
Em um modelo linear geral, a tabela 26 mostra que persiste uma diferença significativa entre crianças 
beneficiárias e crianças excluídas depois de ajustada por essas variáveis.

(continuação)
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Tabela 26. Estado Nutricional das Crianças Beneficiárias e Excluídas por Ano da Faixa Etária

Grupo etário Famílias beneficiárias Famílias excluídas Diferença ajustada*

<12 meses -0,31 0,09 -0,40†

12-35 meses -0,84 -0,68 -0,16

≥ 36 meses -0,80 -0,74 -0,06

* Ajustada por renda predita, total de crianças menores de cinco anos e participação no Bolsa Escola.

† P=0,0278

Em termos de peso em quilos, as diferenças ajustadas foram 328g para menores de um ano 
(P=0,068), 186g no grupo de 12-35 meses (P=0,20) e 138g para crianças de 36 meses ou mais 
(P=0,38).

5.2 Análise Longitudinal

Informações sobre pesagens mais recentes foram copiadas do cartão da criança na amostra de 
avaliação. Foram declaradas até 10 pesagens para cada criança, começando do peso mais recente e 
retrocedendo no tempo. A idade da criança no período da pesagem também foi anotada. Utilizando 
esses dados, foi possível construir um modelo dinâmico de crescimento ao longo do tempo e avaliar 
se o crescimento das crianças, em domicílios beneficiários do Bolsa, acelera (ou desacelera) quando as 
famílias passam a receber o benefício. O tempo da primeira exposição foi definido como a data na qual 
o primeiro pagamento foi feito disponível para cada município da amostra de avaliação. O período 
de tempo médio ocorrido entre o primeiro pagamento e a data da entrevista foi de 5,95 meses, com 
intervalo interquartil de 5,78 a 6,08 meses. As características da base de dados utilizada na análise lon-
gitudinal estão resumidas na tabela 27.

Tabela 27. Dados Utilizados na Modelagem Longitudinal

Número de observações: 9.363 pesagens.

Número de crianças: 1.481 crianças de 869 domicílios. Existem menos domicílios nesta análise do que no total da 
amostra, porque os pesos são apenas declarados nos cartões de saúde de crianças de até 5 anos de idade, apesar de algumas 
crianças beneficiárias do BA terem mais de 5 anos de idade na data da entrevista.

Número de pesagens por criança: 1–10 (média de 6,4). Para crianças de domicílios beneficiários, isso inclui uma 
média de 4,5 pesagens antes do começo da exposição e 2,0 pesagens depois.

Intervalo entre a primeira e a última pesagem da mesma criança: 0–57 meses (média de 12,3 meses).

Como primeiro passo dessa análise, identificou-se a relação entre peso e idade em crianças não 
expostas ao programa, utilizando-se a regressão linear. As crianças não expostas são aquelas de famílias 
excluídas e aquelas cujas medições sejam feitas em famílias beneficiárias antes de estas começarem a 
receber o benefício. Um procedimento chamado fractional polynomial regression permitiu determinar 
que uma combinação de termos lineares e log-lineares captasse bem essa relação, como mostrada no 
gráfico a seguir: 
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Gráfico 5. Dispersão de Peso
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Os resultados numéricos dessa regressão-base estão mostrados a seguir:

Tabela 28. Resultados da Regressão de Crescimento

Peso Coeficiente Erros-
Padrão Valor t P>/t/ Intervalos de 

Confiança de 95%

Idade (meses) 0.080 0.003 31.65 0.000 0.075 0.085

Log da idade 1.807 0.045 40.40 0.000 1.720 1.895

Masculino 0.428 0.034 12.50 0.000 0.361 0.495

Termo constante 3.531 0.081 43.76 0.000 3.373 3.689

 A interpretação dessa tabela é que o peso aumenta com a idade de forma muito marcada no 
primeiro ano de vida e depois a um ritmo relativamente constante. Na média, os meninos pesam 428g 
mais do que as meninas.

O segundo passo da análise consiste em modificar o tipo de modelo utilizado a fim de respeitar o 
fato de que os pesos consecutivos da mesma criança não constituem observações independentes, pois o 
estado antropométrico de uma criança hoje é um bom preditor do seu estado antropométrico amanhã. 
Uma forma simples de incorporar essa heterogeneidade na análise é substituir a regressão linear de mí-
nimos quadrados comuns pela regressão de efeitos aleatórios. Esse modelo indica que o peso ao nascer 
poderá diferenciar de criança para criança e que essas diferenças seriam mantidas por toda a infância. 
Conseqüentemente, a suposição de diferenciais interindividuais estáveis ao longo da infância será despre-
zada. Como pode ser visto a seguir, essa modificação altera um pouco os coeficientes da regressão. Em 
particular, o incremento de peso nos primeiros meses de vida parece agora bastante mais acelerado.
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Tabela 29. Resultados da Segunda Regressão de Crescimento

Peso Coeficiente Erros- 
Padrão Valor t P>/t/ Intervalos de 

Confiança de 95%

Idade (meses) 0.085 0.002 39.01 0.000 0.081 0.089

Log da idade 2.000 0.032 63.06 0.000 1.938 2.062

Masculino 0.472 0.072 6.53 0.000 0.330 0.613

Termo constante 2.879 0.073 39.51 0.000 2.737 3.022

O terceiro passo da análise consiste em modelar o efeito do Bolsa-Alimentação. Para isso, é ne-
cessário adicionar ao modelo duas variáveis diferentes. A primeira é uma variável indicadora represen-
tando a diferença de pesos de crianças residentes em domicílios beneficiários e não-beneficiários antes 
de a família passar a receber o benefício, caso ela seja uma família beneficiária. Hipótese segundo a 
qual esse termo seria igual a zero, indicando não haver vício na seleção. Como pode ser visto a seguir, a 
inclusão dessa variável indica que possivelmente as crianças das famílias beneficiárias pesam um pouco 
menos (132g) do que as crianças das famílias excluídas. Essa diferença, porém, não atinge a significân-
cia estatística (P=0,102). É importante lembrar que tal regressão ainda não incorpora observações feitas 
depois de as famílias beneficiárias passarem a receber o benefício.

Tabela 30. Resultados da Terceira Regressão de Crescimento

Peso Coeficiente
Erros- 
Padrão Valor t P>/t/

Intervalos de 
Conferência de 95%

Idade (meses) 0.085 0.002 38.76 0.000 0.081 0.089

Log da idade 2.001 0.032 62.54 0.000 1.938 2.064

Masculino 0.475 0.072 6.56 0.000 0.333 0.617

Família beneficiária -0.132 0.080 -1.64 0.102 -0.289 0.026

Termo constante 2.975 0.094 31.79 0.000 2.791 3.158

É importante investigar se as crianças das famílias beneficiárias cresciam a um ritmo diferente 
daquele das crianças de famílias excluídas, mesmo antes que as famílias delas passassem a receber o be-
nefício. Os resultados a seguir mostram que, efetivamente, as crianças de famílias que posteriormente 
foram beneficiadas estavam ganhando na média 7g por mês a mais do que as crianças de famílias exclu-
ídas. Esse crescimento, relativamente acelerado, faz com que desapareça a diferença inicial de peso en-
tre os dois grupos aos 48 meses de idade. É muito provável que essa diferença seja o “catch-up growth” 
(crescimento compensatório) de um grupo inicialmente desfavorecido. Mais adiante, incorporaremos 
na análise um ajuste apropriado relativo a esse fenômeno.
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Tabela 31. Resultados da Quarta Regressão de Crescimento

Peso Coeficiente Erros-
Padrão Valor t P>/t/ Intervalos de 

Confiança de 95%

Idade (meses) 0.085 0.002 39.08 0.000 0.081 0.090

Log da idade 1.982 0.032 61.96 0.000 1.919 2.044

Masculino 0.469 0.072 6.50 0.000 0.327 0.610

Família beneficiária: dif. 
aos 24 meses -0.156 0.080 -1.95 0.052 -0.313 0.001

Família beneficiária: 
crescimento mensal 
adicional

0.007 0.001 7.37 0.000 0.005 0.009

Termo constante 5.071 0.118 43.08 0.000 4.840 5.301

Para estimar o impacto do programa, é necessário introduzir mais uma variável. Esse termo re-
presenta o tempo de exposição ao programa, ou seja, quantos meses se passaram desde que a família 
passou a receber o benefício até o momento em que foi feita a pesagem. A seguir, um exemplo de como 
seria codificada essa variável:

Tabela 32. Exemplo de Como Seria Codificada a Variável Tempo de Exposição

Número da 
criança Idade (meses) Peso Família 

beneficiária
Tempo de exposição 

(meses)

110 15.5 7 Sim 0

110 16.5 7.7 Sim 0

110 17.5 7.1 Sim 0

110 19.5 8.6 Sim 0

110 20.5 9.9 Sim 0

110 21.5 9.5 Sim 0.343627

110 22.5 9 Sim 1.343627

110 24.5 9.5 Sim 3.343627

110 26.5 10 Sim 5.343627

110 27.5 11 Sim 6.343627

Quando incluída numa regressão, junto com os termos que representam o efeito da idade, essa 
variável mostra o ganho de peso mensal adicional ao esperado, associado à participação no programa 
Bolsa-Alimentação. Como hipótese, esse coeficiente seria significativamente maior que zero, indicando 
um crescimento mais rápido a partir do recebimento do benefício. 

Os resultados do modelo de regressão que inclui essa variável estão mostrados a seguir:



118

Tabela 33. Resultados da Quinta Regressão de Crescimento

Peso Coeficiente Erros-
Padrão z P>/z/ Intervalos de 

Confiança de 95%

Idade em meses 0.090 0.002 47.49 0.000 0.086 0.093
Log da idade em meses 1.930 0.028 69.36 0.000 1.876 1.985
Bolsa – peso ao nascer -0.119 0.079 -1.50 0.133 -0.275 0.036
Bolsa – diferencial no 
crescimento mensal -0.037 0.006 -6.48 0.000 -0.048 -0.026

Masculino 0.463 0.069 6.67 0.000 0.327 0.599
Termo constante 3.068 0.090 33.94 0.000 2.890 3.245

Esse modelo indica que crianças de domicílios beneficiários têm peso 119g menor do que aquelas 
de domicílios excluídos, embora esse diferencial não tenha sido estatisticamente significativo (P=0.133). 
Depois de ser ajustada pelo sexo da criança e pelo status de beneficiário, a variabilidade residual do 
peso ao nascer entre crianças (desvio-padrão dos resíduos no nível de crianças) foi estimada em 1.283g 
(não mostrada na tabela 33). Devido ao aumento de peso com a idade, primeiramente muito rápido 
e depois um pouco mais lentamente, os dois efeitos da idade são altamente significativos, e o modelo 
explica mais de 80% de todas as variâncias entre pesos de uma mesma criança. Surpreendentemente, 
crianças de domicílios beneficiários começam a crescer menos rapidamente uma vez que o benefício 
se torna disponível para suas famílias. O diferencial foi de 37g ao mês, que soma 221 gramas durante 
um período de 6 meses. Adicionando esse diferencial aos 119g de viés de seleção, seria esperado que 
crianças dos domicílios beneficiários fossem em média 340g mais leves do que as crianças de domicílios 
excluídos, em uma pesquisa transversal conduzida 6 meses após a introdução dos benefícios.

A tabela 34, a seguir, mostra a mesma análise, mas com a suposição desprezada de diferenciais de 
peso interindividuais estáveis ao longo da infância. Em vez disso, será permitido que a taxa de cresci-
mento (na verdade, o coeficiente do logaritmo da idade) varie de criança para criança. É sabido que, ao 
longo do tempo, crianças nascidas relativamente pesadas ou com baixo peso ao nascer vão gradualmen-
te em direção à média. Sendo assim, uma correlação negativa é especificada entre o termo específico 
do peso ao nascer de uma criança (intercepto aleatório) e o termo específico da taxa de crescimento 
(coeficiente aleatório do log da idade). 

Os resultados são mostrados na tabela seguinte:

Tabela 34. Resultados da Sexta Regressão de Crescimento

Peso Coeficiente Erros-
Padrão z P>/z/ Intervalos de 

Confiança de 95% 

Idade em meses 0.094 0.002 39.14 0.000 0.090 0.099
Log da idade em 

meses 1.826 0.041 44.33 0.000 1.745 1.907

Beneficiário – peso 
ao nascer -0.130 0.076 -1.71 0.087 -0.279 0.019

Beneficiário 
– diferencial no 

crescimento mensal
-0.031 0.006 -5.40 0.000 -0.043 -0.020

Masculino 0.493 0.066 7.43 0.000 0.363 0.623
Termo constante 3.280 0.103 31.75 0.000 3.078 3.482
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Apesar de existir uma forte evidência de que o coeficiente de log (idade) varie de criança para 
criança e de que os termos específicos da taxa de crescimento estão sem dúvida correlacionados negati-
vamente com os termos específicos de peso ao nascer de uma criança (r=0.76), a mudança na especifi-
cação do modelo leva a uma diferença bem pequena em sua parte fixa. O viés de seleção foi estimado 
dessa vez como uma diferença de 130g no peso ao nascer, e o diferencial de ganho mensal de peso 
como 31,3g. Se essa especificação estiver correta, seria esperado que crianças dos domicílios benefici-
ários fossem em média 318g mais leves do que as crianças de domicílios excluídos, em uma pesquisa 
transversal conduzida 6 meses após a introdução dos benefícios. A taxa de 41% desse diferencial se dá 
pelo erro de seleção, e o restante (188g) seria devido ao impacto negativo do programa. Esses resultados 
são inteiramente compatíveis com os resultados antropométricos apresentados anteriormente.

Os dados de pesagem declarados, em contraste com as medidas antropométricas (transversais), 
sugerem a necessidade de que essa análise seja desagregada pela idade de entrada (ou idade em po-
tencial de entrada) no programa. A tabela 35 mostra um modelo de intercepto aleatório, no qual o 
impacto do programa é modelado separadamente para crianças que entraram no programa com até 36 
meses de idade e para aquelas com idade de 36 a 59 meses. Nenhum impacto pôde ser determinado 
para crianças que entraram no programa com 60 meses ou mais de idade, já que não há declaração de 
pesagem aos 60 meses de idade.

Tabela 35. Resultados da Sétima Regressão de Crescimento

Peso Coeficiente Erros-
Padrão z P>/z/ Intervalos de Confiança 

de 95% 

Idade em meses 0.088 0.002 39.62 0.000 0.083 0.092

Log da idade em meses 1.938 0.031 62.31 0.000 1.877 1.999

Beneficiário – peso ao nascer -0.117 0.086 -1.36 0.173 -0.286 0.051

Beneficiário – diferencial no 
crescimento mensal (a) -0.046 0.007 -7.05 0.000 -0.059 -0.033

Beneficiário – diferencial no 
crescimento mensal (b) -0.005 0.011 -0.51 0.608 -0.026 0.015

Masculino 0.448 0.074 6.03 0.000 0.302 0.594

Termo constante 3.097 0.098 31.60 0.000 2.905 3.289

(a) Criança que entrou ou que entraria no programa com idade inferior a 36 meses.

(b) Criança que entrou ou que entraria no programa com idade entre 36 a 59 meses.

Essa análise mostra que o aparente impacto negativo do programa é inteiramente limitado àque-
las crianças que entraram antes de ter completado três anos de idade. O efeito cumulativo nessas 
crianças, depois de seis meses de exposição ao programa, é agora estimado como um déficit de 276 
gramas.

Experimentamos a análise com diferentes especificações desse modelo, utilizando como desfe-
chos alternativos o logaritmo de peso e o escore z de peso para a idade. Essas especificações não modi-
ficaram a conclusão básica sobre o efeito do programa.
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5.3 Interpretação

Os resultados da pesquisa de avaliação parecem indicar que as crianças de famílias beneficiárias 
tiveram um crescimento menor do que o das crianças de famílias excluídas. Como esse resultado era 
bastante inesperado, é importante considerar todas as possíveis interpretações.

1. Aleatoriedade. Com o tamanho da amostra final, a análise transversal pôde detectar como 
estatisticamente significativa uma diferença de 0,25 escores z entre os dois grupos (supon-
do-se um erro-padrão em ambos os grupos de 1,2 escores z). Nesse caso, a pesquisa teria 
97,55% de chance (poder) de detectar a diferença, ou seja, mais do que o adequado. Essa 
análise transversal, porém, tem pouco poder para fazer comparações restritas a faixas mais 
estreitas. Essa limitação é generosamente compensada pela análise longitudinal, que tem 
poder de detectar até pequenas diferenças.

2. Fatores de confusão. O emparelhamento no delineamento da pesquisa limitou a possibili-
dade de observar diferenças importantes sobre idade, sexo ou nível socioeconômico entre os 
dois grupos. Aliás, todas as análises apresentadas são ajustadas por idade e sexo, e a análise 
transversal é ajustada por nível socioeconômico (renda predita). A grande preocupação seria 
o fato de o grupo excluído ser beneficiário, em maior proporção, do programa Bolsa Escola 
e ter maior número de crianças de 7 a 14 anos de idade na família. Na análise transversal, 
experimentamos várias formas de ajuste pelo efeito do Bolsa Escola, e sempre persistia o 
efeito negativo do Bolsa-Alimentação. Na análise longitudinal, a preocupação é menor, 
porque o enfoque da análise é a mudança no ritmo de crescimento da criança a partir do 
momento em que a família dela passou a receber o benefício. Nos municípios da pesquisa, 
a implantação do Bolsa Escola foi bem antes do lançamento do Bolsa-Alimentação.

3. Viés. No caso da análise longitudinal, existe a possibilidade de o pessoal do serviço de saúde 
ter manipulado os dados de peso das crianças de famílias beneficiárias, a fim de aumentar 
a probabilidade de elas permanecerem no programa depois do primeiro período de seis 
meses de benefício. O resultado obtido com base nesses dados, porém, é idêntico ao resul-
tado das medições independentes feitas pela equipe de avaliação, a qual não teria incentivo 
para manipular os próprios dados. Outra possibilidade seria a de que o grupo beneficiado 
já tinha tendência a crescer a um ritmo menor do que o do grupo excluído. A análise da 
base longitudinal sugere que, na verdade, o contrário seria mais consistente com os dados: 
o grupo beneficiado tinha uma certa tendência a crescer mais rapidamente do que o grupo 
excluído.

4. Efeito real. Os resultados levam a inferir que alguma característica do programa produziu, 
nesse grupo de crianças, pelo menos, uma desaceleração no ganho de peso. Não sabemos se 
experimentaram também uma desaceleração no ganho de comprimento/altura, mas parece 
ter sido possível, pois, no momento da medição transversal, o grupo beneficiado estava mais 
baixo do que o grupo excluído. O efeito parece ser limitado às crianças menores de três 
anos. Sabemos que o programa levou a uma melhora qualitativa na dieta das crianças de fa-
mílias beneficiadas. É possível imaginar que essa dieta fosse menos obesogênica que a dieta 
das famílias excluídas, mas é difícil compreender como ela poderia ter levado a uma desa-
celeração no crescimento linear. Outra possibilidade seria as mães de famílias beneficiárias 
terem limitado a ingestão dos filhos, na esperança, talvez, de prolongar assim o benefício. 
Só uma pesquisa antropológica muito detalhada poderia confirmar essa hipótese.
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Sumário Executivo

• A focalização geográfica dos recursos do programa Bolsa-Alimentação (BA) foi feita por 
meio do emprego de técnicas estatísticas objetivando a construção de estimativas das pre-
valências municipais de desnutrição. Esse procedimento aplicou parâmetros provenientes 
de um modelo modificado de nanismo nutricional, estimado com base em indicadores de 
renda, alfabetização materna e saneamento básico – provenientes de dados de uma pesquisa 
domiciliar de representatividade nacional –, e em indicadores semelhantes baseados em da-
dos censitários. Por meio dessa abordagem, a administração do BA no Ministério da Saúde 
(MS) pôde focalizar os recursos do programa em localidades com taxas mais elevadas de 
desnutrição. O coeficiente de correlação entre essas estimativas da prevalência de desnutri-
ção nos 5.561 municípios brasileiros e as estimativas selecionadas de nanismo nutricional, 
geradas como parte da presente avaliação, foi de 0,65, sugerindo ganhos consideráveis devi-
dos à focalização. 

• No entanto, limitações nos dados e a simplicidade do modelo original de previsão levaram 
a imprecisões nas estimativas de prevalência de desnutrição. As principais deficiências na 
abordagem original da focalização geográfica incluem: (i) a utilização de dados de pesquisas 
domiciliares de amostragem e censos de 1989 e 1991, respectivamente; (ii) o emprego de 
somente 3-5 variáveis binárias para a previsão das probabilidades de nanismo nutricional 
na amostra; e (iii) a não-utilização de novas técnicas de mapeamento, baseado em dados 
censitários domiciliares, para auxiliar na quantificação dos erros da focalização. 

• Uma análise da precisão da focalização mostrou que, em comparação com as estimativas 
do modelo de avaliação, de cada real gasto no programa BA, R$ 0,1787 não chegaram ao 
município pretendido, ou seja, o governo gastou R$ 1,22 para cada real transferido aos 
beneficiários pretendidos. Esses erros de focalização geográfica representam o limite inferior 
do total de erros da focalização, pois não consideram os erros na focalização domiciliar. 

• Os erros de focalização geográfica por si só foram suficientes para eliminar o excedente re-
presentado pelo fato de que o programa foi focalizado a 2,77 milhões de crianças, quando 
o número de crianças que apresentaram nanismo nutricional em 2000 foi de 2,48 milhões. 
Mantendo-se os níveis atuais de vazamento de recursos devido à focalização geográfica, o 
orçamento do BA deverá ser aumentado de R$ 499 milhões para R$ 550 milhões, para 
que possa atingir todas as crianças com baixa estatura para a idade. Na verdade, esse é um 
cenário otimista, visto que pressupõe uma focalização domiciliar perfeita.

• O Estado do Maranhão, o mais pobre e com uma das piores taxas de desnutrição entre os 
estados brasileiros, teve o terceiro maior déficit – em valores absolutos – em seu orçamento 
do BA, o equivalente a R$ 8,7 milhões, segundo a metodologia de avaliação empregada. 

• O Amazonas foi um dos estados mais prejudicados pelas imprecisões da focalização geo-
gráfica. O estado apresentava a segunda pior prevalência de nanismo nutricional (25,2%), 
mas recebeu apenas 41,7% dos recursos recomendados, segundo a presente avaliação, o que 
resultou em um déficit de R$ 14,9 milhões.

• Os estados que apresentaram subcobertura não seguem nenhum padrão óbvio quanto à 
distribuição de renda. Dos 27 estados, aqueles com níveis mais severos de subcobertura 
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foram classificados em 16.º, 12.º, 17.º e 14.º lugares, respectivamente, em termos de renda 
per capita. A unidade da federação mais rica, o Distrito Federal, recebeu somente 66,2% do 
orçamento recomendado pelo modelo de avaliação. Além disso, os estados que mais se be-
neficiaram do vazamento de recursos foram classificados em 24.º e 15.º lugares, em termos 
de renda per capita. Ambos receberam quantias mais de 50% acima do valor recomendado 
pela avaliação.

• A abordagem por mapeamento da desnutrição empregada nos modelos de desnutrição é 
promissora como técnica de focalização geográfica, mas requer cuidados. Os modelos aqui 
desenvolvidos são bastante robustos, resistindo a mudanças na especificação do modelo, tais 
como a escolha de preditores e níveis de agregação regional para a estimativa de modelos. 
No entanto, os modelos bastante amplos estimados no presente relatório foram capazes de 
explicar somente 20-25% da variação no desempenho em termos de estatura observado 
entre as crianças. Tal insuficiência sugere que fatores importantes para a determinação dos 
índices locais de prevalência de nanismo nutricional não foram capturados por esses mode-
los, o que poderia levar a erros significativos nas estimativas de prevalência e na focalização 
geográfica. É necessário um volume maior de pesquisas para que se possa quantificar a pre-
cisão das estimativas de prevalência de nanismo nutricional por município aqui geradas. 

• Devido à imprecisão das estimativas de prevalência de desnutrição, recomendamos a divisão 
dos municípios de acordo com seus níveis de prevalência e a alocação do mesmo número 
de bolsas por criança a todos os municípios incluídos em um mesmo grupo. O melhor 
tamanho para esses grupos pode ser mais facilmente determinado assim que estiverem dis-
poníveis os erros-padrão para as estimativas de prevalência de nanismo nutricional. 
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1   Introdução

O presente estudo avalia a efetividade da focalização geográfica do Bolsa-Alimentação, o progra-
ma nutricional de transferência condicional de dinheiro do Governo Federal. O Bolsa-Alimentação 
(BA) objetiva reduzir o déficit nutricional e a mortalidade infantil entre as famílias carentes do País. 
O programa oferece incentivos ao lado da demanda à utilização de serviços relacionados à nutrição, 
por meio de transferências mensais de dinheiro a famílias de muito baixa renda que incluam crianças 
pequenas, gestantes ou nutrizes. Para famílias carentes com crianças pequenas, a transferência – de R$ 
15,00 por mês por criança elegível, completando um máximo de três crianças – depende da aceitação, 
por parte da mãe, de uma agenda de compromissos, que requer a realização de consultas regulares para 
a criança, o cumprimento do calendário de vacinação e a educação nas áreas de saúde e nutrição. Famí-
lias contendo gestantes ou nutrizes recebem R$ 15,00 ao mês por mulher elegível durante um período 
de seis meses, condicional à realização do pré-natal. Quando totalmente implementado, espera-se que, 
ao ano, o programa beneficie mais de 2,77 milhões de crianças (com o valor de R$ 449,1 milhões em 
bolsas) e 803 mil mulheres (com um total de R$ 144,5 milhões em bolsas), perfazendo um total de 2,5 
milhões de famílias. Em dezembro de 2002, o Ministério da Saúde relatou que já haviam sido distri-
buídas 1,39 milhão de bolsas, a um custo de R$ 118,8 milhões. 

As famílias beneficiárias foram selecionadas para a participação no programa por meio de um 
processo de focalização com duas fases. A primeira envolveu a focalização geográfica, por meio da qual o 
Ministério da Saúde alocou fundos a cada um dos 5.561 municípios brasileiros segundo o número esti-
mado de crianças sofrendo de desnutrição em cada um deles. Devido à inexistência de dados relativos à 
prevalência de desnutrição na maioria dos municípios, o governo baseou-se em estimativas ajustadas das 
prevalências municipais de nanismo nutricional calculadas a partir de dados censitários e de pesquisas 
domiciliares. Esse tipo de focalização geográfica trouxe melhorias substanciais ao programa mexicano 
Progresa.1 Na segunda fase da focalização, cada município identificou as famílias beneficiárias principal-
mente pela seguinte regra: renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo (um ponto de corte 
de R$ 90,00 mensais) e a presença de crianças entre 6 meses e 6 anos e 11 meses de idade. 

Evidências recentes fornecem forte apoio à utilização da focalização geográfica em programas so-
ciais.2 Baker e Grosh (1994) documentaram melhoras substanciais no impacto de programas por meio 
do emprego da focalização geográfica de programas baseados na demanda. Ravallion e Wodon (1999) 
defendem que a focalização geográfica justifica-se porque as diferenças locais nos níveis de bem-estar 
não podem ser explicadas por meio de características individuais observáveis por gestores. Morris et al. 
(2001) mostram que um programa nutricional em Honduras foi mais efetivo quando localizado em 
comunidades com taxas mais altas de desnutrição. Uma avaliação do Progresa, do México, feita por 
Skoufias et al. (2001) mostrou que abordar a focalização geográfica por meio de um “índice de margi-
nalidade” melhorou o impacto do programa, gerando uma precisão na focalização comparável a uma 
metodologia de previsão dos níveis locais de pobreza análoga à abordagem empregada na estimativa da 
desnutrição no BA.

1 Ver Skoufias et al. (2001).
2 Ver Coady et al. (2002) para uma revisão das metodologias de focalização. Dos 100 programas de seguridade social avaliados, 43 empregaram a focali-

zação geográfica, geralmente em conjunto com outros critérios para a focalização domiciliar.
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Este estudo tem o objetivo de avaliar a focalização geográfica do componente infantil do BA. De 
acordo com nosso entendimento do delineamento do programa, a focalização geográfica de gestantes e 
nutrizes foi limitada, sendo, portanto, excluída da presente avaliação. Apesar disso, nossa análise aplica-
se à maior parte do programa, uma vez que as crianças são o principal grupo de beneficiários, represen-
tando 87,4% do orçamento anual. O Ministério da Saúde calculou o número de bolsas infantis a serem 
alocadas a cada município por meio da aplicação, com alguns ajustes, das estimativas municipais dos 
níveis de nanismo nutricional aos números atuais de população. O presente estudo tem como objetivo, 
portanto, avaliar a precisão e a robustez desse primeiro modelo da prevalência de desnutrição infantil. 
Nos referiremos a este modelo como o modelo “original”. A seguir, apresentaremos as estimativas da 
prevalência de nanismo nutricional derivadas de novos modelos, nos quais utilizamos dados mais re-
centes e um maior número de preditores de níveis domiciliar e municipal.

A abordagem geral para a estimativa da prevalência de desnutrição no modelo original, assim 
como na presente avaliação, é baseada em uma técnica de imputação conhecida como estimativa por 
pequenas áreas. Essa técnica foi recentemente aplicada à análise geográfica da pobreza, razão pela qual 
é freqüentemente chamada de mapeamento da pobreza. Utilizando dados de uma amostra domiciliar 
de representatividade nacional, incluindo medidas antropométricas do estado nutricional de crianças, 
estima-se um modelo de prevalência de desnutrição que permita a diferenciação de efeitos entre áreas 
urbanas e rurais e entre as regiões brasileiras. O conjunto de variáveis explanatórias, nessa análise, 
pode incluir características da criança, da família e do município. No entanto, a escolha das variáveis 
restringe-se àquelas disponíveis tanto no censo como na pesquisa domiciliar ou a variáveis de nível mu-
nicipal provenientes de outras fontes. A estimativa da prevalência de desnutrição para cada município 
é, assim, deduzida por meio de um procedimento que combina estimativas de parâmetros do modelo 
do primeiro estágio com dados censitários recentes relativos aos preditores. A prevalência municipal 
média consiste, então, da média das estimativas para cada criança incluída no censo, se houver dados 
do censo domiciliar. Caso contrário, pesquisadores deverão realizar estimativas utilizando o somatório 
ou a média municipal das variáveis do censo, produzindo estimativas menos precisas.

A maior limitação das estimativas originais da prevalência de desnutrição é o fato de que elas 
baseiam-se em um modelo empírico simples da prevalência de desnutrição, incluindo apenas um pe-
queno número de variáveis. O modelo de avaliação desenvolvido no presente estudo mostra que tama-
nha restrição do conjunto de preditores é desnecessária e diminui a precisão das estimativas. Um outro 
ponto fraco no desempenho da focalização foi o de que as estimativas de desnutrição utilizadas foram 
baseadas em dados coletados uma década antes do início do programa. Essas estimativas são derivadas 
da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN) de 1989 e do censo de 1991. A PNSN é uma pes-
quisa por amostragem domiciliar quase representativa que cobriu as áreas urbanas das cinco grandes 
regiões brasileiras e de todas as áreas rurais, com exceção da pouco povoada Região Norte. 

Os modelos desenvolvidos para esta avaliação incluem alguns refinamentos adicionais em relação 
à abordagem geral utilizada pelo BA. Em primeiro lugar, dados mais recentes e completos são utiliza-
dos. Os modelos de avaliação são baseados na Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS) de 
1996 e em uma amostra de 12% dos registros domiciliares do longo questionário do censo de 2000, o 
censo demográfico. Como no caso da PNSN de 1989, a PNDS de 1996 é nacionalmente representati-
va, com exceção da área rural da Região Norte. A disponibilidade dos registros domiciliares do censo, 
mesmo para uma amostra de 12%, permite adicionar algumas importantes variáveis aos preditores do 
modelo de desnutrição. Acarreta também em melhorias na estimativa, por meio do óbvio aumento na 
cobertura da população. Esses dados são suplementados por um amplo conjunto de variáveis relativas a 
características dos municípios retiradas do censo de 2000 e de outras fontes encontradas na Base de In-
formações Municipais (BIM). Tais dados atualizados provavelmente representam com maior exatidão 
o estado nutricional das crianças à época em que foram distribuídas as bolsas. Uma limitação existente 
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nesses dados é a de que a PNDS e o censo foram realizados com um intervalo de quatro anos. Isso 
poderia reduzir a precisão das estimativas da prevalência de desnutrição, caso tenha havido mudanças 
na distribuição das variáveis ou de seus efeitos sobre a desnutrição ao longo do período. O segundo 
refinamento da metodologia do BA foi o de sujeitar os modelos de avaliação a um maior número de 
testes de especificação: (i) a seleção das variáveis foi testada por meio do emprego de uma gama de cri-
térios, incluindo a eliminação gradativa de variáveis e a minimização do EQM; (ii) a utilização de mo-
delos separados por idade, urbano/rural e localização regional é testada contra um modelo unificado; 
e (iii) o papel dos efeitos não-observados em nível municipal é abordado. Como resposta a esses testes, 
apresentamos três conjuntos de estimativas das prevalências municipais de nanismo nutricional res-
ponsáveis por diferentes especificações do modelo da primeira etapa, para demonstrar a robustez dessa 
abordagem. Os méritos de cada conjunto de estimativas são discutidos, e os números são comparados 
àqueles utilizados na alocação da verba do programa. Embora os modelos empregados na avaliação es-
tejam sujeitos ainda a um erro considerável na estimativa da prevalência de desnutrição, apresentamos 
evidências que sugerem que eles são mais precisos do que o modelo original utilizado na alocação dos 
recursos do programa. Os modelos de avaliação parecem ter melhor desempenho na diferenciação dos 
níveis de desnutrição entre os municípios. 

Os resultados dessa análise mostram que, apesar de as estimativas originais utilizadas pelo MS 
terem indubitavelmente levado a ganhos na focalização e aumentado o impacto em relação a um pro-
grama que não utilizasse a focalização geográfica, é provável que haja ocorrido um nível significativo de 
erro na alocação dos recursos do programa em certas áreas. Por exemplo, o Estado do Maranhão, com 
uma das piores taxas de desnutrição, teve também o terceiro maior déficit em termos de valor absoluto 
em seu orçamento, com R$ 8,7 milhões, de acordo com a metodologia de avaliação.

A avaliação está da seguinte forma: a seção 2 descreve a abordagem utilizada na estimativa das 
prevalências municipais de desnutrição no modelo original e, até onde os compreendemos, os ajus-
tes posteriores realizados pelo MS que levaram à alocação final das bolsas aos municípios. A seção 3 
descreve os modelos empíricos de prevalência de desnutrição empregados na avaliação da focalização 
geográfica, aborda algumas questões empíricas e apresenta os resultados do modelo. A seção 4 compara 
a hipotética alocação de bolsas baseada nessas estimativas com a distribuição atual. Outras medidas do 
desempenho da focalização também são apresentadas. Oferecemos algumas conclusões e recomenda-
ções na seção 5.
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2   Metodologia para a 
Alocação Geográfica das Bolsas 

no Bolsa-Alimentação

De acordo com o objetivo do Bolsa-Alimentação de reduzir a desnutrição infantil no Brasil, o 
Ministério da Saúde alocou a parte infantil dos recursos do programa aos municípios segundo a preva-
lência de crianças desnutridas observada em cada um deles. Na segunda fase da focalização, os municí-
pios tornavam-se responsáveis pela identificação das crianças elegíveis. A transmissão da responsabili-
dade pela focalização domiciliar aos municípios vem ao encontro da nova política de descentralização 
do poder de decisão, pela qual um grau maior de autonomia é dado aos municípios. Essa abordagem 
geral da focalização e, especialmente, da ligação da focalização geográfica à prevalência de desnutrição 
é sensata, tendo em vista os objetivos do programa. O emprego da prevalência de desnutrição como 
indicador para a focalização geográfica dá origem a duas questões relativas ao delineamento do pro-
grama: (i) a escolha da medida de desnutrição e (ii) o método utilizado para estimar a prevalência de 
desnutrição em nível municipal. Essas questões serão discutidas separadamente a seguir. 

2.1 Escolha do Indicador de Desnutrição

A estatura é amplamente considerada o melhor indicador prático do estado nutricional. Ao 
resumir o estado nutricional de uma população, a escolha da medida antropométrica depende das ca-
racterísticas dessa população e do objetivo da análise. Para uma população-alvo com idades inferiores a 
cinco ou seis anos, pesquisadores geralmente utilizam ou o peso para a idade ou a estatura para a idade. 
Os objetivos desse programa levam à utilização da estatura para a idade por dois motivos: em primeiro 
lugar, a Comissão Especializada para a Nutrição da OMS recomenda a utilização da estatura para a 
idade para fins de focalização regional de intervenções econômicas e na área da saúde (OMS, 1995). A 
estatura para a idade é um indicador mais apropriado para o desempenho nutricional de longo prazo, 
sendo, portanto, um melhor indicador de medição única para um programa que durará vários anos. 
Em segundo lugar, a prevalência de nanismo nutricional (escore z de estatura para idade inferior a -2) 
é um problema nutricional mais sério no Brasil do que o baixo peso (escore z de peso para idade in-
ferior a -2). Na amostra de representatividade nacional da PNDS de 1996, a prevalência de nanismo 
nutricional em crianças entre os 6 e os 59 meses de idade foi de 11,3%, enquanto que a prevalência de 
baixo peso no mesmo grupo foi de 6,2%. A diferença entre essas medidas de estado nutricional prova-
velmente indica que, no Brasil, a retenção inadequada de micronutrientes é uma causa mais freqüente 
de desnutrição do que o consumo insuficiente de calorias. 

Para que se possa avaliar o estado nutricional por meio da estatura para a idade, a amostra deve 
ser comparada a um padrão de crescimento ou a uma população de referência. Nos dados da PNDS 
brasileira, as medidas antropométricas são baseadas em curvas de referência de crescimento derivadas 
de desvios-padrão construídos a partir da população de referência do NCHS/OMS. As três medidas 
mais comuns de estatura para a idade são os escores z (escores de desvio-padrão), os percentis ou a 
porcentagem de valores medianos da população de referência. Nós utilizamos os escores z de estatura 
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para a idade (E/I), ou seja, o número de desvios-padrão acima ou abaixo da mediana da população 
de referência, seguindo as recomendações da OMS, como variável dependente em todos os modelos a 
seguir. Um problema decorrente do uso de percentis da distribuição de referência é o de que mudanças 
idênticas entre percentis representam mudanças diferentes em termos de estatura absoluta, dependen-
do de sua localização dentro da distribuição. Isso faz com que medidas estatísticas, tais como a média 
ou o desvio-padrão, sejam difíceis de interpretar. Além disso, a estimativa de baixa estatura para a 
idade por meio de regressão múltipla também se torna mais difícil com a utilização de percentis. Ao 
aproximarem-se dos extremos da distribuição de referência, as mudanças de percentil serão pequenas, 
embora possam representar mudanças substanciais na estatura absoluta. Em um país como o Brasil, 
com uma prevalência relativamente baixa de nanismo nutricional, tal efeito poderia ser importante. 
O escore z, por sua vez, é mais adequado ao monitoramento do estado individual ou para estatísticas 
populacionais. Sua interpretação independe da localização dentro da distribuição, uma vez que um 
intervalo fixo no escore z representa uma mudança fixa na estatura. O modelo original do BA utilizou 
o E/I como medida do estado nutricional em sua estimativa da prevalência nutricional nos municípios, 
como recomenda a OMS (1995). No entanto, o Ministério da Saúde subseqüentemente ajustou esses 
números para que a prevalência média em três regiões agregadas fosse equivalente à prevalência regio-
nal de crianças com peso para a idade abaixo do percentil 10 (PIP 10), como veremos a seguir.

A proporção de crianças abaixo do escore z antropométrico definido como ponto de corte para a 
focalização nutricional é análoga a uma focalização da população carente por meio de uma contagem 
de indivíduos pobres em termos de consumo, ou seja, por meio da proporção da população regional 
com consumo per capita abaixo de uma linha de pobreza preestabelecida. Tais medidas indicam a 
prevalência, mas a focalização de recursos aos municípios com base na profundidade ou na severidade 
da desnutrição pode ser também uma abordagem razoável. Na literatura relacionada à pobreza, uma 
medida freqüente da profundidade da pobreza é o hiato de renda, ou P1, a distância média da linha de 
pobreza. A severidade da pobreza é freqüentemente medida por meio do P2, o quadrado do hiato de 
renda. Medidas análogas para a desnutrição poderiam também ser desenvolvidas. Nutricionistas pro-
põem duas outras medidas para a severidade da desnutrição: a prevalência padronizada (MORA, 1989) 
e a prevalência mínima (MONTEIRO, 1991). A prevalência padronizada é a proporção de indivíduos 
na distribuição observada situados fora – e à esquerda – da distribuição de referência. A estimativa 
baseada na prevalência mínima, proposta por um dos co-autores do presente estudo, é um pouco mais 
complexa. Essa medida é baseada na pressuposição de que, na maioria dos países em desenvolvimento, 
existe uma população desnutrida cuja distribuição dos E/I está situada à esquerda da distribuição de 
referência e existe uma população não-desnutrida com a distribuição dos E/I semelhante à distribuição 
de referência. A estimativa da prevalência mínima mediria a proporção desnutrida da população total 
descontando a estimativa do tamanho da população não-desnutrida. O presente estudo restringir-se-á 
exclusivamente à medida da prevalência de desnutrição, para ser consistente com o delineamento atu-
almente utilizado pelo programa. 

2.2 Estimativa da Prevalência de Desnutrição nos Municípios: o Mapeamento da  
Desnutrição 

Como na maior parte dos países, não existe no Brasil uma pesquisa por amostragem represen-
tativa que forneça estimativas confiáveis da desnutrição infantil em um nível de desagregação regional 
tão baixo quanto o municipal. O governo, portanto, teve de identificar métodos alternativos para 
estimar as prevalências de desnutrição infantil nos municípios. Uma abordagem recomendada pelos 
pesquisadores do IFPRI, em setembro de 2001, exigiria a realização de um censo nacional da estatura 
de todos os estudantes de primeira-série do País.3 Pesquisas publicadas por dois membros dessa equipe 
demonstram que um censo de estatura escolar realizado em Honduras constituiu-se em uma ferramen-

3 Ver Morris, Saul S., Pedro Olinto e Rafael Flores, Consultancy to Support the Design and Evaluation of Bolsa-Alimentação, [S.l.]: IFPRI, Relatório 
Final. 7 de setembro de 2001.
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ta confiável e válida para a focalização de intervenções nutricionais para pequenas áreas (ver Morris e 
Flores, 2002). Esse estudo descobriu que os escores z médios de estatura para a idade por município 
revelados por um censo escolar de estatura estavam estreitamente correlacionados (correlação de Spear-
man = 0,74) com estimativas de E/I municipal médio para crianças menores de cinco anos fornecidas 
por pesquisas por amostragem. Os autores defendem que um censo escolar forneceria um proxy com-
parativamente preciso para a prevalência municipal de nanismo nutricional, devido ao fato de os E/I 
serem normalmente distribuídos entre as diversas localidades com pequena variação de desvio-padrão. 
Apesar desses benefícios, não foi realizado um censo escolar de estatura no Brasil, supostamente devido 
ao pouco tempo disponível para o delineamento e a implementação do Bolsa-Alimentação e por causa 
do custo da realização de um censo desse porte. 

Na ausência de dados confiáveis ou de um proxy proveniente de um censo escolar de estatura, 
pode-se utilizar a análise estatística para estimar a prevalência de desnutrição em nível municipal por 
meio da combinação de dados nutricionais provenientes de pesquisas por amostragem e censos. Tal 
técnica envolve a aplicação de estimativas paramétricas da relação entre estado nutricional e caracte-
rísticas da criança, da família e do município provenientes de pesquisa nacional por amostragem com 
dados censitários relativos às mesmas características, para se obter estimativas de estado nutricional 
para pequenas áreas geográficas. Essa abordagem está estreitamente relacionada à utilizada por demó-
grafos na estimativa de pequenas áreas.4 Ela tem-se popularizado recentemente como um método para 
a obtenção de estimativas locais de pobreza relacionada ao consumo ou à renda ou do mapeamento da 
pobreza.5 Essa metodologia tem sido beneficiada por avanços recentes obtidos por Elbers et al. (2003), 
que a aplicaram à medição da pobreza por meio de estimativas amostrais de consumo per capita e dados 
de censos domiciliares. Sua abordagem envolve uma cuidadosa contabilidade das fontes de variações no 
termo de erro da medida local de pobreza atribuída. Isso possibilita a obtenção de medidas de bem-es-
tar em um alto nível de desagregação e proporciona informações sobre o balanceamento entre precisão 
e especificidade de localização.6

A técnica geral de mapeamento da pobreza pode ser utilizada na estimativa de prevalências locais 
de desnutrição, ou seja, no mapeamento da desnutrição.7 Uma variante dessa técnica foi empregada no 
modelo original da prevalência municipal de desnutrição utilizado na alocação dos recursos do progra-
ma. No entanto, não estavam disponíveis, na época em que o modelo foi desenvolvido, dados dos regis-
tros domiciliares do censo 2000, o que restringiu o conjunto de variáveis disponível para a estimativa, 
tornando impossível o cálculo da precisão das estimativas de prevalência de desnutrição. Os modelos de 
avaliação aqui apresentados beneficiam-se da amostra de 12% dos dados domiciliares proveniente do 
censo de 2000, o que nos permite utilizar um grande número de preditores de demografia domiciliar. 
No entanto, esses dados nos foram disponibilizados recentemente; não calculamos, portanto, os erros-
padrão para nossas estimativas de prevalência de desnutrição, como discutiremos a seguir. 

2.3 Modelo Original da Prevalência de Desnutrição e Alocação das Bolsas aos  
Municípios

As estimativas originais da prevalência de desnutrição no Brasil foram elaboradas em 1997 a fim 
de serem utilizadas pelo Ministério da Saúde no programa nutricional anterior ao Bolsa-Alimentação, 

4 Ver Purcell e Kish (1980).
5 Ver, por exemplo, Hentschel et al. (1998), Minot (2000), Simler e Nhate (2002), Minot e Baulch (2002). Para estimativas regionais e estaduais da po-

breza no Brasil criadas por meio da estimativa por pequenas áreas utilizando os dados da PPV e da PNAD, ver Elbers et al. (2003).
6 Uma questão não resolvida relativa à focalização geográfica de intervenções nutricionais é a de se tais abordagens estatísticas à estimativa de prevalências 

locais de desnutrição fornecem dados mais ou menos precisos do que os de um censo escolar de estatura.
7 Fujii (2002) parece ser o primeiro exemplo de mapeamento da desnutrição, aplicando a abordagem de Elbers et al. (2003) para o Camboja.
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o Incentivo de Combate às Carências Nutricionais (ICCN). Esta abordagem ao mapeamento da des-
nutrição foi baseada em uma regressão logística da prevalência de nanismo nutricional entre crianças 
menores de cinco anos retirada da pesquisa amostral da PNSN de 1989: 

(1)  S
i

SS
i

S
i uX2IME += β/ , onde: 1/ =S

i2IME  se E/Ii<-2

   = 0 caso contrário,

na qual o s sobrescrito denota a pesquisa amostral, i indexa as crianças, é uma matriz das variá-
veis explanatórias, é um vetor  de parâmetros e é um vetor de perturbações aleatórias 
provenientes de uma distribuição logística com média zero.

As variáveis utilizadas na estimativa da prevalência de nanismo nutricional na amostra incluí-
ram até dois indicadores para a renda do chefe da família em relação a pontos de corte específicos por 
região; uma variável do tipo dummy para alfabetização da mãe e duas variáveis do tipo dummy para 
saneamento domiciliar, codificado como semi-adequado ou inadequado. Em áreas urbanas, domicílios 
com saneamento considerado adequado (a categoria de referência) tinham água encanada proveniente 
da rede pública e sistema de esgoto ou fossa. A categoria semi-adequado referia-se a domicílios com 
água encanada, mas sem sistema de esgoto ou fossa, e a categoria inadequado referia-se à ausência de 
água encanada e de qualquer sistema de esgoto. Nas áreas rurais, um domicílio era considerado como 
adequado se contasse com água encanada (não importando a fonte); caso contrário, era considerado 
como inadequado. Não houve a categoria semi-adequado nas áreas rurais. 

Para a realização da estimativa, a amostra foi dividida em sete níveis regionais: nordeste urbano, 
nordeste rural, centro-sul urbano, centro-sul rural, todo o Brasil/urbano (para fornecer estimativas 
para os municípios urbanos da Região Norte), todo o Brasil/rural (para fornecer estimativas para os 
municípios rurais da Região Norte) e área urbana do Estado do Pará. Um teste de razão de verossimi-
lhança determinou o conjunto final de variáveis utilizado em cada modelo regional.

A fase seguinte da análise envolveu o cálculo da prevalência estimada de nanismo nutricional 
correspondente a todas as combinações de variáveis explanatórias em para cada modelo regional. 
Tal procedimento tornou-se possível graças somente à inclusão de variáveis binárias na regressão. Para 
cada município do censo de 1991, obteve-se o número de crianças abaixo dos cinco anos de idade para 
cada combinação de variáveis explanatórias, assim como o número de crianças nas áreas rurais e urba-
nas. As prevalências rural e urbana para cada município foram obtidas por meio da soma da prevalência 
estimada multiplicada pela proporção de crianças em cada categoria de variáveis explanatórias. Calcu-
laram-se, então, as estimativas de prevalência de nanismo nutricional para os 4.491 municípios exis-
tentes em 1991 como correspondentes à média ponderada pela população de menores de cinco anos 
das prevalências urbanas e rurais estimadas para cada município. Os 1.070 municípios criados entre 
1991 e 2001 receberam (i) a prevalência média ponderada do estado, (ii) a prevalência média simples 
do estado ou (iii) a prevalência média dos municípios dos quais eles se emanciparam, de acordo com a 
data em que foram criados. É interessante notar que o emprego de um conjunto limitado de variáveis 
na regressão possibilitou a classificação integral das crianças em alguma das combinações de variáveis 
explanatórias, obtendo-se, em última instância, sempre o número de crianças incluídas em cada grupo. 
De certa forma, tal abordagem recupera integralmente os registros do censo domiciliar relacionados 
a essas variáveis, muito embora se conhecesse somente o número de crianças por município incluídas 
nessas categorias. No entanto, tal benefício é menos importante do que a perda de poder preditivo 
decorrente da utilização de somente 3-5 variáveis binárias em cada modelo regional. 

Aparentemente, foram feitos por parte do MS dois ajustes a essas estimativas para que se pudesse 
chegar aos números utilizados na focalização do BA. Em primeiro lugar, as estimativas de nanismo nu-
tricional foram ajustadas para a redução média regional da prevalência de nanismo nutricional infantil 
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no período entre a PNSN de 1989 e a PNDS de 1996. Para realizar esse ajuste, as cinco regiões brasi-
leiras foram redivididas em três: Norte, Nordeste e Centro-Sul. Calculou-se, aparentemente, um fator 
de ajuste para cada uma dessas três regiões, que foi aplicado às estimativas municipais de prevalência 
de desnutrição correspondentes para 1991. Acredita-se que tais fatores de ajuste tenham sido retirados 
do relatório “Evolução da Mortalidade Infantil e do Retardo de Crescimento nos Anos 90: Causas e 
Impactos sobre Desigualdades Regionais”. Eles são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1. Fatores de Ajuste Regionais para o Declínio da 
Prevalência de Nanismo Nutricional (1989-1996)

Região
Proporção de crianças 
com E/I<-2 na PNSN 

de 1989 (%)

Proporção de crianças 
com E/I<-2 na PNDS 

de 1996 (%)

Redução do nanismo 
nutricional:

1989–1996 (%)
Fator de ajuste

 Nordeste 27,3 17,9 -34,4 0,656

 Norte 23,0 16,6 -27,8 0,722

 Centro-Sul 8,6 5,6 -34,9 0,651

Fonte: Evolução da Mortalidade Infantil e do Retardo de Crescimento nos Anos 90: Causas e Impactos sobre Desigualda-
des Regionais – Velhos e Novos Males da Saúde no Brasil, São Paulo, p. 400.

Acreditamos que o segundo ajuste realizado tenha sido a multiplicação das prevalências “atu-
alizadas” de nanismo nutricional pela razão entre a prevalência regional média de crianças com peso 
para a idade abaixo do percentil 10 (PIP 10) e a prevalência média regional de crianças com escores 
z de estatura para a idade abaixo de -2 (E/IM2). Esse fator de ajuste ficou em 1,2 para os municípios 
do Nordeste. Não se conhecem os fatores de ajuste para as outras duas regiões. Fomos informados de 
que o segundo ajuste foi requisitado pela equipe do BA, que queria que as estimativas de nutrição re-
fletissem o baixo peso para a idade por estarem considerando a utilização dessa variável como critério 
de elegibilidade durante a segunda fase da focalização domiciliar. O ponto de corte do percentil 10 de 
peso para a idade foi utilizado para aumentar o tamanho da população-alvo até os níveis desejados. 
A utilização do ponto de corte padrão para a prevalência de baixo peso (escore z abaixo de -2, corres-
pondente ao percentil 2,3 de uma população bem-nutrida) teria resultado em uma população-alvo de 
6,2% das crianças, de acordo com a amostra da PNDS de 1996. O uso do percentil 10 como ponto de 
corte para a elegibilidade aumentou a população-alvo para 19,7% das crianças. No entanto, é prová-
vel que o uso desse fator de ajuste bruto aplicado a estimativas da prevalência de nanismo nutricional 
tenha causado uma focalização errônea à prevalência de peso para a idade inferior ao percentil 10. No 
final das contas, o peso para a idade observado não foi utilizado devido às preocupações relacionadas 
ao incentivo perverso contra a nutrição adequada que a utilização desse critério poderia criar. 

A alocação de bolsas aos municípios foi baseada diretamente nessas estimativas ajustadas da pre-
valência de desnutrição. O número de bolsas cedidas a cada município foi igual à estimativa ajustada 
da prevalência de desnutrição, multiplicada por uma projeção da população infantil, com idades entre 
os seis meses e os sete anos, para o ano 2000, baseada no censo de 1991.

Algumas limitações afetam a confiabilidade dos resultados dessa metodologia. A primeira re-
fere-se à ausência de dados do censo domiciliar, que permitiriam a utilização de uma metodologia 
mais robusta, possibilitando também a realização de testes estatísticos de igualdade de prevalência de 

desnutrição entre dois municípios diferentes. Uma outra limitação substancial dessa abordagem é o 
emprego de somente entre três e cinco variáveis, todas binárias, no modelo de prevalência de nanismo 



136

nutricional da primeira etapa. Um conjunto tão limitado de variáveis binárias prejudica a capacida-
de do modelo de diferenciar as incidências de desnutrição em diferentes municípios. É possível, por 
exemplo, que dois municípios tenham distribuições semelhantes de crianças em termos dos pontos 
de corte de renda, do analfabetismo da mãe e do saneamento básico, mas que apresentem diferenças 
substanciais na distribuição dessas variáveis em pontos distantes do ponto de corte ou em termos de 
outras características importantes, tais como infra-estrutura, serviços de saúde e participação política. 
O efeito dos dois ajustes retroativos descritos é um aumento do efeito da região de localização de um 
município em sua prevalência estimada de desnutrição. Como já foi dito, tais efeitos regionais já foram 
responsáveis por grande parte da variação nas estimativas municipais de prevalência de desnutrição de-
vido à utilização de apenas algumas poucas variáveis na estimativa dos modelos regionais. As projeções 
do número de crianças em cada município não constituem fontes significativas de erro. A correlação 
de Pearson entre essas estimativas e o número de crianças no censo de 2000 foi de 0,888. Na próxima 
seção, expandiremos e refinaremos a metodologia utilizada no modelo original como uma tentativa de 
obter estimativas mais precisas das prevalências municipais de desnutrição.
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8 Embora a população-alvo do BA sejam crianças entre os 6 meses e os 6 anos e 11 meses de idade, a PNDS fornece dados antropométricos somente para crianças 
entre os 6 e os 59 meses de idade. Um benefício trazido por essa restrição é o de que ela permite a comparação entre as novas estimativas e o estudo original.

3   Modelo de Avaliação da 
Focalização Geográfica de 

Bolsas no Bolsa-Alimentação 

Para poder avaliar a precisão das estimativas ajustadas de prevalência de desnutrição utilizadas 
pelo Bolsa-Alimentação, estimamos novos modelos da prevalência de nanismo nutricional, incluindo 
mudanças na metodologia, a utilização de dados mais recentes e uma expansão substancial do conjun-
to de preditores. É provável que tais incrementos gerem estimativas mais precisas da desnutrição. Os 
modelos de nanismo nutricional da primeira etapa foram estimados com base nos dados da PNDS de 
1996, suplementados por dados provenientes da BIM do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), um grande conjunto de dados referentes a características municipais, tais como acessibilidade 
e qualidade das escolas, serviços de saúde e participação política. Parâmetros provenientes desse mode-
lo serão, então, aplicados aos dados do censo demográfico de 2000 e da BIM, para que se possam obter 
estimativas das prevalências municipais de nanismo nutricional. Esta seção apresenta os detalhes de três 
modelos diferentes de prevalência municipal de nanismo nutricional. Para cada modelo, discutiremos a 
escolha das variáveis explanatórias, os resultados dos vários testes de especificação e apresentaremos um 
resumo dos resultados. Os três modelos diferem entre si na escolha das variáveis e na possibilidade de 
existirem diferenças regionais nos efeitos dos preditores sobre as probabilidades de nanismo nutricio-
nal. Esses três modelos serão apresentados em ordem, para que se possa ter uma noção da sensibilidade 
dessa metodologia às especificações dos modelos e para permitir que o governo considere as pressupo-
sições subjacentes a qualquer das estimativas que poderá vir a utilizar. Nós utilizamos esses resultados 
para demonstrar as limitações, em termos de precisão, das estimativas fornecidas com base nesses tipos 
de modelos, bem como para considerar suas implicações para a focalização. 

3.1 Metodologia

A abordagem geral para a construção de estimativas das prevalências municipais de nanismo nu-
tricional é a mesma para os três conjuntos de estimativas apresentados a seguir. O procedimento ocorre 
em duas etapas. O modelo utilizado em nossa primeira etapa estima o escore z de estatura para a idade 
para a amostra de 3.610 crianças entre os 6 e os 59 meses de idade incluídas na PNDS de 1996:

(2)  S
ij

SS
ij

S
ij uXIE += β/ , onde: S

ij
S
j

S
iju εη += ,1 8

na qual o i indexa indivíduos e o j, municípios. S
ijX  e Sβ seguem a mesma definição da equação (1). Já 

o  é um vetor de perturbações aleatórias com dois componentes: um efeito específico do município, 
, e uma perturbação individual clássica de média zero, S

ijε , com variância Sσ . Um modelo contínuo 
de desempenho em termos de estatura é estimado nesse estágio, ao invés de um modelo discreto de 
nanismo nutricional baseado em um ponto de corte, como ocorre no modelo original. Isso deve-se ao 
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fato de que a variável dependente contínua toma maior proveito das informações disponíveis e porque 
as estimativas são menos sensíveis a pressuposições distributivas relativas ao termo de erro. 

No segundo estágio, calculamos o escore z de estatura para a idade esperado para crianças da 
amostra censitária, utilizando os padrões estimados a partir da PNDS e dos dados censitários relativos 
às variáveis correspondentes e levando em consideração a possibilidade da existência de efeitos muni-
cipais não-observados: 

(3)  [ ] [ ]SjSC
ij

C
ij XEIEE ηβ |ˆ/ = ,

na qual o c sobrescrito denota os dados censitários, C
ijX  representa observações sobre os preditores 

obtidas na amostra do censo e realiza o controle para efeitos municipais omitidos na regressão da 
primeira etapa. Esse controle baseia-se na abordagem proposta por Elbers et al. (2003). Se os testes para 
a presença de efeitos municipais tiverem resultados significativos, pode-se controlá-los na estimativa.

No estágio final dos cálculos, a probabilidade esperada de apresentar nanismo nutricional para a 
i-ésima criança no j-ésimo município é dada por:

(4)  
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onde representa a função de densidade acumulada da normal,  é o ponto de corte em escore 
z para a prevalência de nanismo nutricional e é o erro-padrão estimado para o modelo do primeiro 
estágio. Baseada na equação (4), a prevalência municipal estimada de nanismo nutricional consiste na 
prevalência média estimada para todas as crianças do município:

(5)  ∑
=

=
jM

i
ij

j
ij P

M
P

1

1
,

onde  é o número de crianças no j-ésimo município. Na prática, é necessário testar se as estimativas 
de parâmetro em (2) apresentam diferenças quanto à idade da criança, à área urbana/rural ou à locali-
dade. Em caso positivo, modelos separados para (2) são estimados para cada coorte, e a estimativa da 
prevalência municipal de nanismo nutricional em (5) é uma estimativa ponderada pela população da 
prevalência de nanismo nutricional específica por coorte.

Como foi dito anteriormente, Elbers et al. (2003) nos mostram como construir erros-padrão 
para as estimativas finais de prevalência de nanismo nutricional para essa abordagem na presença de 
dados censitários de nível individual. Isso permite que se conheça a precisão das estimativas finais, que 
seriam de grande utilidade para a focalização geográfica. Com isso, poder-se-iam construir intervalos 
de confiança em torno das prevalências municipais estimadas de nanismo nutricional e determinar se 
a diferença entre as prevalências estimadas para duas cidades quaisquer é estatisticamente significativa. 
Tal procedimento permite uma abordagem muito mais cautelosa à alocação de recursos aos municípios 
e pode dar aos administradores do programa maior confiança em sua distribuição orçamentária. Além 
disso, é possível melhorar a precisão das próprias estimativas de prevalência de nanismo nutricional por 
meio da simulação dos componentes de erro e das estimativas de parâmetro em (2). Ainda não foram 
completados nem a simulação das estimativas de prevalência de nanismo nutricional nem o cálculo dos 
erros-padrão para os modelos aqui apresentados. Os números do censo domiciliar de 2000 só foram 
obtidos pelo IFPRI no princípio deste ano, o que não permitiu que se realizassem esses procedimentos 
finais da análise. Como resultado, as estimativas aqui apresentadas deverão ser tratadas como sendo 
preliminares, embora forneçamos alguns resultados que são sugestivos de seu nível de precisão. Esses 
outros procedimentos serão realizados em breve, e os resultados serão apresentados ao governo assim 
que estiverem disponíveis. 
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3.2 Seleção e Comparabilidade das Variáveis

A seleção das variáveis para a estimativa do modelo de E/I em (2) foi guiada pela necessidade de 
se maximizar a precisão preditiva do modelo, fazendo com que ele, ao mesmo tempo, permanecesse 

sensível a preocupações relativas à sobrestimação das estimativas da primeira etapa. Tal objetivo sugeriu 
um conjunto maior de variáveis do que o utilizado no estudo original. Procuramos encontrar variáveis 
com diversos níveis de agregação, para que se pudessem contabilizar diferenças locais nas caracterís-
ticas da criança, do domicílio e do município. A lista das possíveis variáveis explanatórias referentes à 
criança e ao domicílio restringiu-se àquelas presentes tanto na PNDS quanto no censo de 2000. Com 
a disponibilidade dos dados censitários de nível domiciliar, foi possível ainda incluir diversas variáveis-
controle para demografia familiar. As variáveis da PNDS e do censo não são comparáveis nesse aspecto. 
A análise beneficiou-se também da disponibilidade de mais de 400 variáveis referentes a características 
municipais provenientes da BIM, que forneceram um grande conjunto de dados locais para o controle 
de efeitos de nível municipal.

O processo de seleção das variáveis envolveu, primeiramente, a identificação de um conjunto de 
variáveis de nível individual (da criança), domiciliar e municipal disponíveis em ambos os conjuntos 
de dados e que fossem preditores plausíveis de nanismo nutricional. A partir desse núcleo de possíveis 
variáveis explanatórias, diversas técnicas foram empregadas na identificação do conjunto de variáveis a 
serem incluídas nos modelos finais. Os testes para a seleção de variáveis e os modelos resultantes serão 
descritos na seção seguinte. Nesta seção descreveremos o núcleo de variáveis incluído no processo de 
seleção.

Sempre que possível, utilizaram-se variáveis contínuas em vez de binárias, para que houvesse 
maior variabilidade nas observações. Além disso, diversas variáveis contínuas foram transformadas em 
variáveis não-lineares, por meio da utilização de termos quadráticos ou da agregação de níveis em ca-
tegorias. Por exemplo, o tamanho da família incluiu termos lineares e quadráticos, e testaram-se várias 
especificações para a escolaridade materna, inclusive o agrupamento de níveis educacionais em variá-
veis do tipo dummy de conjuntos de anos completos de escolaridade (0-3, 4, 5-7, 8, 9-11, >12 anos). 

A lista de variáveis relativas à criança e ao domicílio consideradas como possíveis preditores no 
modelo de E/I incluiu: a idade da criança como variável quadrática em agrupamentos; o sexo da crian-
ça, uma interação entre sexo e idade; ordem de nascimento; uma dummy para mulher como chefe de 
família; uma variável quadrática para a idade da mãe; variáveis dummy para agrupamentos de números 
de anos de escolaridade completados pela mãe (0-3, 4, 5-7, 8, 9-11, >12 anos); uma dummy para se o 
esposo da mãe tem pelo menos 4 anos de escolaridade; uma variável quadrática para tamanho da fa-
mília; a taxa de dependência de menores de cinco anos; o número de peças e de quartos no domicílio; 
o número de pessoas por quarto; uma variável dummy para água encanada; uma variável dummy para 
água de poço ou fonte no domicílio para qualquer finalidade; e uma dummy para eletricidade. As variá-
veis relativas aos bens familiares que foram consideradas foram variáveis dummy para presença de rádio, 
refrigerador, televisor, videocassete, máquina de lavar e automóvel. Do grande conjunto de variáveis 
explanatórias municipais disponíveis, 37 foram selecionadas, cobrindo os seguintes tópicos: números 
de hospitais e clínicas per capita; taxa de natalidade; taxa de mortalidade por idade/motivo; escolas 
primárias (matrículas, razão entre professores/alunos, tamanho das turmas); taxa de alfabetização; taxa 
de empregos; gastos fiscais por tipo; saneamento básico; tipo de moradias; densidade demográfica; e 
renda dos chefes de família. Incluímos também um termo de interação para as taxas municipais de 
mortalidade infantil e observações domiciliares quanto à escolaridade materna em número de anos 
completos, o que permite que os benefícios nutricionais da escolaridade materna sejam dependentes 
das condições locais de saúde.
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Com base nas recomendações da Comissão Especializada para a Nutrição da OMS (OMS, 1995) 
relativas ao uso de dados antropométricos, as observações que incluíssem crianças cujos E/I estivessem 
abaixo de -5 ou acima de 3 foram tratadas como extremas, sendo, portanto, excluídas da amostra. Esse 
procedimento levou à exclusão de 44 crianças, das quais somente três tinham escores z abaixo de -5. A 
tabela 2 apresenta estatísticas resumidas do conjunto integral de variáveis explanatórias possivelmente 
incorporáveis à regressão da primeira etapa do modelo. 

Elbers et al. (2003) afirmam que, em exercícios de mapeamento tais como este, a comparabili-
dade das variáveis incluídas na regressão entre os dados da pesquisa amostral e do censo é importante 
para determinar a qualidade da estimativa. As variáveis devem ter definições semelhantes nos dois 
conjuntos de dados, além de distribuições semelhantes. Algumas das variáveis consideradas foram re-
jeitadas durante essa análise por tal motivo. Um exemplo importante é o de um conjunto de variáveis 
sanitárias mais precisas referentes aos tipos de latrina e esgoto. As informações referentes ao saneamen-
to básico não foram coletadas de maneira equivalente na PNDS e no censo de 2000. Outras variáveis 
relevantes mantidas na regressão apresentaram desafios significativos em relação à sua comparabilidade. 
Por exemplo, as mães das crianças no censo não foram identificadas. Para que se pudessem construir 
variáveis relativas à idade e à educação da mãe, foi necessário que se inferisse quem seria a provável mãe 
da criança com base nas informações disponíveis. Utilizamos as seguintes condições, sucessivamente, 
para identificar as prováveis mães no censo:

(I) mulher chefe de família com filhos menores de 7 anos; 

(II) esposa do chefe de família se uma criança de idade inferior a 7 anos for filha do mesmo;

(III) filha mulher do chefe de família que já tenha tido filhos, se o chefe de família tiver netos 
menores de 7 anos; e

(IV) mulher adulta que já tenha tido filhos, se o chefe de família tiver netos menores de 7 anos.

Cremos que essa abordagem obteve um sucesso razoável na identificação das prováveis mães das 
crianças do censo. No caso da primeira categoria, as mães são claramente identificadas. Existe uma alta 
probabilidade de as mulheres pertencentes à segunda categoria serem a mãe biológica; as que não forem 
são provavelmente as responsáveis primárias. Consideramos as condições (iii) e (iv) como tendo me-
nores probabilidades de identificação da mãe verdadeira. Para verificar essa abordagem, examinamos 
os dados por UF, concluindo que as mães de 92,7% das crianças poderiam ser identificadas somente 
pelas duas primeiras categorias. A terceira condição identificou as mães de outros 2,8% das crianças, e 
a quarta condição, de 0,3% das crianças.

A seguir, testamos a comparabilidade das distribuições das variáveis na tabela 2 entre os conjun-
tos de dados da PNDS e do censo. Dois testes foram utilizados: um teste t, para igualdade de médias, 
e o teste de Kolmogorov-Smirnov, um teste não-paramétrico, para a igualdade de distribuições. Os 
resultados desses testes são apresentados no anexo A. Das 30 variáveis relativas a crianças e domicílios 
testadas, a igualdade de médias das variáveis foi rejeitada 11 vezes, e a igualdade das distribuições foi 
rejeitada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov também 11 vezes. A igualdade das distribuições foi rejei-
tada por ambos os testes em 8 das 30 variáveis. Tais resultados sugerem uma comparabilidade razoável 
entre os dois conjuntos de dados, embora as diferenças de distribuição das variáveis reprovadas pelos 
testes, tais como tamanho da família e variáveis relativas a bens, poderiam constituir uma fonte de erro 
nas estimativas da prevalência de nanismo nutricional. Em relação à idade e à escolaridade da mãe, 
obtivemos reações mistas à nossa estratégia de identificação das prováveis mães no censo. Os resultados 
do teste de Kolmogorov-Smirnov não rejeitaram a igualdade de distribuição de todas as variáveis rela-
tivas à escolaridade da mãe, mas rejeitaram a igualdade da distribuição da idade da mãe na PNDS e no 
censo. É impossível saber se as possíveis diferenças nas idades das mães nos dois conjuntos são devidas 
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a erros de amostragem ou à definição das mães no censo. Testes-t para a igualdade de médias rejeitam 
a equivalência de 2 das 5 variáveis relativas à escolaridade materna, mas não rejeitam a igualdade das 
médias de idade das mães.

Tabela 2. Resumo das Estatísticas para as Variáveis do Modelo de Nanismo Nutricional.*

Variáveis Dependentes e Prevalência de  
Nanismo na Amostra Média Dsv Pdr Mín Máx

HAZ Escore z de estatura/idade -0.581 1.266 -4.99 3
HAZM2 Dummy para E/I<-2 0.129 0.335 0 1

Variáveis explanatórias referentes à criança e ao 
domicílio

Age7m Dummy para idade da criança = 7 meses 0,015 0,120 0 1
Age8m Dummy para idade da criança = 8 meses 0,018 0,133 0 1
Age9m Dummy para idade da criança = 9 meses 0,024 0,153 0 1
Age10m Dummy para idade da criança = 10 meses 0,023 0,150 0 1
Age11m Dummy para idade da criança = 11 meses 0,023 0,149 0 1
Age1223 Dummy para idade da criança = 12-23 meses 0,223 0,416 0 1
Ageyrs Idade em anos completos 2,195 1,328 0 4
Ageysq Idade em anos completos ao quadrado 6,580 5,859 0 16
Girl Dummy para criança do sexo feminino 0,490 0,500 0 1
Agey_Girl Dummy para idade em anos compl. x menina 1,070 1,438 0 4
Birthord Ordem de nasc. da criança (nascidos vivos) 2,735 2,220 1 18
Rage Idade do respondente (mãe) 28,000 6,406 15 49
Ragesq Idade do respondente (mãe) ao quadrado 825,030 381,281 225 2401
Headfem Dummy para mulher chefe de família 0,123 0,328 0 1
Hhsize Número de membros da família 5,565 2,330 2 18
Hhsizesq Número de membros da família ao quadrado 36,401 35,754 4 324
Redy03 Respondente com 0-3 anos de escolaridade 0,313 0,464 0 1
Redy4 Respondente com 4 anos de escolaridade 0,173 0,378 0 1
Redy57 Respondente com 5-7 anos de escolaridade 0,216 0,411 0 1
Redy8 Respondente com 8 anos de escolaridade 0,086 0,280 0 1
Redy911 Respondente com 9-11 anos de escolaridade 0,176 0,381 0 1
Ped4ov 1 se esposo completou ao menos 4 anos de escola 0,661 0,473 0 1
Headfem 1 se o chefe de família for mulher 0,123 0,328 0 1
U5deprat Taxa de dependência de menores de 5 anos 0,328 0,134 0 0,8
Nroom N.º de peças no domicílio 5,015 2,005 1 17
Nbedroom N.º de peças usadas para dormir 2,082 0,875 1 8
Peopleroom N.º de pessoas por quarto 1,323 0,919 0,231 10
Pipedwater 1 se existe água encanada na casa/pátio 0,702 0,458 0 1
Wellspringin 1 se existe água de poço/fonte na casa/pátio 0,157 0,364 0 1
Electr 1 se há eletricidade 0,896 0,305 0 1
Radio 1 se há rádio 0,801 0,399 0 1
Refrig 1 se há refrigerador 0,622 0,485 0 1
Vcr 1 se há videocassete 0,143 0,350 0 1
Wshmach 1 se há máquina de lavar 0,261 0,439 0 1
Tvset 1 se há televisor 0,525 0,499 0 1
Car 1 se há automóvel 0,178 0,382 0 1

(continua…)
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 Tabela 2.  
     (continuação)

Municipality Explanatory Variables** Mean Std Dev Min Max

Birthpcm Nascidos vivos per capita, 1998 0,030 0,013 0,001 0,112
Dthr01_redyrs Interação: tx. mortalidade < 1 e escol. materna 0,129 0,117 0 1,014
Dthr14_redyrs Interação: tx. mortalidade 1-4 e escol. materna 0,006 0,006 0 0,081
Hosp00pc Número de hospitais per capita 4,34E-05 4,18E-05 0 2,79E-04
Hospbed00pc Número de leitos hospitalares per capita 2,74E-03 2,17E-03 0 3,28E-02
Intesp00pc Internação hospitalar per capita, 2000 7,25E-02 4,33E-02 0 3,36E-01
Ambuis99pc Ambulatórios per capita, 1999 3,67E-04 2,93E-04 0 2,49E-03
Postde99pc Postos de saúde per capita, 1999 1,14E-04 2,04E-04 0 2,41E-03
Cent99pc Centros de saúde per capita, 1999 7,87E-05 8,60E-05 0 7,34E-04
Cons99pc Unid. cirúrgicas ou clín. privadas per capita, 1999 5,24E-06 5,21E-05 0 6,90E-04
Conso99pc Unidades crúrgicas dentárias per capita, 1999 2,14E-06 1,61E-05 0 1,94E-04
Ambus299pc Ambulatórios hospitalares per capita, 1999 2,50E-05 3,53E-05 0 2,91E-04
Postca99pc Centros só com ambulatório per capita, 1999 3,54E-07 2,92E-06 0 3,66E-05
Dthrate Taxa de mortalidade: mortes por população 4,96E-03 1,87E-03 0 9,75E-03
Dthrinfec Taxa de mortes por infecção 2,69E-04 1,53E-04 0 1,20E-03
Dthr01 Taxa de mortalidade de menores de 1 ano 2,33E-02 1,40E-02 0 8,84E-02
Dthr14 Taxa de mortalidade entre 1-4 anos 1,03E-03 8,00E-04 0 7,33E-03
Dthr59 Taxa de mortalidade entre 5-9 anos 3,53E-04 2,99E-04 0 4,35E-03
Dthr1014 Taxa de mortalidade entre 10-14 anos 3,96E-04 3,05E-04 0 2,34E-03
Dthr1519 Taxa de mortalidade entre 15-19 anos 9,79E-04 6,73E-04 0 4,12E-03
Dthr2029 Taxa de mortalidade entre 20-29 anos 1,57E-03 8,29E-04 0 4,98E-03
Primenrollr Nível aprox. de matrículas na esc. primária, 2000 0,990 0,115 0,638 2,060
Primestr Razão prof./aluno – escola primária, 2000 24,643 4,485 13,361 43,945
Primestusch N.º de estudantes por escola primária, 2000 238,778 160,290 33,857 793,786
Employ98 Taxa aproximada de adultos (>15) empregados 0,203 0,161 0,003 1,083
Orcacor97pc Arrecadação do governo per capita 2,462 1,637 0 16,500
FunFUN00 Fundos para a educação básica 3,073 9,918 0 50,479
Shgarbbuck00 Lixeiras públicas (fração dos domicílios), 2000 0,061 0,087 0 0,730
Shgarbpubser00 Coleta de lixo pública (fr. doms), 2000 0,637 0,291 0 0,982
Shgarbburied00 Lixo enterrado (fr. doms), 2000 0,013 0,020 0 0,139
Shgarbriver00 Lixo jogado no rio (fr. doms), 2000 0,005 0,012 0 0,162
Shgarbwast00 Lixo jog. em terrenos baldios (fr. doms), 2000 0,111 0,140 0,000 0,792
Shhhhouse00 Casa como moradia (fr. doms), 2000 0,909 0,100 0,352 0,998
Shhhapt00 Apartamento como moradia (fr. doms), 2000 0,066 0,095 0 0,616
Shhhroom00 Quarto como moradia (fr. doms), 2000 0,011 0,013 0 0,078
Popdens00 Densidade demográfica, 2000 11,245 22,243 0,004 129,086
Lrhhpcinc00 Log da renda real per capita, julho de 2000 5,426 0,677 3,848 6,826

*Essas estatísticas resumidas não sofreram ajustes para delineamento da amostra, incluindo ponderações e agregações.

**Para algumas das variáveis de nível municipal expressas em frações da população, o número relativo à população no 
denominador é uma projeção ou é de ano diferente daquele da variável principal no numerador. Tais variáveis (ex.: Pri-
menrollr e Employ98) são proxys das frações reais, podendo assumir valores superiores a 1.
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3.3 Testes de Especificação e Questões Empíricas

Diversos testes de especificação foram realizados sobre o modelo de E/I em (2). O primeiro con-
junto de testes comparou um modelo unificado de todas as crianças brasileiras com modelos separados 
aninhados sucessivamente de acordo com a idade da criança, residência na zona rural e região.

Para a análise dos determinantes de desnutrição, a Comissão Especializada para a Nutrição da 
OMS (OMS, 1995) recomenda uma estratificação mínima das amostras de crianças menores de cinco 
anos em duas coortes, de maiores e de menores de 2 anos.9 O teste de Wald foi realizado para comparar 
modelos separados construídos para crianças com idades entre os 6 e os 23 meses (N=1240) e entre 
os 24 e os 59 meses (N=3610). O modelo unificado foi rejeitado em favor da utilização de modelos 
separados para cada coorte etária.10 De agora em diante, chamaremos as crianças de 6 a 23 meses de 
idade como lactentes e as crianças de 24 a 59 meses como pré-escolares. 

A seguir, os dados foram separados em subamostras rurais e urbanas, para testar se seria vantajosa 
a utilização de modelos rurais e urbanos separados dentro das duas faixas etárias. Na coorte dos lacten-
tes, o teste de Wald não rejeitou o modelo unificado em favor de modelos separados para rural/urbano. 
No caso dos pré-escolares, houve resultados mistos. O teste de Wald rejeitou o modelo unificado de 
pré-escolares em favor da separação rural/urbano (estatística de Wald = 46,84; χ2 (30)= 43,77). No 
entanto, o teste de Wald é impreciso, podendo muito facilmente rejeitar a hipótese nula em amostras 
de pequeno a médio porte. Os limites mais conservadores do teste de Kobayashi (1986) não rejeitaram 
o modelo unificado. 

Verificamos, a seguir, a existência de diferenças regionais entre os coeficientes. Observações pro-
venientes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste foram agrupadas em uma subamostra Centro-Sul 
(CS), e as das regiões Norte e Nordeste, em uma subamostra Norte-Nordeste (NNE). Para a coorte 
dos lactentes, tanto o teste de Wald como o de Kobayashi rejeitaram o modelo unificado em favor do 
de modelos separados para as regiões CS e NNE. Para os pré-escolares, o teste de Wald não rejeitou o 
modelo unificado em favor dos modelos separados por região, mas com um valor p de 0,1008. O teste 
de Kobayashi não rejeitou o modelo unificado para pré-escolares.11

Esses resultados são bastante mistos. Há apenas um fraco suporte para a utilização dos mode-
los urbano/rural na coorte dos pré-escolares e nenhum suporte para sua utilização entre os lactentes. 
No entanto, o uso de modelos separados para NNE/CS tem suporte no caso dos lactentes, mas não 
entre os pré-escolares. Como, no geral, essas informações parecem favorecer a utilização de modelos 
separados para lactentes e pré-escolares, sem mais desagregações, iniciamos por um modelo que uti-
liza somente essa separação. Chamaremos esse modelo de modelo 1. Posteriormente apresentaremos 
um outro conjunto de estimativas que permitirão a divisão da amostra em oito modelos baseados nas 
divisões lactente/pré-escolar, urbano/rural e NNE/CS descritas. Tal abordagem pode ser defendida, 
em parte, pelos resultados mistos dos testes de especificação do modelo e porque os dados continuam 
representativos nesse nível de desagregação.12 Chamaremos esse modelo de modelo 3.
9 A recomendação dessa linha de separação reflete, dentre outras coisas, o fato de que as populações de referência nas quais são baseados os escores z são 

diferentes para crianças de 6-23 meses e de 24-59 meses de idade. Portanto, uma conclusão empírica de que os determinantes de estado nutricional 
são diferentes acima e abaixo desse ponto de corte pode ser parcialmente atribuída à utilização de grupos de referência diferentes nos dados da NCHS/
ONU.

10 O resultado do teste de Wald foi 124,83. O resultado do teste de χ2 correspondente, com 33 graus de liberdade, foi 47,40. O modelo unificado foi 
facilmente rejeitado.

11 Os resultados de todos os testes poderão ser requisitados junto aos autores.
12 Na literatura relativa ao mapeamento da pobreza, é comum estimarem-se modelos de primeira etapa separados em cada categoria do conjunto de dados 

da amostra. Tal abordagem não é factível aqui. As categorias da PNDS são as áreas urbanas e rurais de cada UF, muitas das quais têm menos de 20 
observações incluídas no conjunto de dados.
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No modelo 1, estimaram-se variáveis separadas de E/I para as subamostras infantil e pré-escolar 
dos dados da PNDS, utilizando um subconjunto das variáveis relacionadas na tabela 2. Ambos os 
modelos utilizaram, no princípio, o conjunto integral de possíveis variáveis explanatórias, exceto pela 
utilização, nos modelos infantis, das variáveis dummy Age7m, Age8m, Age9m, Age10m, Age11m 
e Age1223, enquanto que nos modelos pré-escolares foram utilizadas as variáveis Ageyrs e Ageysq. 
Selecionaram-se variáveis explanatórias para inclusão nos modelos de acordo com sua contribuição 
para a precisão da estimativa, com base em diversos critérios, incluindo a estatística t individual e a 
minimização do EQM.13 Inicialmente, utilizou-se uma regressão por passos (seleção stepwise) para a 
eliminação retrógrada, na qual estimou-se cada modelo baseado em todas as possíveis variáveis a serem 
incluídas na regressão. A seguir, eliminaram-se aquelas com valores-p baixos. Após várias tentativas 
utilizando diferentes pontos de corte para o valor p das variáveis a serem incluídas, determinou-se que 
um ponto de corte liberal de p<0,3 obteria melhor desempenho na regressão por passos em termos de 
minimização do EQM. Foram mantidas no modelo, portanto, diversas variáveis que não alcançariam 
os valores-padrão de significância para inclusão em um modelo de determinantes de nutrição, já que 
estas melhoravam a capacidade preditiva do modelo. Com base na lista de variáveis obtidas por meio 
da regressão por passos, consideraram-se adições e subtrações à lista baseadas em seus efeitos sobre o 
EQM. Uma das abordagens envolveu a substituição de todas as variáveis relativas à criança e domi-
ciliares omitidas do modelo durante o procedimento de eliminação retrógrada. A reinclusão dessas 
variáveis levou, em geral, a mudanças muito pequenas no EQM, mas elas foram mantidas no modelo 
final por razões intuitivas. Tal procedimento levou à utilização de 39 preditores no modelo lactente e 
33 no modelo pré-escolar.

Verificamos também a omissão de efeitos de nível municipal no modelo 1. A presença de efeitos 
nutricionais significativos de nível municipal que não puderam ser explicados pelo modelo seria um 
fator em defesa da utilização de métodos de simulação, a fim de reincluir o componente municipal dos 

resíduos empíricos na predição linear do estado de E/I. Verificamos a presença de efeitos municipais 
não-observados de duas maneiras: (i) submetendo à regressão os resíduos da regressão de E/I baseado 
em efeitos fixos por município; e (ii) estimando o modelo de E/I em (2) por meio de efeitos aleatórios. 
Testes-f mostrando que os efeitos fixos de nível municipal foram simultaneamente iguais a zero não 
podem ser rejeitados nem no modelo lactente nem no pré-escolar. Não há evidências da omissão de 
efeitos importantes de nível municipal. O amplo conjunto de variáveis municipais incluídas na regres-
são captura a correlação dos efeitos municipais com o estado nutricional. Como não foi identificado 
nenhum efeito municipal omitido, métodos de simulação para a estimativa do estado nutricional não 
foram empregados nesse estágio.

No estágio final do modelo preditor, as estimativas paramétricas provenientes de cada modelo 
foram pareadas com dados da pesquisa do censo de 2000, para que se pudessem construir estimativas 

dos níveis de E/I e das prevalências de nanismo nutricional correspondentes para cada município. Nas 
subamostras do censo para a imputação dos níveis de E/I para lactente e pré-escolar, 2,9% e 3,8% 
das crianças, respectivamente, não possuíam estimativas de E/I devido à perda de dados. Além disso, 
na coorte de lactentes do censo, um pequeno número de níveis estimados de E/I (0,07%) estava fora 

dos limites (-5,3) estabelecidos para a amostra da PNDS. Esse número foi ainda menor na coorte dos 
pré-escolares (0,02%). Essas crianças foram eliminadas de ambas as coortes. A prevalência municipal 
média foi construída como uma média ponderada pela população de menores de cinco anos dos ní-
veis de nanismo nutricional para cada coorte etária. Esse exercício de atribuição gerou estimativas da 

13 Ver Theil (1961) para o uso do EQM minimizado como critério para a precisão de estimativas.
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prevalência de nanismo nutricional para os 5.507 municípios existentes em 2000. Entre 2000 e 2001, 
outros 54 municípios foram criados. A esses atribuiu-se o valor mediano estimado da prevalência de 
nanismo nutricional em sua UF. 

Uma das preocupações devidas à abordagem utilizada para a seleção de variáveis no modelo 1 
é a da sobrestimação dos dados. A sobrestimação pode ocorrer quando as variáveis explanatórias são 
selecionadas com base principalmente em seu nível de ajuste à amostra considerada. Embora todas as 
variáveis consideradas como possíveis integrantes da regressão tenham sido escolhidas como preditores 
em potencial do desempenho em termos de estatura por razões intuitivas, o procedimento gradativo 
de seleção utilizado para reduzir a matriz de variáveis da regressão apenas às variáveis com estatísticas-t 
relativamente elevadas pode ter ajustado os dados da PNDS de forma excessiva. Devido à possibilidade 
de erros na amostragem, esses podem não ser os preditores mais adequados para outras amostras, o que 
pode levar a estimativas extremas em outras amostras, especialmente se a distribuição das variáveis X 
for diferente entre os dois conjuntos de variáveis. 

A sobrestimação caracteriza-se quando a estimativa da regressão em uma subamostra leva a uma 
grande mudança no R2. Para realizar esse teste, selecionaram-se amostras aleatórias de metade das ob-
servações provenientes das coortes de lactentes e pré-escolares, estimando-se as regressões novamente 
para o mesmo conjunto de variáveis X. Com a redução do tamanho da amostra, o R2 subiu de 0,202 a 
0,218 no modelo lactente e de 0,264 a 0,274 no modelo pré-escolar. Esses resultados não evidenciam 
a presença de sobrestimação nos modelos lactente e pré-escolar do modelo 1.

Apesar dessa evidência informal contra a presença de sobrestimação, desenvolveu-se um novo 
conjunto de modelos lactente e pré-escolar de desempenho em termos de estatura na PNDS baseado 
em um conjunto menor de preditores. Tal abordagem geraria estimativas da prevalência de nanismo 
nutricional mais conservadoras com relação a valores extremos, além de servir como um teste de robus-
tez para o modelo 1. Chamaremos esse novo conjunto de modelos de modelo 2 ou modelo reduzido. 
Nesses modelos, não foi empregada a seleção gradativa de variáveis. Em vez disso, reduziu-se o con-
junto de variáveis relativas à criança e domiciliares por meio seja da exclusão, seja da fusão de variáveis. 
As variáveis excluídas do modelo 2 incluem a mulher chefe de família, o número de peças e quartos, 
a água encanada, o rádio, o videocassete, a máquina de lavar e os termos quadráticos para a idade da 
mãe e da criança. As variáveis categóricas referentes à educação da mãe também foram fundidas na 
parte superior da distribuição. Iniciando por esse conjunto reduzido de variáveis relativas à criança e 
ao domicílio, todas as variáveis remanescentes foram incluídas nas regressões do modelo 2. Para que se 
pudesse identificar um conjunto mais restrito de variáveis de nível municipal para inclusão no modelo, 
estimou-se o modelo, primeiramente, utilizando somente as variáveis relativas à criança e ao domicílio 
para cada uma das coortes (lactente e pré-escolar). Regressaram-se os resíduos desses modelos sobre os 
efeitos municipais fixos para capturar os efeitos municipais omitidos para cada coorte. Regressaram-
se, então, os efeitos fixos não-explicados sobre o conjunto de possíveis variáveis de nível municipal, 
escolhendo-se as 3-5 variáveis municipais que melhor explicavam esses efeitos. Essas variáveis foram 
incluídas no conjunto de variáveis da regressão, e os modelos foram reestimados. Tal procedimento é 
bastante semelhante ao utilizado por Elbers et al. (2003) na seleção de variáveis para regressão espe-
cíficas por localidade. Essas mudanças na seleção de variáveis levaram à inclusão de 24 variáveis nas 
regressões de ambos os modelos reduzidos, para lactentes e pré-escolares.

No modelo 3, que utilizou oito regressões baseadas nas divisões da amostra nas categorias lacten-
te/pré-escolar, urbano/rural e NNE/CS, o método de seleção de variáveis foi semelhante ao utilizado 
no modelo 2. Escolheu-se esse procedimento, que utiliza um número menor de variáveis na regressão 
e é mais conservador em relação ao problema de sobrestimação, devido ao fato de que a divisão da 
amostra em oito subamostras pode ter resultado em uma redução substancial do nível de liberdade 
de cada regressão. Apresentaremos, agora, os resultados desses modelos, além de alguns testes de seu 
desempenho.
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3.4 Resultados e Desempenho Preditivo dos Modelos de Avaliação da Prevalência de 
Nanismo Nutricional

Estimativas de E/I lactente e pré-escolar geradas pelas regressões do modelo 1 são apresentadas nas 
tabelas B.1 e B.2 do anexo B. Como foi dito, o processo de seleção de variáveis manteve, respectivamente, 
39 e 33 preditores nos modelos lactente e pré-escolar das 71 e 67 possíveis. O coeficiente de determinação 
(R2) foi de 0,202 para o modelo lactente e 0,264 para o modelo pré-escolar. Grande parte da variação 
nos E/I permanece sem explicação por meio desses modelos, apesar do amplo conjunto de variáveis uti-
lizado na regressão. Em exercícios semelhantes de mapeamento da pobreza, a regressão correspondente é 
um modelo de gastos com consumo que tipicamente apresenta um R2 entre 0,4 e 0,6. Essa é a primeira 
evidência de que os modelos preditivos de estado nutricional estão incompletos. Isso sugere que se deve 
proceder com cautela quando do emprego desses modelos na alocação dos recursos do programa. 

Apesar de algumas deficiências, os modelos citados parecem apresentar um melhor desempenho 
do que o dos modelos originais que geraram as estimativas de desnutrição utilizadas pelo BA. Utili-
zando a PNDS de 1996, tentamos construir variáveis para analfabetismo materno, saneamento básico 
no domicílio e renda do chefe de família semelhantes às utilizadas nos modelos originais, para que 
se pudesse avaliar o desempenho desses modelos. A PNDS fornece dados relativos ao analfabetismo 
materno, mas as variáveis referentes ao saneamento básico domiciliar foram codificadas de maneira 
diferente da observada na PNSN de 1989, o que por vezes limita a comparabilidade dessas variáveis. 
No entanto, a maior dificuldade foi encontrada no desenvolvimento das variáveis relativas à renda, 
uma vez que a renda do chefe de família não é medida diretamente na PNDS. Como resultado, de-
senvolveu-se um proxy bruto para a renda do chefe de família baseado na posse de bens, seguindo uma 
abordagem desenvolvida pela Associação Nacional de Empresas de Pesquisa (Anep) conhecida como 
critério Brasil.14 A medição da renda por meio dessa abordagem está sujeita a um erro considerável, em-
bora a magnitude do problema seja limitada pela necessidade de se classificar as famílias somente como 
tendo renda superior ou inferior a dois pontos de corte em cada modelo. Por meio do emprego dessas 
variáveis construídas a partir dos dados da PNDS, estimamos os modelos de regressão logística origi-
nais em (1). As estimativas paramétricas obtidas diferiram consideravelmente daquelas provenientes 
do estudo original de 1997. Essa diferença reflete, em parte, o período de sete anos transcorrido entre 
as duas pesquisas, embora seja determinada também por diferenças na definição de variáveis. Apesar 
das deficiências encontradas em nossas tentativas de replicar os modelos originais com base nos dados 
mais recentes da PNDS de 1996, os resultados desse exercício podem gerar uma estimativa razoável do 
poder explanatório de um modelo semelhante baseado em um conjunto reduzido de variáveis binárias. 
O resultado é que as estimativas logísticas da prevalência de nanismo nutricional provenientes dos 
modelos originais baseados nos dados da PNDS (7 modelos regionais no total) geraram um pseudo 
R2 mediano de 0,051 e nenhum pseudo R2 acima de 0,092. Para fins de comparação, estimamos os 
modelos lactente e pré-escolar do modelo 1 como um modelo logístico de prevalência de nanismo nu-
tricional, obtendo pseudo R2s de 0,18 e 0,17, respectivamente. O modelo de avaliação parece ter maior 
poder preditivo do que o modelo utilizado na alocação dos recursos do Bolsa-Alimentação. 

Um outro indicador do desempenho desse tipo de modelo de focalização geográfica é a sua pre-
cisão na estimativa da prevalência média de desnutrição em níveis mais altos de agregação regional. Um 
resumo das estimativas de prevalência de nanismo nutricional na tabela 3 fornece maiores evidências 
do desempenho do modelo de avaliação proveniente do modelo 1.15 A primeira coluna de médias da 

14 Confira as informações do Critério de Classificação Econômica Brasil Atualizado, de janeiro de 2003, no endereço virtual da Associação Nacional de 
Empresas de Pesquisa: <http://www.anep.org.br/m-arquivo.htm>.

15 Os índices estimados de desnutrição que nos foram fornecidos pelo BA não permitem que se calcule a prevalência de nanismo nutricional, pois os ajustes feitos 
sobre as estimativas originais de nanismo nutricional e nossas próprias estimativas são demasiado diferentes para produzirem resultados confiáveis. Portanto, não 
incluiremos os números “ajustados” da prevalência de desnutrição utilizados pelo MS nessa comparação da prevalência de nanismo nutricional. 
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tabela 3 apresenta a prevalência de nanismo nutricional observada na PNDS de 1996 para cada uma 
das oito categorias consideradas nos testes de especificação citados. O nanismo nutricional atinge ní-
veis mais severos no Nordeste, especialmente em áreas rurais, e é geralmente mais grave entre lactentes 
do que entre pré-escolares. A coluna seguinte da tabela 3 apresenta a prevalência média estimada de 
nanismo nutricional para cada categoria baseada em nosso modelo inicial (primeira etapa) de escores z 
de estatura para a idade na PNDS para o modelo 1. Os modelos de avaliação têm um desempenho bas-
tante positivo nesse estágio. Em todas as categorias, os níveis médios estimados de nanismo nutricional 
estão muito próximos dos níveis encontrados na amostra. O painel inferior da mesma coluna apresenta 
a prevalência média estimada de nanismo nutricional para as oito categorias baseada na probabilidade 
estimada gerada na segunda etapa do modelo 1, que utilizou dados do censo de 2000. As prevalências 
estimadas de nanismo nutricional por coorte para os modelos lactente e pré-escolar estão muito pró-
ximas da prevalência observada, exceto no caso da dos lactentes do CS rural, que contribuíram com 
um número relativamente baixo de observações para as estimativas paramétricas da primeira etapa. 
Tais estimativas são encorajadoras, visto que existem diversos fatores que poderiam causar reduções 
na precisão dos modelos da segunda etapa, dentre eles a comparabilidade das definições de variáveis 
entre a PNDS e o censo de 2000, erros de amostragem na PNDS, erros no modelo das estimativas 
da primeira etapa e erros idiossincráticos capturados nos resíduos domiciliares do modelo da primeira 
etapa. Obviamente, o objetivo dessa metodologia é estimar de forma correta as diferenças municipais 
de prevalência da desnutrição e não a prevalência média da coorte. No entanto, caso essas estimativas 
de prevalência média estivessem muito incorretas, a confiabilidade das estimativas individuais por 
município seria afetada. 

As estimativas resultantes da primeira etapa de regressão baseada no conjunto reduzido de variá-
veis do modelo 2 são apresentadas nas tabelas B.3 e B.4 do anexo B. O R2 para os modelos de lactentes 
caiu para 0,177, enquanto que o R2 para os modelos de pré-escolares ficou em 0,255. A tabela 3 mostra 
que o conjunto reduzido de preditores do modelo 2 apresenta um desempenho comparável ao do con-
junto do modelo 1 na estimativa da prevalência regional de nanismo nutricional no modelo da primei-
ra etapa. Somente a estimativa para pré-escolares no CS rural é sensivelmente pior. Nas estimativas da 
segunda etapa baseadas no censo de 2000, o modelo 2 é praticamente idêntico ao modelo 1 na catego-
ria dos pré-escolares. Com relação à categoria dos lactentes, os resultados obtidos são mistos, o modelo 
1 tendo um desempenho superior ao do modelo 2 em duas das quatro categorias. Se uma inspeção 
mais detalhada das estimativas municipais de prevalência de nanismo nutricional do modelo 1 revelar 
a presença de estimativas extremas, o modelo 2 pode ser o mais adequado, uma vez que apresenta um 
desempenho comparável na estimativa da prevalência regional média. Esses resultados demonstram 
também que o modelo de avaliação da prevalência de nanismo nutricional é razoavelmente robusto em 
relação à escolha dos preditores. Apresentaremos maiores evidências a esse respeito a seguir.

As estimativas da primeira etapa do modelo 3 para as oito categorias são apresentadas nas tabelas 
B.5-B.12 do anexo B. A seleção de variáveis para essas regressões foi baseada no conjunto reduzido de 
possíveis variáveis, incluindo somente 3-6 variáveis de nível municipal. Tais limitações foram resultan-
tes da necessidade de prevenção de sobrestimação nas subamostras com níveis relativamente baixos de 
liberdade de estimativa. Para a maior parte desses oito modelos, o R2 permanece relativamente estável 
quando comparado com o R2 das regressões reduzidas para lactentes/pré-escolares do modelo 2. No 
entanto, o salto do R2 de lactentes do CS rural para 0,335 sugere que houve um certo nível de excesso 
de ajuste nesse modelo. As duas últimas colunas da tabela 3 apresentam as estimativas de prevalência de 
nanismo nutricional do modelo 3 para as oito categorias, tanto na primeira quanto na segunda etapas 
(PNDS e censo de 2000, respectivamente). Os modelos da primeira etapa do modelo 3 apresentam 
um melhor desempenho do que o dos modelos 1 e 2, mas as estimativas da primeira etapa para pré-
escolares não são melhores. Quanto às estimativas da segunda etapa, das oito categorias, quatro estão 
mais próximas da prevalência observada no modelo 3 do que no modelo 1.
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Tabela 3. Estimativas da Prevalência Regional de Nanismo 
Nutricional Baseadas nos Modelos de Avaliação

Prevalência de NN Observada Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

PNDS 1996
Estimativa da 
primeira etapa
(PNDS, 1996)

Estimativa da 
primeira etapa
(PNDS, 1996)

Estimativa da 
primeira etapa
(PNDS, 1996)

Obs. Média Err pdr Média Err pdr Média Err pdr Média Err pdr

Lactentes NNE urbano 484 0,172 0,018 0,157 0,007 0,156 0,006 0,174 0,008

CS urbano 450 0,072 0,013 0,097 0,004 0,096 0,004 0,075 0,003

NNE rural 221 0,309 0,033 0,267 0,012 0,264 0,010 0,297 0,012

CS rural 85 0,105 0,037 0,147 0,011 0,140 0,011 0,135 0,014

Pré-escol. NNE urbano 883 0,139 0,012 0,138 0,007 0,136 0,006 0,147 0,007

CS urbano 879 0,039 0,007 0,056 0,003 0,057 0,003 0,047 0,002

NNE rural 434 0,245 0,022 0,255 0,012 0,253 0,012 0,275 0,013

CS rural 174 0,107 0,026 0,103 0,010 0,099 0,009 0,114 0,012

Estimativa da 
segunda etapa
(censo, 2000)

Estimativa da 
segunda etapa
(censo, 2000)

Estimativa da 
segunda etapa
(censo, 2000)

Média Média Média

Lactentes NNE urbano 148.555 0,160 0,143 0,150

CS urbano 277.977 0,096 0,088 0,071

NNE rural 98.527 0,292 0,268 0,328

CS rural 59.963 0,168 0,159 0,146

Pré-escol. NNE urbano 348.078 0,122 0,121 0,123

CS urbano 573.513 0,051 0,051 0,042

NNE rural 256.053 0,245 0,244 0,260

CS rural 129.308 0,081 0,081 0,098
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4   O Desempenho da Focalização 
Geográfica no Bolsa-Alimentação

Esta seção avalia a precisão da focalização geográfica no Bolsa-Alimentação. São considerados tam-
bém os efeitos de eventuais falhas na focalização sobre o orçamento do programa e a redistribuição de 
renda. A análise é baseada em uma comparação entre as estimativas de prevalência municipal de nanismo 
nutricional desenvolvidas para este estudo e as taxas estimadas de desnutrição utilizadas na alocação dos 
recursos do programa. Embora tenhamos demonstrado que nossas estimativas de prevalência de nanismo 
nutricional estão sujeitas a um nível de erro não desprezível, os três modelos aqui apresentados parecem 
ter maior capacidade preditiva do que o método utilizado pelo BA. Interpretaremos, portanto, as diferen-
ças entre os resultados do modelo de avaliação e as estimativas originais não como estimativas precisas da 
magnitude dos erros da focalização, mas como sendo sugestivas da distribuição espacial e socioeconômica 
desses erros e como estimativas aproximadas de sua magnitude. Durante toda a comparação, partiremos 
do pressuposto de que a focalização domiciliar, na segunda fase do procedimento de focalização, é perfei-
ta, ou seja, uma vez determinado o número de crianças com nanismo nutricional em um dado município 
por meio da focalização geográfica, a identificação dessas crianças por meio da focalização domiciliar 
é feita sem esforço.16 As estimativas desta seção, referentes ao número de crianças a serem incluídas no 
programa, foram construídas por meio da multiplicação da prevalência estimada de desnutrição do mu-
nicípio pelo número de crianças entre os 6 meses e os 6 anos de idade no censo de 2000. 

4.1 Comparação das Distribuições das Estimativas de Desnutrição

A tabela 4 apresenta estatísticas resumidas da prevalência de desnutrição do BA e dos modelos de 
avaliação. As estimativas de prevalência média desses dois modelos não são diretamente comparáveis, 
pois os modelos de avaliação medem a prevalência de nanismo nutricional, enquanto que as estima-
tivas de nanismo nutricional do BA foram ajustadas para cima segundo a média regional da razão 
WAP10/HAZM2. Uma comparação entre os modelos de avaliação mostra que o modelo 1 apresenta 
um melhor desempenho na estimativa da prevalência nacional de nanismo nutricional. Tanto o mode-
lo 2 quanto o modelo 3 subestimam as taxas de nanismo nutricional. 

As demais estatísticas resumidas apresentadas na tabela 4 demonstram uma insuficiência básica 
do modelo simples do BA já mencionada na seção 2: a utilização de um conjunto reduzido de pre-
ditores restringe a capacidade do modelo de diferenciar entre as taxas municipais de desnutrição. As 
prevalências de desnutrição do BA apresentam menor variância do que as estimativas de avaliação, não 
ultrapassando o intervalo entre 4,0% e 29,9%. Os modelos de avaliação, por outro lado, apresentam 
maior variância nas estimativas de prevalência de desnutrição e um intervalo muito maior.

Finalmente, a tabela 4 mostra que a distribuição das estimativas de prevalência de desnutrição 
nos três modelos de avaliação é bastante semelhante. Existem apenas diferenças menores entre os va-
lores medianos de prevalência e na amplitude interquartil, por exemplo. Isso sugere que os modelos 

16 Partimos do pressuposto de uma focalização domiciliar perfeita nos municípios para que se possa dar atenção exclusiva à focalização geográfica neste 
relatório. É evidente que dificuldades significativas aparecem também no delineamento de um sistema efetivo de focalização domiciliar. O trabalho de 
campo preliminar realizado pelo IFPRI mostra, por exemplo, que houve uma quantidade considerável de confusão nos municípios quanto à responsa-
bilidade pela focalização domiciliar, o que dificultou a criação de uma lista de beneficiários. Discutiremos brevemente a consistência dos objetivos das 
focalizações geográficas e domiciliares em seção posterior deste relatório.
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de avaliação são razoavelmente robustos às especificidades do modelo, incluindo reduções no número 
de preditores e diferenças quanto ao nível de agregação regional nas estimativas de sua primeira etapa. 
Esses resultados são consistentes também com as fracas evidências a favor da utilização de modelos 
separados em urbano/rural e por região, fornecida pelos testes de Wald descritos na seção 3. Destaca-
se também que as estimativas de prevalência de nanismo nutricional na parte inferior da distribuição 
do modelo 1 não são notadamente mais extremas do que as dos modelos 2 e 3. Esse fato traz maiores 
evidências de que as preocupações quanto à presença de sobrestimação no modelo 1 – o que poderia 
levar a estimativas extremas – não são graves. Com base nesses resultados, utilizamos o modelo 1 como 
nosso conjunto-padrão de estimativas de prevalência de nanismo nutricional na comparação com as 
estimativas originais realizada nesta seção, em parte porque, dentre todos os modelos de avaliação, o 
modelo 1 é o que gera as estimativas mais próximas à prevalência observada. 

A última linha da tabela 4 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson entre as estimativas 
da prevalência municipal de nanismo nutricional geradas pelos três modelos de avaliação e as estimativas 
de prevalência ajustadas do modelo original utilizado pelo BA. O coeficiente de correlação de 0,65 entre 
as estimativas do modelo original e as do modelo 1 (nosso preferido) sugere que o programa obteve uma 
focalização significativamente superior, se comparado com um programa não-focalizado, como resultado 
da utilização do modelo original, mas que ainda pode ser melhorado com as ferramentas disponíveis. 

Tabela 4. Estimativas de Prevalência de Desnutrição: 
Bolsa-Alimentação e Modelo de Avaliação

Prevalência de Baixa Estatura para a Idade Observada
(PNDS de 1996: 11,3%)

Bolsa-Alimentação
Avaliação

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Média 14,9 11,1 10,7 10.8

Dsv. pdr. 7,1 8,9 7,9 8.9

Mín. 4,0 1,2 0,0 0.0

Máx. 29,9 81,5 65,5 72.6

Percentis

1% 5,3 3,0 3,1 2.7

5% 6,1 4,1 4,3 3.8

25% 8,8 6,4 6,3 5.9

50% 12,3 10,6 10,3 10.0

75% 22,6 18,0 17,2 18.7

95% 26,2 29,5 27,1 29.6

99% 27,5 42,7 37,8 40.0

Correlação de Pearson com as 
estimativas do BA 0,650 0,645 0,731
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4.2 Ponto de Corte para o E/I e Estimativas de Nanismo Nutricional Implícitas pelo 
Tamanho do Programa BA

Como foi dito anteriormente, o fato de as estimativas de prevalência geradas pelo modelo original 
terem sido ajustadas para cima, com o intuito de nivelá-las com a prevalência média de WAP10, sugere a 
intenção, por parte do governo, de que o programa alcançasse uma quantidade de crianças maior do que as 
já afetadas pelo nanismo nutricional. Uma expansão dessa magnitude permitiria ao programa alcançar um 
grande número de crianças não afetadas pelo nanismo nutricional segundo a definição clássica, mas cujo 
desempenho em termos de estatura estivesse abaixo de seu potencial ou sob risco de tornar-se deficitário. 

Por meio da manutenção da relação estatura/idade como a medida preferencial de estado nutricio-
nal para a focalização geográfica, a intenção do governo de expandir o programa, para incluir não somente 
as crianças já afetadas pelo nanismo nutricional, sugere um ponto de corte implícito para o E/I de inclu-
são no programa superior a -2. Com o intuito de calcular esse ponto de corte implícito, fixamos, primei-
ramente, o número de crianças incluídas no programa segundo o nível determinado pelas estimativas de 
prevalência do BA. A seguir, estimamos novos níveis de prevalência de nanismo nutricional pelo modelo 
1 – para lactentes e pré-escolares, utilizando vários pontos de corte para o E/I – e calculamos as estimativas 
correspondentes do número de crianças abaixo de um desses pontos. Repetiu-se esse procedimento até se 
obter um ponto de corte para o qual o número estimado de crianças com nanismo nutricional fosse igual 
ao número atual utilizado no programa. Tal procedimento identificou um ponto de corte para inclusão 
no programa de E/I < -1,823. Esse ponto de corte criaria um programa de tamanho equivalente ao do 
atual BA, com 2,77 milhões de crianças beneficiárias ou 12,4% das crianças entre os 6 meses e os 6 anos 
e 11 meses de idade. No entanto, como ocorreu com as estimativas de nanismo nutricional do modelo 
1, baseadas no ponto de corte de E/I < -2, o modelo de avaliação subestimou a prevalência média desse 
nanismo nutricional moderado de E/I < -1,823, que foi de 14,2% das crianças entre os 6 e os 59 meses de 
idade na amostra da PNDS. Nós nos referiremos à prevalência gerada por esse ponto de corte compatível 
com o tamanho do BA como a prevalência implícita de nanismo nutricional.

Em uma população como a brasileira, caracterizada por taxas médias de nanismo nutricional, é 
importante que se ajustem essas estimativas de prevalência para a prevalência de linha de base ou a pre-
valência esperada. De acordo com a OMS (1995), quando um escore z de -2 é utilizado como ponto 
de corte para o nanismo nutricional, 2,3% da população de referência do NCHS/OMS será classifi-
cada como sendo de baixa estatura para a idade, mesmo sem apresentar problemas de crescimento. A 
medida correta da prevalência de nanismo nutricional clássico no Brasil pode ser obtida subtraindo-se 
essa prevalência de linha de base da prevalência observada de crianças com E/I < -2. Utilizando-se a 
estimativa da PNDS de 11,3% das crianças entre os 6 e os 59 meses de idade com E/I < -2, obtém-se 
uma prevalência de nanismo nutricional de 9,0%. O modelo de avaliação estimou esse número em 
8,8% das crianças. Com um ponto de corte de HAZ < -1,823, a porcentagem de 3,4% da população 
de referência seria classificada como desnutrida. A subtração dessa prevalência de linha de base resulta 
em uma estimativa dessa incidência de nanismo nutricional moderado baseada na PNDS de 10,8% e 
uma estimativa baseada no modelo de avaliação de 9,0%. 

Outro indício da precisão das estimativas da prevalência de desnutrição do modelo original e do 
modelo 1 de avaliação pode ser encontrado em resultados recentes de um censo escolar de estatura realiza-
do na cidade de Pelotas-RS.17 Como já foi dito, Morris e Flores (2002) mostram que um censo escolar de 
estatura realizado com alunos de primeira série nos municípios de Honduras forneceu estimativas confiá-
veis do desempenho das crianças menores de cinco anos em termos de estatura. Os autores indicaram que 
tais resultados poderiam fornecer uma classificação dos municípios semelhante à classificação baseada na 
prevalência de nanismo nutricional. Os números de Pelotas são referentes ao nanismo nutricional e não 
ao E/I médio. O censo escolar de estatura encontrou uma prevalência de nanismo nutricional de 4,1% 
entre alunos de primeira série e de 3,2% para crianças de 7-10 anos. A prevalência estimada de nanismo 

17 Gostaríamos de agradecer a Cora Luiza Araújo, por dividir conosco os resultados do censo escolar de estatura de Pelotas.
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nutricional para crianças de 6 meses a 5 anos gerada pelo modelo 1 para Pelotas foi de 5,6%, e a estima-
tiva para pré-escolares (2-5 anos de idade) foi de 4,3%. Embora essa comparação só tenha sido possível 
em um município, tais resultados são um apoio encorajador para o modelo 1. A estimativa de nanismo 
nutricional para pré-escolares está bastante próxima da observada entre os alunos de primeira série. A es-
timativa ajustada gerada pelo modelo utilizado pelo BA foi de 7,4%. Isso era esperado na medida em que 
o BA tem uma população-alvo maior do que as crianças que apresentam nanismo nutricional clássico. No 
entanto, utilizando-se os resultados do modelo 1 ajustados para cima, para o ponto de corte implícito do 
BA de E/I < -1.823, a prevalência implícita gerada pelo modelo 1 para Pelotas para menores de cinco anos 
é de 6,2%, e a estimativa para pré-escolares é de 4,5%. Novamente, o modelo de avaliação parece fornecer 
estimativas mais precisas do que as do modelo utilizado na alocação dos recursos do programa. 

Após essa revisão das estimativas municipais de prevalência de desnutrição para que se tornassem 
consistentes com o tamanho do programa BA, investigaremos a distribuição dos recursos do programa 
entre os municípios de forma mais detalhada. A figura 1 apresenta estimativas não-paramétricas da 
distribuição de recursos do BA entre municípios com base em três medidas de prevalência de desnu-
trição: as estimativas originais utilizadas pelo BA, as estimativas de nanismo nutricional do modelo 1 
da avaliação e as estimativas da prevalência de nanismo nutricional baseadas no modelo 1 implícito. O 
gráfico mostra a distribuição do logaritmo natural do valor de bolsas por criança cedido aos municí-
pios segundo as três medidas.18 Esse gráfico demonstra claramente o agrupamento das estimativas de 
prevalência de desnutrição do modelo original. O modelo de avaliação, por outro lado, contém um 
número muito maior de municípios recebendo seja um nível insuficiente, seja um nível excessivo de 
recursos por criança, com uma quantia média menor. Nas estimativas de avaliação revisadas de acordo 
com o tamanho do programa, essa distribuição desloca-se para cima. Se considerarmos a distribuição 
do modelo 1 implícito como a preferencial nesse nível de magnitude do programa, os espaços abaixo 
dos picos da distribuição do BA e acima do modelo 1 implícito representam as falhas na focalização 
geográfica, incluindo o vazamento de recursos a beneficiários não-elegíveis e a subcobertura de bene-
ficiários elegíveis. Isto é, alguns dos municípios representados no gráfico deveriam ter recebido uma 
quantidade menor de recursos (vazamento), e outros uma quantidade maior (subcobertura).

Figura 1. Distribuição Municipal da Prevalência de Nanismo Nutricional

Ln Value of Bolsas per Child
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 density: Implied Model 1
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18 Este gráfico pode ser comparado a um gráfico do logaritmo natural da prevalência de desnutrição estimada, visto que a prevalência é simplesmente o 
número de bolsas dividido pelo número de crianças e que o valor das transferências é sempre de R$ 15,00 por criança ao mês. 
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4.3 Mapas da Desnutrição no Brasil

O efeito das dificuldades encontradas pelo modelo original em diferenciar municípios com altas, 
médias e baixas prevalências de desnutrição sobre a distribuição geográfica das taxas de desnutrição e 
dos recursos do programa pode ser observado com maior clareza por meio do mapeamento das pre-
valências de desnutrição geradas pelas diversas estimativas consideradas. As figuras C.1-C.3 no anexo 
C mapeiam, respectivamente, as prevalências estimadas pelo modelo original do BA, pelo modelo 1 
e pelo modelo 1 implícito para os 5.507 municípios existentes no ano 2000. Em cada figura, as esti-
mativas de prevalência de desnutrição foram agrupadas em sete categorias de acordo com o nível de 
prevalência: seis categorias de cinco pontos percentuais (de 0,00-4,99% até 25,00-29,99%) e uma ca-
tegoria superior de 30% ou mais. A diferença entre as figuras C.1 e C.3 é grande. As estimativas do BA 
apresentadas na figura C.1 não classificam quase nenhum município nas categorias extremas – superior 
e inferior – de prevalência de desnutrição. As regiões Norte e Nordeste claramente apresentam os piores 
níveis de desnutrição, mas a diferenciação das estimativas entre regiões é limitada. As taxas de nanismo 
nutricional do modelo 1, apresentadas na figura C.2, são fortemente contrastantes com os resultados 
apresentados na figura C.1. O modelo de nanismo nutricional apresenta uma variabilidade conside-
rável nas taxas de desnutrição tanto dentro das regiões quanto dos estados. Embora as regiões Norte e 
Nordeste sejam claramente as mais afetadas, existem bolsões de prevalência relativamente baixa dentro 
dessas regiões, como era de se esperar. A figura C.3 mostra que, ao flexibilizar o ponto de corte do 
modelo de avaliação para torná-lo consistente com o tamanho do BA, muitos municípios deslocam-se 
em uma ou duas categorias de prevalência segundo essa definição relativamente moderada de nanismo 
nutricional. Parece que uma quantia maior de recursos está sendo alocada a áreas do interior das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Sul como resultado da expansão do programa para além das crianças com 
nanismo nutricional, segundo sua definição clássica.

As figuras C.4 e C.5 apresentam, respectivamente, mapas da prevalência de nanismo nutricional 
gerada pelos modelos 2 e 3, para fins de comparação. O mapa das estimativas do modelo 2, baseadas 
em um conjunto menor de preditores, apresenta menor variabilidade de prevalência, como era espera-
do. As estimativas dos oito modelos específicos por idade/região do modelo 3 apresentam uma distri-
buição mais uniforme da prevalência de nanismo nutricional na região Centro-Sul e divisões regionais 
de prevalência mais acentuadas em comparação com o modelo 1. As figuras C.6-C.10 apresentam as 
estimativas de prevalência de nanismo nutricional clássico geradas pelo modelo 1 para as cinco grandes 
regiões brasileiras. Essas correspondem às estimativas apresentadas na figura C.2, mas são apresentadas 
em um nível mais baixo de agregação a fim de possibilitar um exame mais detalhado.

Uma característica marcante dos mapas gerados pelos modelos de avaliação é a alta prevalência 
estimada para a Região Norte. A média das estimativas para essa região no modelo 1 é de 25,4%, nível 
incluído na segunda mais alta entre as categorias de prevalência utilizadas nesses mapas. Mais de 25% 
dos municípios da Região Norte foram incluídos na categoria mais alta de prevalência (>30%). Em-
bora não tenhamos meios para confirmar essas estimativas, tememos que sejam demasiado altas. Os 
dados da PNDS de onde se derivaram os parâmetros utilizados no modelo de nanismo nutricional não 
incluem observações relativas a domicílios localizados na área rural da Região Norte. Se a distribuição 
das variáveis X do censo para esses domicílios for muito diferente da encontrada nas outras regiões pela 
PNDS, essa diferença poderá levar a imprecisões na estimativa das prevalências de nanismo nutricio-
nal. Essa alta concentração de nanismo nutricional estimada para a Região Norte cai um pouco no 
modelo 3 (figura C.5), no qual as estimativas para o Norte rural são baseadas nos modelos da primeira 
etapa relativos a domicílios localizados nas áreas urbanas da Região Norte e nas áreas rurais e urbanas 
da Região Nordeste. Mesmo essas estimativas, no entanto, continuam sendo demasiadamente altas. 
Com base nessas questões, recomendamos o uso cauteloso dessas estimativas. 

A figura C.3 também demonstra que uma variação geográfica considerável na alocação de recursos 
do programa ainda seria possível caso o governo houvesse agrupado os municípios em categorias de pre-
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valência de desnutrição e dado a cada município uma quantia de bolsas por criança igual à prevalência 
média de sua categoria. Dado o nível de erro observado na prevalência estimada de desnutrição, apesar 
do grande número de possíveis preditores utilizados no modelo de avaliação, a utilização de um modelo 
desse tipo poderia ser justificável. Não há motivos para crer que modelos de previsão que utilizem dados 
censitários agregados possam-se diferenciar de maneira confiável entre frações de pontos percentuais da 
prevalência de desnutrição da maneira como foram aplicados pela administração do BA.

4.4 Quantificação dos Erros da Focalização

A comparação entre a alocação dos recursos do BA baseada no modelo original e a alocação re-
comendada sugerida pelas estimativas de nanismo nutricional no modelo 1 revela erros consideráveis 
na focalização geográfica. Utilizando as estimativas implícitas de nanismo nutricional por município 
geradas pelo modelo 1 como ponto de referência, 17,87 centavos de cada real gasto no BA não alcança-
ram o município pretendido – uma taxa de precisão na focalização de 82,13%. Isso seria equivalente a 
um gasto, por parte do governo, de R$ 1,22 para cada real transferido aos beneficiários pretendidos. Se 
a focalização geográfica fosse a única fonte de erros da focalização, essa taxa de precisão corresponderia 
a um nível moderado de vazamento de recursos se comparado com programas semelhantes (ver Coady 
et al., 2002). No entanto, esse vazamento estimado representa o limite inferior dos erros de focaliza-
ção do programa, na medida em que a focalização intramunicipal só pode acarretar maiores reduções 
na precisão da focalização. Mesmo assim, os erros de focalização geográfica por si só foram grandes o 
suficiente para eliminar o excedente representado pelo fato de que o programa focalizou 2,77 milhões 
de crianças, quando o número de crianças que apresentavam nanismo nutricional em 2000 era de 2,48 
milhões. Pelo contrário, com esse nível de vazamento de recursos devido à focalização geográfica, o 
orçamento do BA teria de ser aumentado de 499 para 550 milhões de reais para poder chegar a todas 
as crianças com nanismo nutricional. Esse cenário, na verdade, constitui uma estimativa otimista, na 
medida em que pressupõe uma focalização domiciliar perfeita. 

Erros da focalização domiciliar podem ter sido consideráveis, em parte devido ao fato de as 
crianças sob risco de desnutrição terem sido identificadas por meio do proxy de renda per capita abaixo 
de R$ 90,00 por mês. No entanto, se a população-alvo do programa são as crianças com ou suscetíveis 
ao nanismo nutricional, a pobreza é um critério de seleção impreciso. A correlação entre a pobreza 
determinada pela renda e o nanismo nutricional infantil pode ser alta, mas provavelmente não ultra-
passa 0,7 ou 0,8. Mesmo que o programa recebesse verba suficiente para cobrir todos as famílias pobres 
com crianças, a cobertura alcançaria apenas o segmento da população ao mesmo tempo pobre e com 
nanismo nutricional (80% das crianças com nanismo nutricional seriam uma estimativa generosa). No 
entanto, o programa recebeu verba somente para cobrir as crianças com nanismo nutricional, cujo nú-
mero é inferior ao de crianças abaixo da linha de pobreza estabelecida. Isso faria com que muitos mu-
nicípios ficassem sem recursos antes de alcançar a totalidade das famílias pobres com crianças, fazendo 
cair ainda mais a fração das crianças com nanismo nutricional coberta pelo programa. Por esse motivo, 
foi dada aos municípios a oportunidade de fazer mudanças na lista dos beneficiários, para melhorar a 
eficiência da focalização às crianças sob risco de desnutrição. Entretanto, um número limitado de vi-
sitas de campo realizadas pela equipe do IFPRI sugere que a confusão fez com que muitos municípios 
não pudessem aproveitar essa oportunidade. Os níveis resultantes de subcobertura das crianças com 
nanismo nutricional são difíceis de estimar, mas são potencialmente altos.

Tais estimativas dos erros da focalização são menores caso se expanda a população-alvo para que 
inclua todas as crianças de famílias pobres. No entanto, erros graves em termos de focalização domi-
ciliar ainda seriam possíveis devido à utilização da renda auto-referida para o registro das famílias no 
cadastro único, o que seria um incentivo à sub-referência. 
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4.5 Estimativas Estaduais de Desnutrição e a Distribuição dos Erros da Focalização

Como forma de resumir a distribuição geográfica dos erros da focalização, consideraremos as 
estimativas de desnutrição e a alocação de verba em nível estadual. A tabela 5 traz as estimativas de 
prevalência da desnutrição dos modelos original e de avaliação e a correspondente magnitude dos 
erros de alocação orçamentária para as 27 Unidades da Federação. As colunas 1-3 mostram, respecti-
vamente, as taxas estimadas de desnutrição do BA de nanismo nutricional do modelo 1 e de nanismo 
nutricional do modelo 1 implícito. Uma comparação entre as colunas 1 e 2 mostra a média mais baixa 
de prevalência da desnutrição resultante do modelo 1 de nanismo nutricional, mas também revela 
diferenças substanciais de nível estadual entre as duas estimativas. Os números da coluna 3 refletem 
uma prevalência nacional de desnutrição idêntica à da coluna 1, mas as diferenças substanciais de nível 
estadual permanecem.

As colunas 4 e 5 da tabela 5 mostram o valor do orçamento de cada estado segundo as abor-
dagens originais do BA e a abordagem da avaliação, supondo-se um orçamento total idêntico. Esses 
números indicam o custo, em nível estadual, dos erros na alocação da verba do programa, partindo 
do pressuposto de que as estimativas do modelo de avaliação são preferíveis às do BA. O Estado do 
Maranhão, um dos piores em termos de taxas de desnutrição, segundo as três abordagens apresentadas 
nas colunas 1-3, e o mais pobre entre os estados brasileiros, teve a terceira maior perda em termos de 
valor real entre os orçamentos do BA, estimada em R$ 8,7 milhões, segundo a metodologia de ava-
liação. Os estados que apresentaram as duas maiores perdas em valores reais foram o Amazonas e São 
Paulo, respectivamente. Um modo eficaz de quantificar o valor orçamentário dos erros da focalização 
é expressar o orçamento do BA para cada estado como uma fração do orçamento recomendado pela 
avaliação. Esse indicador de desempenho é apresentado na coluna 6. Nos estados para os quais esse 
indicador é inferior a 1, houve subcobertura da população-alvo, segundo a metodologia de avaliação. 
Onde o indicador é superior a 1, o orçamento do BA incluiu vazamento de recursos a famílias fora dos 
parâmetros da focalização. Obviamente, os valores totais dos vazamentos e da subcobertura nos estados 
são obrigatoriamente iguais. A tabela mostra que muitos estados apresentaram níveis substanciais de 
subcobertura: quatro estados (Amazonas, Roraima, Amapá e Acre) receberam menos da metade dos 
recursos que lhes caberiam, de acordo com a metodologia de avaliação. Um dos estados mais prejudi-
cados foi o Amazonas, que apresentou a segunda maior prevalência de nanismo nutricional clássico, 
com 25,2%, mas que recebeu somente 41,7% dos recursos recomendados, o que resultou em uma 
perda de R$ 14,9 milhões.

Os estados afetados pela subcobertura não apresentam nenhum padrão óbvio em termos de 
distribuição de renda. A coluna 7 classifica os 27 estados em termos de renda per capita, calculada a 
partir da renda mensal auto-referida dos chefes de família proveniente do censo de 2000, ajustada por 
tamanho médio das famílias e preços regionais. Estados com os maiores níveis de subcobertura foram 
classificados em 16.º, 12.º, 17.º e 14.º lugares, respectivamente, em termos de renda per capita. A UF 
mais rica, o Distrito Federal, recebeu apenas 66,2% dos recursos recomendados pelo modelo de avalia-
ção. Além disso, os dois estados que mais se beneficiaram do vazamento de recursos foram classificados 
em 24.o e 15.o lugar em termos de renda per capita.
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Tabela 5. Estimativas de Desnutrição e Alocação de Verba por Estado

UF Prevalência de desnutrição Verbas (em milhões 
de R$)

Precisão da 
focalização

Classific. de 
renda

BA Mod. 1 Implícita BA Implícita BA/Impl.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ACRE 14,4 26,1 29,0 2,6 5,2 0,498 17

ALAGOAS 21,1 16,8 18,6 16,7 14,7 1,137 25

AMAPÁ 11,3 20,4 22,6 1,8 3,6 0,498 14

AMAZONAS 11,8 25,2 28,2 10,7 25,6 0,417 16

BAHIA 21,4 16,7 18,5 67,2 58,1 1,156 21

CEARÁ 21,9 14,8 16,4 42,0 31,5 1,334 23

DISTR. FED. 6,4 8,3 9,6 3,0 4,5 0,662 1

ESP. SANTO 9,8 7,3 8,2 6,6 5,5 1,193 9

GOIÁS 10,8 9,2 10,5 12,4 12,0 1,027 10

MARANHÃO 22,4 24,7 27,7 36,2 44,9 0,806 27

MATO GR. 11,3 11,3 12,5 7,0 7,8 0,905 7

MATO GR. S. 10,1 8,4 9,3 5,0 4,6 1,089 8

MIN. GERAIS 10,3 8,6 9,7 39,5 37,3 1,059 11

PARÁ 22,8 22,3 24,9 41,8 45,7 0,916 20

PARAÍBA 20,6 12,0 13,2 16,6 10,7 1,556 24

PARANÁ 9,0 7,2 8,1 19,0 17,1 1,114 6

PERNAMB. 19,2 12,3 13,6 35,9 25,5 1,407 15

PIAUÍ 22,1 19,2 21,3 15,8 15,2 1,037 26

RIO DE JAN. 5,0 4,7 5,4 21,5 23,3 0,923 3

RIO GR. N. 18,6 10,9 11,9 12,4 8,0 1,556 18

RIO GR. S. 7,9 5,9 6,5 16,2 13,4 1,211 4

RONDÔNIA 13,1 12,3 13,7 4,9 5,1 0,957 13

RORAIMA 9,7 19,9 22,0 1,0 2,3 0,443 12

SÃO PAULO 5,7 6,4 7,4 43,0 55,4 0,776 2

SERGIPE 17,6 13,6 15,1 8,2 7,0 1,163 22

ST. CATAR. 7,5 7,0 8,0 8,5 9,1 0,939 5

TOCANTINS 11,9 18,2 20,2 3,8 6,4 0,591 19

 Total 499,3
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5   Conclusões e Recomendações

Os resultados da presente avaliação mostram que, por meio da utilização das estimativas origi-
nais de 1997, o governo conseguiu focalizar os recursos do BA a localidades com índices mais altos 
de desnutrição. O coeficiente de correlação entre as estimativas de prevalência da desnutrição para os 
5.561 municípios brasileiros e o conjunto preferido de estimativas de prevalência de nanismo nutri-
cional geradas pela metodologia da avaliação foi de 0,65, o que sugere que houve ganhos consideráveis 
com a focalização geográfica. 

No entanto, limitações dos dados e a simplicidade do modelo original de previsão resultaram 
em imprecisões na estimativa da prevalência de desnutrição. As principais deficiências da abordagem 
utilizada pelo MS para a focalização geográfica incluem: (i) o uso de dados de pesquisas domiciliares 
e censitários desatualizados, coletados em 1989 e 1991, respectivamente; (ii) o uso de somente de 
três a cinco variáveis binárias para estimar as probabilidades de ocorrência de nanismo nutricional 
na amostra; e (iii) a não-utilização das novas técnicas de mapeamento disponíveis, baseadas em censos 
domiciliares, para auxiliar na quantificação dos erros da focalização.

O modelo original é bastante preciso quanto à estimativa da prevalência média de nanismo 
nutricional nos níveis mais altos de agregação regional. No entanto, esse modelo não teve um desem-
penho tão satisfatório na identificação das diferenças de prevalência da desnutrição entre municípios. 
Como resultado, as estimativas de prevalência utilizadas pelo MS como base para a alocação geográfica 
das bolsas agregaram-se em torno da média. O modelo de avaliação sugere a existência de um grande 
número de municípios com prevalências de nanismo nutricional inferior ou superior à estimada pelo 
modelo do BA. Esses prováveis erros de focalização geográfica levaram à subcobertura dos beneficiários 
pretendidos em alguns municípios. Uma avaliação da precisão da focalização mostrou que, com base 
em uma comparação com as estimativas geradas pelo modelo de avaliação, 17,87 centavos de cada real 
gasto no BA não alcançaram os municípios pretendidos. Isso seria equivalente a um gasto, por parte do 
governo, de R$ 1,22 para cada real transferido aos beneficiários pretendidos. Esses erros de focalização 
geográfica representam o limite inferior do erro total em termos de focalização, pois não consideram 
eventuais erros na focalização domiciliar. 

A abordagem por mapeamento da desnutrição empregada nos modelos de avaliação é promissora 
como técnica de mapeamento geográfico, mas também deve ser considerada com cautela. Os modelos 
aqui desenvolvidos apresentaram uma robustez considerável a mudanças nas especificações do modelo, 
inclusive à escolha de preditores e níveis de agregação para as estimativas do modelo. No entanto, os 
modelos bastante amplos aqui estimados foram capazes de explicar somente 20-25% da variação no 
desempenho em termos de estatura observado entre as crianças. Tal insuficiência sugere que fatores 
importantes para a determinação dos índices locais de prevalência de nanismo nutricional não foram 
capturados por esses modelos, o que poderia levar a erros significativos nas estimativas de prevalência 
e na focalização geográfica. 

Este alerta sugere que a alocação de bolsas aos municípios em proporção direta às estimativas de 
prevalência de desnutrição produz erros da focalização. Não sabemos a magnitude dos erros nas esti-
mativas de prevalência, mas suspeitamos que diferenças nas estimativas entre municípios da ordem de 
frações de um ponto precentual provavelmente não sejam significativas. Isso sugere o agrupamento de 
municípios em termos de prevalência de desnutrição, a fim de nivelar os erros de focalização em torno 
do valor médio. Tal procedimento não dispensaria o emprego de pontos de corte arbitrários entre ca-
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tegorias, mas os mesmos seriam menos prejudiciais do que as reversões de classificação decorrentes de 
se considerar como sendo precisas estimativas de prevalência com 3 dígitos significativos. Além disso, 
a disponibilidade de erros-padrão para as estimativas de prevalência de nanismo nutricional geradas 
por esses modelos ajudaria na determinação da amplitude a ser empregada quando do agrupamento de 
municípios em termos de prevalência. 

Com essa finalidade, os pesquisadores do IFPRI planejam continuar esta análise a fim de cons-
truir intervalos de confiança para as estimativas de prevalência de nanismo nutricional apresentadas. 
Maiores refinamentos serão buscados para a presente metodologia, incluindo a simulação das estima-
tivas de prevalência, a fim de melhorar sua precisão. O IFPRI compartilhará tais resultados com os 
oficiais do Governo Federal, assim que estes estiverem disponíveis.
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Anexo A 
Diagnósticos de Dados

Tabela A.1. Comparação da Distribuição de Preditores entre os Dados da PNDS e os do Censo

  CENSUS PNDS K-Smirnov T-Test 

  Média EP Média EP Valor p Valor p

age10m Dummy para idade = 10 meses 0,019 0,0001 0,023 0,0029 1,00 0,10

age11m Dummy para idade = 11 meses 0,018 0,0001 0,022 0,0026 1,00 0,15

age1223 1 se a idade = 12-23 meses 0,217 0,0003 0,222 0,0073 0,98 0,51

age7m Dummy para idade = 7 meses 0,019 0,0001 0,015 0,0023 1,00 0,14

age8m Dummy para idade = 8 meses 0,018 0,0001 0,017 0,0024 1,00 0,68

age9m Dummy para idade = 9 meses 0,018 0,0001 0,024 0,0027 1,00 0,02

agey_girl Interação entre ageyrs e girl 1,104 0,0011 1,066 0,0259 0,61 0,14

Ageyrs Idade em anos 2,245 0,001 2,202 0,0235 0,11 0,07

Ageysq Idade em anos ao quadrado 6,764 0,0043 6,605 0,1019 0,11 0,12

Birthord Ordem de nascimento (nascidos 
vivos)

2,553 0,002 2,621 0,0522 0,38 0,19

Car 1 se há carro no domicílio 0,206 0,0004 0,22 0,0105 0,24 0,19

Electr 1 se há eletricidade no domicílio 0,9 0,0003 0,913 0,0085 0,21 0,13

Girl Criança do sexo feminino 0,492 0,0004 0,488 0,0089 1,00 0,69

Hhsize Número de membros da família 5,22 0,0026 5,42 0,0579 0,00 0,00

Hhsizesq Número de membros da família ao 
quadrado

32,413 0,0447 34,455 0,9063 0,00 0,02

ped4ov 1 se esposo compl. ao menos 4 anos 
de escola

0,731 0,0004 0,701 0,0113 0,00 0,01

Peopleroom Número de pessoas da família por 
quarto

1,24 0,001 1,27 0,0206 0,00 0,15

Rage Idade atual - respondente 28,287 0,007 28,177 0,1433 0,00 0,45

Ragesq Idade do respondente (da mãe) ao 
quadrado

857,268 0,5294 834,654 8,5417 0,00 0,01

redy12m Respondente com idade >=12 anos 0,051 0,0002 0,046 0,0058 0,95 0,37

redy4 Respondente com 4 anos de escola-
ridade

0,149 0,0003 0,178 0,0089 0,38 0,00

redy57 Respondente com 5-7 anos de es-
colaridade

0,227 0,0004 0,219 0,0094 1,00 0,39

(continua...)
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redy8 Respondente com 8 anos de esco-
laridade

0,1 0,0003 0,097 0,0062 0,97 0,58

redy911 Respondente com 9-11 anos de es-
colaridade

0,206 0,0004 0,179 0,0089 0,52 0,00

refrig 1 se há refrigerador no domicílio 0,738 0,0004 0,676 0,0118 0,00 0,00

tvset 1 se há televisor no domicílio 0,597 0,0005 0,587 0,0126 0,00 0,44

u5deprat Taxa de dependência de menores de 
5 anos

0,316 0,0001 0,328 0,0033 0,00 0,00

urban 1 de domicílio localizado na zona 
urbana

0,777 0,0004 0,759 0,0126 0,03 0,15

vcr 1 se há videocassete no domicílio 0,262 0,0004 0,183 0,0098 0,00 0,00

wellspring_
in

1 se houver água de poço/fonte na 
casa para qualquer finalidade

0,19 0,0004 0,135 0,0092 0,00 0,00

Nota:  O teste de Kolmogorov-Smirnov é um teste não-paramétrico de igualdade de distribuições. Os resultados dos testes-
t testam a hipótese nula de igualdade de médias entre os conjuntos de dados para cada variável.

Variáveis em negrito-itálico quando o valor p do teste t for > 0,05; variáveis sublinhadas quando 
o valor p do teste de Kolmogorov-Smirnov for > 0,05.

(continuação)
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Anexo B 
Estimativas da Primeira Etapa dos 
Modelos de Estatura para a Idade19

Modelo 1. Coortes de Lactentes e Pré-Escolares, Somente  
com o Conjunto Integral de Variáveis

Tabela B.1. Modelo de E/I para Lactentes
 Número de obs = 1237
 F (39, 680) = 7,40
 Prob > F = 0,0000
 R2 = 0,2024
_____________________________________________________________________________________________
  E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 age7m | 0,0031096 0,2352661 0,01 0,989 -0,458782 0,4650013
 age9m |  -0,134676 0,2309357 -0,58 0,560 -0,588066 0,3187139
 shgarbbuck00 | 1,065988 0,4955849 2,15 0,032 0,0930196 2,038957
 age8m |  -0,3128967 0,2323129 -1,35 0,178 -0,7689904 0,143197
 dthr1519 |  -88,98376 86,94562 -1,02 0,306 -259,6818 81,71426
 age10m |  -0,3361157 0,2244244 -1,50 0,135 -0,7767221 0,1044908
 age11m |  -0,3656496 0,2254101 -1,62 0,105 -0,8081912 0,0768921
 age1223 |  -0,427469 0,1964369 -2,18 0,030 -0,8131283 -0,0418098
 girl | 0,2333992 0,1204163 1,94 0,053 -0,003011 0,4698093
 agey_girl |  -0,1913917 0,1495444 -1,28 0,201 -0,4849882 0,1022049
 shgarbpub~00 | 1,170127 0,2690373 4,35 0,000 0,6419337 1,698321
 rage | 0,075847 0,042739 1,77 0,076 -0,0080614 0,1597554
 ragesq |  -0,0013248 0,0007645 -1,73 0,084 -0,0028258 0,0001762
 redy4 | 0,1774863 0,1039562 1,71 0,088 -0,0266081 0,3815806
 redy57 | 0,3346142 0,1092052 3,06 0,002 0,1202144 0,5490139
 redy8 | 0,292159 0,1551813 1,88 0,060 -0,0125044 0,5968224
 redy911 | 0,2725428 0,1376436 1,98 0,048 0,0023108 0,5427748
 redy12m | 0,3962685 0,2328913 1,70 0,089 -0,0609608 0,8534978
 ped4ov | 0,1291001 0,0924078 1,40 0,163 -0,0523217 0,3105218
 primestr |  -0,0124003 0,0100055 -1,24 0,216 -0,0320438 0,0072432
 hhsize |  -0,1223752 0,0768308 -1,59 0,112 -0,2732151 0,0284647
 hhsizesq | 0,0068916 0,0051799 1,33 0,184 -0,003278 0,0170612
 u5deprat |  -1,349893 0,3241462 -4,16 0,000 -1,986281 -0,7135055
 employ98 |  -0,491193 0,434291 -1,13 0,258 -1,343825 0,3614389
 postde99pc | 845,625 248,8034 3,40 0,001 357,156 1334,094
 peopleroom |  -0,1058729 0,0464654 -2,28 0,023 -0,1970972 -0,0146486
  orcacor97pc |  -0,0371317 0,0282611 -1,31 0,189 -0,092616 0,0183525
 wellspring~n |  -0,2152219 0,1010115 -2,13 0,033 -0,4135352 -0,0169086
  shhhhouse00 | 4,232899 2,10813 2,01 0,045 0,0940638 8,371735
 dthr2029 | 113,5525 60,17965 1,89 0,060 -4,59663 231,7016
 refrig | 0,1581947 0,0982926 1,61 0,108 -0,0347806 0,3511699
 vcr | -0,222028 0,1326361 -1,67 0,095 -0,482429 0,0383731
 ambus299pc | 2276,991 1132,324 2,01 0,045 53,92977 4500,051
  hospbed00pc |  -36,68779 15,45311 -2,37 0,018 -67,02647 -6,349103
 car | 0,2729624 0,1116048 2,45 0,015 0,0538517 0,4920732
 birthpcm |  -4,848849 3,151954 -1,54 0,124 -11,037 1,339299
 shhhapt00 | 3,846624 2,141556 1,80 0,073 -0,3578357 8,051084
 dthr14_red~s | 8,192569 5,604241 1,46 0,144 -2,810088 19,19523
 ambuis99pc |  -391,2313 162,536 -2,41 0,016 -710,3339 -72,12865
 _cons |  -5,093573 2,276579 -2,24 0,026 -9,56312 -0,624027
_____________________________________________________________________________________________
19 Todos os modelos foram estimados levando-se em conta o delineamento da amostra por meio de ponderações, estratificações e agregações da amostra. 

Os erros-padrão são do tipo Huber-White robustos à heterocedasticidade.
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Modelo 1. Coortes de Lactentes e Pré-Escolares, Somente com o  
Conjunto Integral de Variáveis

Tabela B.2. Modelo de E/I para Pré-Escolares
 Número de obs = 2363
 F (33, 686) = 17,75
 Prob > F = 0,0000
 R2  = 0,2636
_____________________________________________________________________________________________
  E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 ageyrs |  -0,0166785 0,2826364 -0,06 0,953 -0,571571 0,5382139
 rage |  -0,0001722 0,0304324 -0,01 0,995 -0,0599194 0,059575
 cons99pc |  -1061,151 223,9582 -4,74 0,000 -1500,842 -621,4593
 ageysq |  -0,0394832 0,0470478 -0,84 0,402 -0,1318508 0,0528844
 girl |  -0,4495865 0,1736045 -2,59 0,010 -0,7904196 -0,1087534
 agey_girl | 0,1881371 0,0563494 3,34 0,001 0,0775079 0,2987664
 birthord |  -0,076394 0,0192651 -3,97 0,000 -0,1142167 -0,0385713
 shgarbbuck00 |  -0,669874 0,2820328 -2,38 0,018 -1,223582 -0,1161664
 ragesq | 0,0002645 0,0004906 0,54 0,590 -0,0006986 0,0012275
 redy4 | 0,0875134 0,089197 0,98 0,327 -0,0876046 0,2626314
 redy57 | 0,1879906 0,0852518 2,21 0,028 0,020618 0,3553633
 redy8 | 0,4518498 0,1009102 4,48 0,000 0,2537354 0,6499642
 redy911 | 0,3701898 0,1135351 3,26 0,001 0,1472893 0,5930904
 redy12m | 0,7170499 0,1703012 4,21 0,000 0,3827021 1,051398
 ped4ov | 0,0979943 0,0675436 1,45 0,147 -0,0346122 0,2306008
 shhhapt00 | 2,354303 1,995757 1,18 0,239 -1,563914 6,27252
 hhsize |  -0,1517244 0,0438739 -3,46 0,001 -0,2378609 -0,0655879
 hhsizesq | 0,007752 0,0027127 2,86 0,004 0,0024262 0,0130779
 u5deprat |  -0,5507253 0,2178056 -2,53 0,012 -0,9783373 -0,1231133
  hospbed00pc | 23,9921 18,4192 1,30 0,193 -12,16983 60,15403
 intesp00pc |  -1,498231 0,8713009 -1,72 0,086 -3,208833 0,2123704
 peopleroom |  -0,1094327 0,0364581 -3,00 0,003 -0,18101 -0,0378554
 dthr1519 | 62,65815 52,9485 1,18 0,237 -41,29423 166,6105
 wellspring~n | 0,09029 0,0757322 1,19 0,234 -0,0583931 0,2389731
 electr | 0,1359447 0,1108853 1,23 0,221 -0,0817534 0,3536428
 dthrate | 51,33245 19,98792 2,57 0,010 12,0907 90,5742
 refrig | 0,3828001 0,0722843 5,30 0,000 0,2408863 0,524714
 vcr |  -0,1153503 0,0795469 -1,45 0,147 -0,2715226 0,0408221
 funFUN00 |  -0,0033198 0,0023102 -1,44 0,151 -0,0078553 0,0012157
 tvset | 0,1263379 0,0679333 1,86 0,063 -0,0070337 0,2597095
  shhhhouse00 | 2,31183 1,943492 1,19 0,235 -1,503777 6,127437
 birthpcm |  -11,04505 2,917468 -3,79 0,000 -16,77283 -5,317259
 dthr01_red~s |  -0,6440162 0,3178927 -2,03 0,043 -1,268126 -0,019906
 _cons |  -2,015342 2,048312 -0,98 0,325 -6,036738 2,006055
_____________________________________________________________________________________________
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Modelo 2. Coortes de Lactentes e Pré-Escolares, Somente 
com o Conjunto Reduzido de Variáveis  

Tabela B.3. Modelo de E/I para Lactentes

 Número de obs = 1235
 F (24, 695) = 9,88
 Prob > F = 0,0000
 R2  = 0,1766
_____________________________________________________________________________________________
 E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 age911 | -0,1742768 0,1291908 -1,35 0,178 -0,4279136 0,07936
 age1223 | -0,3210541 0,135414 -2,37 0,018 -0,5869088 -0,0551993
 girl | 0,2283872 0,1235159 1,85 0,065 -0,0141083 0,4708827
 agey_girl | -0,1751765 0,1534009 -1,14 0,254 -0,4763444 0,1259914
 birthord | -0,0272872 0,0323924 -0,84 0,400 -0,0908824 0,036308
 rage | 0,0069768 0,0083832 0,83 0,406 -0,0094817 0,0234353
 redy4 | 0,1648915 0,1062754 1,55 0,121 -0,0437561 0,3735391
 redy57 | 0,3383149 0,1079921 3,13 0,002 0,126297 0,5503329
 redy8 | 0,2534541 0,1502316 1,69 0,092 -0,0414915 0,5483998
 redy9m | 0,2679775 0,1360963 1,97 0,049 0,0007831 0,5351718
 ped4ov | 0,1222067 0,0957166 1,28 0,202 -0,0657112 0,3101246
 hhsize | -0,116334 0,0799535 -1,46 0,146 -0,2733046 0,0406366
 hhsizesq | 0,0067077 0,0053282 1,26 0,208 -0,003753 0,0171685
 u5deprat | -1,144931 0,3146098 -3,64 0,000 -1,762596 -0,527266
 peopleroom | -0,1031278 0,0427938 -2,41 0,016 -0,1871437 -0,019112
 wellspring~n | -0,2257523 0,0992149 -2,28 0,023 -0,4205382 -0,0309664
 electr | 0,0961165 0,1455783 0,66 0,509 -0,1896936 0,3819266
 refrig | 0,1334603 0,1094991 1,22 0,223 -0,0815164 0,348437
 tvset | 0,066215 0,0958543 0,69 0,490 -0,1219732 0,2544031
 car | 0,1845427 0,1099069 1,68 0,094 -0,0312346 0,40032
 postde99pc | 373,9423 255,5731 1,46 0,144 -127,8176 875,7022
 shgarbpub~00 | 0,6690523 0,1725609 3,88 0,000 0,3302681 1,007836
 hospbed00pc | -47,82415 15,81023 -3,02 0,003 -78,86394 -16,78435
 ambus299pc | 2157,403 1178,968 1,83 0,068 -157,2333 4472,039
 _cons | -0,564091 0,3909763 -1,44 0,150 -1,331684 0,2035023
_____________________________________________________________________________________________
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Modelo 2. Coortes de Lactentes e Pré-Escolares, Somente 
com o Conjunto Reduzido de Variáveis 

Tabela B.4. Modelo de E/I para Pré-Escolares
 Número de obs = 2363
 F (24, 695) = 22,39
 Prob > F = 0,0000
 R2 = 0,2548
_____________________________________________________________________________________________
 E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 ageyrs |  -0,2463204 0,0401671 -6,13 0,000 -0,3251794 -0,1674615
 girl |  -0,4185411 0,1735735 -2,41 0,016 -0,7593133 -0,077769
 agey_girl | 0,1778182 0,056416 3,15 0,002 0,0670582 0,2885783
 birthord |  -0,0811407 0,0193091 -4,20 0,000 -0,1190497 -0,0432317
 rage | 0,0175789 0,0057519 3,06 0,002 0,0062863 0,0288715
 redy4 | 0,0651061 0,0911852 0,71 0,475 -0,1139153 0,2441275
 redy57 | 0,1419341 0,0865326 1,64 0,101 -0,027953 0,3118212
 redy8 | 0,3721591 0,0979592 3,80 0,000 0,1798384 0,5644797
 redy9m | 0,2968229 0,1005865 2,95 0,003 0,0993441 0,4943018
 ped4ov | 0,1084197 0,0685577 1,58 0,114 -0,0261778 0,2430173
 hhsize |  -0,1476098 0,0440812 -3,35 0,001 -0,2341532 -0,0610664
 hhsizesq | 0,0076423 0,0027334 2,80 0,005 0,0022759 0,0130088
 u5deprat |  -0,4923704 0,2200213 -2,24 0,026 -0,9243325 -0,0604083
 peopleroom |  -0,1112228 0,0367 -3,03 0,003 -0,1832749 -0,0391708
 wellspring~n | 0,084695 0,0739883 1,14 0,253 -0,0605642 0,2299543
 electr | 0,1400163 0,1102756 1,27 0,205 -0,0764848 0,3565173
 refrig | 0,37382 0,0728843 5,13 0,000 0,2307282 0,5169117
 tvset | 0,1007213 0,0680639 1,48 0,139 -0,0329067 0,2343494
 car | 0,0604416 0,0685998 0,88 0,379 -0,0742386 0,1951218
 intesp00pc |  -1,262887 0,8617673 -1,47 0,143 -2,954772 0,428998
  hospbed00pc | 15,2477 19,29323 0,79 0,430 -22,63018 53,12558
 birthpcm |  -9,135211 2,849877 -3,21 0,001 -14,7303 -3,540122
 dthr14_red~s |  -7,001554 5,988721 -1,17 0,243 -18,75905 4,755942
 dthrate | 55,09724 16,34558 3,37 0,001 23,0064 87,18808
 _cons | 0,1674738 0,3214169 0,52 0,602 -0,4635554 0,798503
_______________________________________________________________________________________________________



167

E
st

u
d

o
  
3

Modelo 3. Oito Modelos Separados por Idade/Região

Tabela B.5. HAZ Modelo para Lactentes (NNE Urbano)

 Número de obs = 482
 F (24, 206) = 7,21
 Prob > F = 0,0000
 R2 = 0,2444
_____________________________________________________________________________________________
 E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 age911 |  -0,2471305 0,1833658 -1,35 0,179 -0,6084303 0,1141693
 age1223 |  -0,5838518 0,2135593 -2,73 0,007 -1,004644 -0,1630595
 girl | 0,2531406 0,196694 1,29 0,199 -0,1344208 0,6407019
 agey_girl |  -0,1243795 0,246863 -0,50 0,615 -0,6107926 0,3620337
 birthord |  -0,0677247 0,0579923 -1,17 0,244 -0,1819913 0,0465419
 rage | 0,0252296 0,0139788 1,80 0,072 -0,0023138 0,0527731
 redy4 | 0,1154365 0,1674591 0,69 0,491 -0,2145211 0,4453941
 redy57 | 0,495331 0,1910953 2,59 0,010 0,1188011 0,8718609
 redy8 | 0,1549305 0,2262179 0,68 0,494 -0,2908042 0,6006651
 redy9m | 0,3801019 0,199551 1,90 0,058 -0,0130888 0,7732926
 ped4ov | 0,2593532 0,1378233 1,88 0,061 -0,0122107 0,530917
 hhsize |  -0,1433307 0,1319717 -1,09 0,279 -0,4033648 0,1167034
 hhsizesq | 0,006928 0,0089145 0,78 0,438 -0,0106368 0,0244929
 u5deprat |  -1,061441 0,4536423 -2,34 0,020 -1,955288 -0,1675949
 peopleroom |  -0,0949644 0,0620109 -1,53 0,127 -0,2171492 0,0272204
 wellspring~n |  -0,2239056 0,1813101 -1,23 0,218 -0,581155 0,1333437
 electr |  -0,09172 0,406151 -0,23 0,822 -0,8919906 0,7085507
 refrig | 0,1799618 0,1431185 1,26 0,210 -0,1020357 0,4619592
 tvset | 0,2410884 0,1360788 1,77 0,078 -0,0270382 0,5092149
 car | 0,0597878 0,1841527 0,32 0,746 -0,3030625 0,4226381
 conso99pc | 32,41743 11802,2 0,00 0,998 -23222,36 23287,19
  primestusch |  -0,0001395 0,0007608 -0,18 0,855 -0,0016385 0,0013595
 birthpcm |  -10,84808 4,116063 -2,64 0,009 -18,95827 -2,737882
 hosp00pc | 2628,619 1237,31 2,12 0,035 190,6512 5066,586
 _cons |  -0,1376055 0,7726406 -0,18 0,859 -1,659999 1,384788
_____________________________________________________________________________________________
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Modelo 3. Oito Modelos Separados por Idade/Região

Tabela B.6. HAZ Modelo para Lactentes (CS Urbano) 

 Número de obs = 448
 F (23, 324) = 2,55
 Prob > F = 0,0002
 R2 = 0,1132
_____________________________________________________________________________________________
 E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 age911 |  -0,1098046 0,2045132 -0,54 0,592 -0,5120501 0,2924408
 age1223 |  -0,0522919 0,2109579 -0,25 0,804 -0,4672133 0,3626294
 girl | 0,3505947 0,1892661 1,85 0,065 -0,0216622 0,7228516
 agey_girl |  -0,4186881 0,2378369 -1,76 0,079 -0,8864761 0,0491
 birthord |  -0,015639 0,0793805 -0,20 0,844 -0,1717682 0,1404901
 rage |  -0,0075889 0,0138385 -0,55 0,584 -0,0348071 0,0196293
 redy4 | 0,0167185 0,1898316 0,09 0,930 -0,3566505 0,3900876
 redy57 | 0,2297022 0,178014 1,29 0,198 -0,1204235 0,5798279
 redy8 | 0,2202498 0,2116423 1,04 0,299 -0,1960175 0,6365172
 redy9m | 0,1307568 0,2094637 0,62 0,533 -0,2812255 0,5427392
 ped4ov | 0,0833173 0,1625603 0,51 0,609 -0,2364134 0,403048
 hhsize |  -0,1125873 0,1134898 -0,99 0,322 -0,3358041 0,1106294
 hhsizesq | 0,0078862 0,0064025 1,23 0,219 -0,0047064 0,0204788
 u5deprat |  -1,525098 0,5503207 -2,77 0,006 -2,607493 -0,4427036
 peopleroom |  -0,1107589 0,0702146 -1,58 0,116 -0,2488601 0,0273423
 wellspring~n |  -0,3627763 0,1680549 -2,16 0,032 -0,6933139 -0,0322386
 refrig |  -0,0044286 0,1991474 -0,02 0,982 -0,3961205 0,3872633
 car | 0,2677435 0,1658349 1,61 0,107 -0,0584278 0,5939148
 tvset | 0,0317438 0,1644215 0,19 0,847 -0,2916475 0,3551352
 dthr01 | 0,4135446 9,205748 0,04 0,964 -17,69272 18,51981
 ambuis99pc |  -187,7506 208,5265 -0,90 0,369 -597,8896 222,3885
 postde99pc | 1496,649 817,6141 1,83 0,068 -111,4704 3104,768
 shgarbpub~00 | 0,7123859 0,4687587 1,52 0,129 -0,2095892 1,634361
 _cons |  -0,0710051 0,70427 -0,10 0,920 -1,456194 1,314184
_____________________________________________________________________________________________
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Modelo 3. Oito Modelos Separados por Idade/Região

Tabela B.7. HAZ Modelo para Lactentes (NNE Rural)

 Número de obs = 221
 F (23, 73) = 3,29
 Prob > F = 0,0001
 R2 = 0,2045
_____________________________________________________________________________________________
 E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 age911 |  -0,1377795 0,3815002 -0,36 0,719 -0,8951531 0,6195942
 age1223 |  -0,693707 0,3483136 -1,99 0,049 -1,385197 -0,0022171
 girl | 0,2580599 0,2876302 0,90 0,372 -0,3129582 0,8290781
 agey_girl |  -0,0118605 0,3621157 -0,03 0,974 -0,730751 0,70703
 birthord |  -0,1244797 0,0516405 -2,41 0,018 -0,2269991 -0,0219603
 rage | 0,0776232 0,02226 3,49 0,001 0,0334314 0,1218149
 redy4 | 0,16005 0,2351604 0,68 0,498 -0,3068025 0,6269025
 redy57 | 0,0598654 0,2460921 0,24 0,808 -0,4286892 0,54842
 redy8 | 1,48555 0,4640346 3,20 0,002 0,5643247 2,406775
 redy9m | 0,2496222 0,4481862 0,56 0,579 -0,6401398 1,139384
 ped4ov | 0,0901308 0,2176354 0,41 0,680 -0,3419301 0,5221917
 hhsize | 0,0201022 0,2176329 0,09 0,927 -0,4119538 0,4521583
 hhsizesq |  -0,0005543 0,0132982 -0,04 0,967 -0,0269545 0,025846
 u5deprat |  -0,041865 0,6718257 -0,06 0,950 -1,375608 1,291878
 peopleroom |  -0,2700177 0,268204 -1,01 0,317 -0,80247 0,2624347
 wellspring~n |  -0,5574014 0,2135996 -2,61 0,011 -0,9814503 -0,1333526
 electr | 0,0984496 0,2258723 0,44 0,664 -0,3499635 0,5468627
 refrig | 0,0696877 0,3300088 0,21 0,833 -0,5854626 0,7248381
 tvset | 0,057935 0,3110534 0,19 0,853 -0,5595841 0,6754541
 car | 0,8037127 0,7287732 1,10 0,273 -0,6430849 2,25051
 dthr1519 | -228,7425 163,7768 -1,40 0,166 -553,8805 96,3955
 shgarbriv~00 | 4,015152 11,05592 0,36 0,717 -17,93363 25,96393
 shgarbpub~00 | 0,9459207 0,4601917 2,06 0,043 0,0323248 1,859517
 _cons |  -2,39557 0,9354827 -2,56 0,012 -4,252738 -0,5384025
_______________________________________________________________________________________________________
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Modelo 3. Oito Modelos Separados por Idade/Região

Tabela B.8. HAZ Modelo para Lactentes (CS Rural)

 Número de obs = 85
 F (22, 31) = 7,64
 Prob > F = 0,0000
 R2 = 0,2793
_____________________________________________________________________________________________
 E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 age911 |  -0,1393661 0,3945285 -0,35 0,725 -0,9310455 0,6523132
 age1223 |  -0,4036715 0,343356 -1,18 0,245 -1,092666 0,2853228
 agey_girl | 0,5932951 0,3131815 1,89 0,064 -0,0351497 1,22174
 birthord |  -0,1266252 0,1229151 -1,03 0,308 -0,3732723 0,1200219
 rage | 0,0152206 0,0223807 0,68 0,499 -0,0296896 0,0601308
 redy4 | 0,1573627 0,2764034 0,57 0,572 -0,3972813 0,7120067
 redy57 | 0,4604011 0,239119 1,93 0,060 -0,0194263 0,9402284
 redy8 |  -0,2424232 0,5318695 -0,46 0,650 -1,309697 0,8248509
 redy9m | 0,0106345 0,6321763 0,02 0,987 -1,25792 1,279189
 ped4ov |  -0,2586865 0,3337797 -0,78 0,442 -0,9284645 0,4110915
 hhsize |  -0,4337869 0,3333494 -1,30 0,199 -1,102701 0,2351276
 hhsizesq | 0,0338846 0,0258972 1,31 0,196 -0,018082 0,0858513
 u5deprat |  -0,5263857 0,8991278 -0,59 0,561 -2,330618 1,277846
 peopleroom | 0,1607838 0,2596409 0,62 0,538 -0,3602237 0,6817914
 refrig | 0,7431517 0,3940014 1,89 0,065 -0,0474701 1,533773
 tvset |  -0,1053648 0,3005633 -0,35 0,727 -0,7084891 0,4977595
 car | 0,0168297 0,2209959 0,08 0,940 -0,426631 0,4602905
 ambuis99pc | 170,8711 179,8032 0,95 0,346 -189,9305 531,6727
 dthr14 | 393,226 201,1069 1,96 0,056 -10,32445 796,7764
 dthr2029 |  -231,4416 128,8223 -1,80 0,078 -489,9424 27,05927
  primestusch | 0,002628 0,0009018 2,91 0,005 0,0008184 0,0044376
 shgarbpub~00 |  -0,7238618 0,7182404 -1,01 0,318 -2,165117 0,7173929
 _cons |  -0,09038 1,217939 -0,07 0,941 -2,534354 2,353594
_______________________________________________________________________________________________________
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Modelo 3. Oito Modelos Separados por Idade/Região

Tabela B.9. HAZ Modelo para Pré-Escolares (NNE Urbano)

 Número de obs = 880
 F (26, 204) = 13,83
 Prob > F = 0,0000
 R2 = 0,2208
_____________________________________________________________________________________________
 E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 ageyrs |  -0,2655918 0,0653732 -4,06 0,000 -0,3944016 -0,136782
 girl | 0,0130398 0,2989636 0,04 0,965 -0,5760312 0,6021108
 agey_girl | 0,0681397 0,0946687 0,72 0,472 -0,1183934 0,2546727
 birthord |  -0,0626088 0,0331503 -1,89 0,060 -0,1279274 0,0027098
 rage | 0,0238708 0,0104415 2,29 0,023 0,003297 0,0444446
 redy4 | 0,1597119 0,1422939 1,12 0,263 -0,1206607 0,4400845
 redy57 | 0,2162897 0,1280133 1,69 0,092 -0,0359447 0,4685241
 redy8 | 0,3824801 0,1542647 2,48 0,014 0,0785205 0,6864397
 redy9m | 0,3757205 0,1323069 2,84 0,005 0,1150259 0,636415
 ped4ov | 0,0700131 0,1170371 0,60 0,550 -0,1605942 0,3006204
 hhsize |  -0,1335503 0,060055 -2,22 0,027 -0,2518813 -0,0152193
 hhsizesq | 0,0063665 0,0033456 1,90 0,058 -0,0002256 0,0129585
 u5deprat |  -1,030692 0,3304988 -3,12 0,002 -1,681899 -0,3794846
 peopleroom |  -0,0511019 0,0382674 -1,34 0,183 -0,1265032 0,0242994
 wellspring~n |  -0,0461901 0,1315964 -0,35 0,726 -0,3054846 0,2131044
 electr | 0,0706739 0,291239 0,24 0,808 -0,5031768 0,6445246
 refrig | 0,2236291 0,0958487 2,33 0,021 0,034771 0,4124872
 tvset | 0,238954 0,0989391 2,42 0,017 0,0440067 0,4339013
 car | 0,2710342 0,1502755 1,80 0,073 -0,0250651 0,5671336
 dthrate | 102,7516 30,52021 3,37 0,001 42,61526 162,8879
 shgarbbur~00 |  -3,500278 2,588061 -1,35 0,178 -8,599735 1,599179
 postde99pc | 905,2684 526,515 1,72 0,087 -132,1647 1942,702
 primestr | 0,0141609 0,0122224 1,16 0,248 -0,0099218 0,0382436
 shgarbbuck00 |  -0,6039282 0,3803229 -1,59 0,114 -1,353308 0,1454513
 ambuis99pc |  -475,5194 443,2825 -1,07 0,285 -1348,953 397,9143
 dthr1519 |  -151,0563 87,49136 -1,73 0,086 -323,4473 21,33466
 _cons |  -0,6949656 0,7101951 -0,98 0,329 -2,094318 0,7043866
_______________________________________________________________________________________________________
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Modelo 3. Oito Modelos Separados por Idade/Região

Tabela B.10. HAZ Modelo para Pré-Escolares (CS Urbano)

 Número de obs = 877
 F (23, 324) = 7,12
 Prob > F = 0,0000
 R2 = 0,1429
_____________________________________________________________________________________________
 E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 ageyrs |  -0,2644803 0,063624 -4,16 0,000 -0,3896186 -0,1393419
 girl |  -0,6883107 0,2656605 -2,59 0,010 -1,210823 -0,165798
 agey_girl | 0,2556665 0,0870559 2,94 0,004 0,0844412 0,4268918
 birthord |  -0,0568386 0,0351781 -1,62 0,107 -0,1260285 0,0123513
 rage | 0,0121248 0,0078946 1,54 0,125 -0,0034027 0,0276523
 redy4 |  -0,0304501 0,1671316 -0,18 0,856 -0,3591719 0,2982718
 redy57 | 0,0783286 0,1506638 0,52 0,603 -0,2180036 0,3746609
 redy8 | 0,2672454 0,1453421 1,84 0,067 -0,0186198 0,5531107
 redy9m | 0,1713436 0,1411998 1,21 0,226 -0,1063743 0,4490616
 ped4ov | 0,1573527 0,1170343 1,34 0,180 -0,0728354 0,3875409
 hhsize |  -0,1625177 0,0798416 -2,04 0,043 -0,3195537 -0,0054817
 hhsizesq | 0,009472 0,0055288 1,71 0,088 -0,0014024 0,0203463
 u5deprat |  -0,0150775 0,3521653 -0,04 0,966 -0,7077316 0,6775766
 peopleroom |  -0,1972906 0,0681883 -2,89 0,004 -0,3314063 -0,0631749
 wellspring~n |  -0,083897 0,1934919 -0,43 0,665 -0,4644653 0,2966713
 electr | 0,2513984 0,3576127 0,70 0,483 -0,4519698 0,9547667
 refrig | 0,3400897 0,1385712 2,45 0,015 0,0675419 0,6126376
 tvset | 0,102622 0,110291 0,93 0,353 -0,1143031 0,3195471
 car |  -0,0808978 0,0884936 -0,91 0,361 -0,2549509 0,0931553
  hospbed00pc | 35,71258 24,16508 1,48 0,140 -11,81636 83,24153
 shgarbriv~00 |  -19,03889 16,16506 -1,18 0,240 -50,83304 12,75527
 intesp00pc |  -2,019945 1,632499 -1,24 0,217 -5,230816 1,190925
 postde99pc | 575,1367 389,958 1,47 0,141 -191,8499 1342,123
 _cons | 0,4499692 0,6178114 0,73 0,467 -0,7651693 1,665108
_______________________________________________________________________________________________________
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Modelo 3. Oito Modelos Separados por Idade/Região

Tabela B.11. HAZ Modelo para Pré-Escolares (NNE Rural)

 Número de obs = 432
 F (23, 73) = 6,58
 Prob > F = 0,0000
 R2 = 0,2456
_____________________________________________________________________________________________
 E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 ageyrs |  -0,1892229 0,0954015 -1,98 0,050 -0,3786189 0,000173
 girl |  -0,3949193 0,3968151 -1,00 0,322 -1,182697 0,3928583
 agey_girl | 0,1874705 0,1288152 1,46 0,149 -0,06826 0,4432009
 birthord |  -0,0917852 0,0347822 -2,64 0,010 -0,1608366 -0,0227338
 rage | 0,016464 0,0153786 1,07 0,287 -0,0140664 0,0469944
 redy4 | 0,076881 0,1409376 0,55 0,587 -0,2029155 0,3566776
 redy57 |  -0,0518735 0,1728956 -0,30 0,765 -0,3951146 0,2913676
 redy8 | 0,643552 0,3687579 1,75 0,084 -0,0885249 1,375629
 redy9m | 0,4133662 0,206236 2,00 0,048 0,003936 0,8227964
 ped4ov | 0,1304332 0,1239042 1,05 0,295 -0,1155478 0,3764143
 hhsize |  -0,0771223 0,1091662 -0,71 0,482 -0,2938445 0,1396
 hhsizesq | 0,0059376 0,0065206 0,91 0,365 -0,0070074 0,0188827
 u5deprat |  -0,6562326 0,5595055 -1,17 0,244 -1,766991 0,4545262
 peopleroom |  -0,2482107 0,1261207 -1,97 0,052 -0,498592 0,0021705
 wellspring~n | 0,1568091 0,1287669 1,22 0,226 -0,0988255 0,4124438
 electr | 0,2058821 0,1361126 1,51 0,134 -0,0643356 0,4760998
 refrig | 0,4367868 0,1542581 2,83 0,006 0,1305457 0,7430278
 tvset | 0,1732894 0,1589904 1,09 0,278 -0,1423465 0,4889253
 car | 0,1178796 0,2453565 0,48 0,632 -0,3692147 0,6049739
 dthrinfec |  -526,506 287,3259 -1,83 0,070 -1096,92 43,90797
 dthr1014 | 427,4459 130,9382 3,26 0,002 167,5007 687,3911
 birthpcm |  -11,84248 4,92418 -2,40 0,018 -21,61821 -2,066746
 shgarbbuck00 | 0,1994421 0,8201509 0,24 0,808 -1,428763 1,827648
 _cons | 0,0142586 0,6448622 0,02 0,982 -1,265955 1,294472
_______________________________________________________________________________________________________
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Modelo 3. Oito Modelos Separados por Idade/Região

Tabela B.12. HAZ Modelo para Pré-Escolares (CS Rural)

 Número de obs = 174
 F (22, 31) = 4,89
 Prob > F = 0,0000
 R2 = 0,3346
_____________________________________________________________________________________________
 E/I | Coef. Err. Pdr. t P>|t| [IC95%]
_____________________________________________________________________________________________
 ageyrs |  -0,2008293 0,1302979 -1,54 0,129 -0,4622911 0,0606325
 girl |  -0,6842627 0,5751889 -1,19 0,240 -1,838464 0,4699383
 agey_girl | 0,1963894 0,1728903 1,14 0,261 -0,1505403 0,5433192
 birthord |  -0,196812 0,0665875 -2,96 0,005 -0,3304295 -0,0631944
 rage | 0,0422546 0,0224253 1,88 0,065 -0,0027451 0,0872543
 redy4 |  -0,1530871 0,2773022 -0,55 0,583 -0,7095347 0,4033606
 redy57 | 0,0191814 0,2348037 0,08 0,935 -0,4519867 0,4903496
 redy8 | 0,1375512 0,3739693 0,37 0,715 -0,6128732 0,8879755
 redy9m | 0,1715801 0,3403181 0,50 0,616 -0,5113182 0,8544784
 ped4ov | 0,0539781 0,258041 0,21 0,835 -0,4638191 0,5717753
 hhsize |  -0,171377 0,1273288 -1,35 0,184 -0,4268809 0,0841269
 hhsizesq | 0,007797 0,0080322 0,97 0,336 -0,0083208 0,0239148
 u5deprat |  -0,880276 0,7262364 -1,21 0,231 -2,337576 0,5770239
 peopleroom |  -0,1305005 0,2329193 -0,56 0,578 -0,5978872 0,3368862
 wellspring~n | 0,2771559 0,207934 1,33 0,188 -0,1400941 0,6944059
 electr |  -0,6750314 0,2890808 -2,34 0,023 -1,255115 -0,0949483
 refrig | 0,3152126 0,2106479 1,50 0,141 -0,1074832 0,7379085
 tvset |  -0,3450349 0,1923434 -1,79 0,079 -0,7310003 0,0409304
 car | 0,5680971 0,2090622 2,72 0,009 0,148583 0,9876112
  orcacor97pc | 0,2166528 0,0689378 3,14 0,003 0,0783191 0,3549866
 postca99pc | 18465,72 12059,07 1,53 0,132 -5732,571 42664,02
 dthr2029 |  -251,3377 110,7147 -2,27 0,027 -473,5029 -29,17246
 _cons | 0,6387648 0,908279 0,70 0,485 -1,18383 2,46136
_______________________________________________________________________________________________________
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Anexo C 
Distribuição Geográfica da 

Prevalência de Desnutrição no Brasil

Figura C.1. Estimativas da Prevalência de Desnutrição Utilizadas pelo BA 
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Figura C.2. Estimativas da Prevalência de Nanismo Nutricional do Modelo 1 de Avaliação
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Figura C.3. Estimativas da Prevalência de Nanismo Nutricional Baseadas no 
Ponto de Corte Implícito pelo Tamanho do Programa BA (E/I <-1.823)

  



178

Figura C.4. Modelo de Avaliação 2, Baseado na Matriz X Reduzida
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Figura C.5. Modelo de Avaliação 3, Baseado em Modelos Regionais
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Figura C.6. Modelo de Avaliação 1, Região Sul
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Figura C.7. Modelo de Avaliação 1, Região Sudeste
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Figura C.8. Modelo de Avaliação 1, Região Norte
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Figura C.9. Modelo de Avaliação 1, Região Nordeste
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Figura C.10. Modelo de Avaliação 1, Região Centro-Oeste
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1   Introdução

O Ministério da Saúde lançou oficialmente o programa Bolsa-Alimentação (BA) em 10 de agos-
to de 2001. O programa, delineado pelo Governo Federal, tem por objetivo reduzir o déficit nutri-
cional e a mortalidade infantil entre as famílias mais carentes do Brasil. Cada município que decide 
participar do programa recebe uma quantia de fundos baseada no número estimado de crianças em 
estado de desnutrição. A cidade fica, então, responsável pela identificação dos domicílios elegíveis para 
participação no programa. Basicamente, para tornarem-se elegíveis, as famílias devem ser classificadas 
como pobres, isto é, devem possuir renda per capita inferior a R$90,00 mensais (meio salário-mínimo) 
– a linha nacional de pobreza – e conter pelo menos um possível beneficiário (gestante, nutriz e/ou 
criança de 6 meses a 6 anos de idade). Essas famílias recebem um benefício de R$15,00 por beneficiário 
ao mês, com um teto de R$45,00 por família. Para tornarem-se elegíveis ao benefício, as mães devem 
também aderir a um termo de compromisso, que requer consultas regulares à atenção pré-natal e o 
monitoramento do crescimento, bem como a adesão ao calendário de vacinação e a educação nas áreas 
de saúde e nutrição (IFPRI, 2002).

Quando estiver operando em sua plenitude, espera-se que o número total de beneficiários do 
programa inclua 800 mil gestantes e nutrizes e 2,7 milhões de crianças de, aproximadamente, 2,5 mi-
lhões de famílias de todos os 5.561 municípios do País. O custo total do programa está estimado em 
US$300 milhões por ano, a serem financiados pelo Fundo de Combate à Pobreza (FCP).1 No entanto, 
tais recursos não são necessariamente adicionais, visto que quando um município se inscreve no BA, 
este deve abrir mão dos recursos de um outro programa já em andamento, o Incentivo ao Combate às 
Carências Nutricionais (ICCN).2

Os métodos empregados na identificação dos beneficiários variam de município para município. 
Em vista do uso comum do limite de R$90,00 mensais per capita como renda máxima para elegibili-
dade por diversos programas sociais do governo, requisitou-se inicialmente aos municípios que estes 
criassem um registro de todas as famílias nessas condições, o Cadastro Único3. Para atingir esse objeti-
vo, alguns municípios parecem haver realizado censos utilizando freqüentemente o registro do ICCN 
como ponto de partida. Em outros municípios, as famílias foram informadas sobre o programa, seus 
benefícios e as condições de elegibilidade por meio de campanhas publicitárias, com os possíveis bene-
ficiários sendo chamados a comparecer a locais de cadastramento (localizados geralmente em unidades 
de atendimento básico) para efetuar seu cadastro. Embora a seleção tenha sido feita aparentemente 
com base somente na informação referida pelos possíveis beneficiários, as famílias foram informadas de 
que os dados fornecidos seriam verificados eventualmente, por meio de visitas domiciliares, e de que a 
falsificação de informações seria punida com a suspensão de sua participação no programa. As famílias 
são incluídas no programa por um período inicial de seis meses, após os quais deverão se registrar no-
1 Esse fundo, por sua vez, é financiado por uma fração fixa da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e da Contribuição Provisória sobre a Movi-

mentação Financeira (CPMF), uma taxa de 0,38% sobre o valor de todas as movimentações financeiras, e 0,08% são destinados ao fundo. O gasto total 
com saúde pública em 1995 (o período mais recente sobre o qual estavam disponíveis informações completas) foi de US$21,7 bilhões, o equivalente a 
3,36% do PIB brasileiro e a US$140,00 per capita. Esse valor inclui os fundos destinados tanto pelo Governo Federal quanto pelos governos estaduais 
e municipais.

2 No ICCN, os municípios recebem R$180,00 por ano para cada criança entre os 6 meses e os 6 anos de idade, o equivalente a R$15,00 por criança ao 
mês. Essa verba deveria, a princípio, ser empregada na compra de leite e óleo de soja, para distribuição às famílias elegíveis. Nesse programa, os mu-
nicípios também podiam requisitar um adicional de 50% para financiar outras intervenções de caráter nutricional. Até quanto fomos informados, os 
recursos alocados ao BA correspondem a quase dez vezes o valor alocado ao ICCN.

3 Inicialmente, pediu-se aos municípios que estes aplicassem o sistema nacional de registro de saúde, o CAD-SUS, que registra todos os indivíduos que 
ingressam no sistema nacional de saúde. Como esse sistema de registro é destinado à população como um todo, os atrasos resultantes levaram o BA a 
adotar o sistema de Cadastro Único (Cadúnico) de registro em dezembro de 2002, que inclui somente indivíduos classificados como pobres. Essa mu-
dança facilitou uma expansão mais rápida do registro de beneficiários e, conseqüentemente, da transferência de recursos às famílias.
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vamente, apresentando prova de sua elegibilidade. Todavia, não se tem uma visão clara sobre os níveis 
de eficiência obtidos pelas diferentes abordagens na identificação e na incorporação das famílias mais 
carentes. Parece, no entanto, que houve dificuldades administrativas associadas a esse processo, uma 
vez que muitos municípios sofreram atrasos significativos no fornecimento de uma lista ao escritório 
nacional do programa. 

Uma das críticas recorrentes a programas públicos de transferências em dinheiro é a de que 
uma parte substancial dos fundos é absorvida por custos administrativos, reduzindo, assim, a quantia 
destinada aos beneficiários do programa. Um dos objetivos deste estudo é avaliar a fatia do orçamento 
total do programa absorvida por custos administrativos. Visto que o orçamento total constitui-se do 
somatório de gastos administrativos e transferências, é de praxe que se analise esse aspecto do custo-
efetividade em termos do custo de transferência de cada unidade de recursos ao beneficiário (isto é, a 
razão custo/transferência, ou RCT, definida como o total dos gastos administrativos dividido pelo total 
das transferências).

No entanto, a interpretação dessa medida de custo-efetividade com fins de planejamento de po-
líticas depende sensivelmente do que for incluído nesse cálculo. Tal medida vai depender, por exemplo, 
da inclusão ou não do custo fixo do estabelecimento do programa (ou apenas dos gastos recorrentes), 
do valor médio das transferências, da duração do programa e de sua expansão ou não ao longo do tem-
po, ou seja, se já puder ser considerado um programa “maduro”. O conhecimento detalhado de tais 
ingredientes é requisito para qualquer comparação sensata com outros programas. Portanto, no presen-
te estudo, faremos uma análise da estrutura de custos do programa, e não apenas um agregamento de 
níveis de custo. Analisaremos, especialmente, o nível e a estrutura dos custos do programa BA em nível 
nacional. Tal procedimento ignora custos importantes do programa que ocorrem em nível municipal, 
como, por exemplo, gastos associados à identificação e à seleção das famílias beneficiárias ou à necessi-
dade de monitoramento da adesão das famílias aos requisitos impostos pelo programa.

A ênfase na razão custo/transferência é adequada a programas que visem simplesmente à distri-
buição de fundos. Na prática, no entanto, os programas têm freqüentemente objetivos mais ambicio-
sos. Os objetivos finais do BA são a redução dos níveis atuais de pobreza e a melhoria nas condições 
nutricionais e de saúde dos beneficiários. Como foi dito, duas características do programa são especial-
mente importantes nesse respeito. As transferências são direcionadas aos municípios mais pobres e às 
famílias carentes com filhos, incluídas entre as famílias mais vulneráveis presentes nessas comunidades. 
Além disso, as transferências têm como condição o investimento familiar na saúde nutricional e no 
estado educacional dos filhos (isto é, em seu capital humano). Essas duas atividades consomem recur-
sos; há, portanto, uma potencial relação de perdas e ganhos entre a redução de custos e a geração de 
benefícios em termos de capital humano. No contexto da BA, quem arcará com a maior parte dos gas-
tos com o direcionamento às famílias carentes e com o monitoramento do cumprimento do termo de 
compromisso serão, obviamente, os governos municipais, e não o Governo Federal. No entanto, pres-
supõe-se que os gastos federais incluirão os gastos administrativos com a divulgação do delineamento 
e dos objetivos do programa e com o auxílio fornecido aos municípios para facilitar o estabelecimento 
de seus sistemas de direcionamento e monitoramento.

Pode-se deduzir, a partir disso, que melhorar os níveis de custo-eficiência do programa por meio 
da redução da razão custo/transferência pode não ser desejável se feito em detrimento dos recursos 
destinados ao direcionamento e ao monitoramento da condicionalidade e, conseqüentemente, do 
custo-eficácia geral do programa. Portanto, interpretar a razão custo/transferência como uma medida 
do custo-eficácia geral do programa pode ser enganoso, especialmente no contexto de programas como 
o BA, que tem objetivos múltiplos. Por essa razão, referimo-nos à razão custo/transferência como uma 
medida da “custo-eficiência” e reservamos o termo “custo-eficácia” para quando estiverem sendo consi-
derados também os objetivos mais amplos do programa. É importante, portanto, que se assegure que 
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melhorias no custo-eficiência não ocorram em detrimento do custo-eficácia geral do programa. Esse é 
mais um motivo para que se examine a estrutura de custos, e não somente a quantia dos gastos.

É importante ressaltar que a presente análise encontra-se incompleta, na medida em que o pro-
grama em si também não foi concluído. Ainda não está claro, portanto, se a atual estrutura de custos 
do programa realmente corresponde ao que virá a ser quando o programa atingir sua maturidade. No 
entanto, sugeriremos mais adiante que, com base na estrutura de custos observada, a pressuposição de 
que o programa em nível federal já esteja maduro pode não ser totalmente errônea. Um dos objetivos 
desse estudo é também o de iniciar o processo de coleta, processamento e análise dos dados relativos ao 
custo do programa, a fim de determinar se o programa é ou não custo-eficiente. Dar ênfase ao processo 
objetiva facilitar, por parte da equipe do programa, a adoção e a adaptação dessa abordagem para sua 
própria análise, já em andamento.

O formato do presente estudo é o seguinte: na próxima seção, a de número 2, descreveremos a 
estrutura do programa federal e a natureza e o cronograma das atividades do BA no estágio em que se 
encontram. Segue-se a seção 3, na qual discutiremos detalhadamente a magnitude e a estrutura dos 
gastos federais com o programa, por meio de cujas informações emitiremos uma avaliação preliminar 
da eficiência de gastos do programa. A seção 4 traz alguns comentários para fins de conclusão.
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2   Estrutura e Cronograma 
do Programa

O programa Bolsa-Alimentação é administrado pela Coordenação-Geral da Política de Alimen-
tação e Nutrição (CGPAN), uma das divisões da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saú-
de. Para fins de análise, pode-se considerar o BA como contendo cinco divisões (ver a tabela 1 para uma 
descrição mais detalhada das atividades de cada divisão), das quais as primeiras três são integralmente 
dedicadas ao programa:

Divisão de Informação: responsável pelo desenvolvimento, pela manutenção e pela operação dos 
sistemas de informação do programa em nível nacional.

Divisão de Implementação: responsável pela coordenação da implementação do programa nos 
níveis nacional e municipal. 

Divisão de Avaliação: responsável tanto pela avaliação interna, realizada pela equipe do progra-
ma, quanto pela externa, realizada pelo IFPRI.

Divisão Técnica: responsável por todas as atividades técnicas relacionadas ao CGAN. Somente 
uma parte das atividades dessa divisão está diretamente relacionada ao BA.

Divisão de Auditoria: responsável por todos os detalhes de orçamento e contratos relativos ao CGAN. 
Novamente, somente uma parte das atividades dessa divisão está diretamente relacionada ao BA.

A equipe do programa foi formada oficialmente em julho de 2001. A maior parte das atividades 
iniciais foi relativa ao estabelecimento do sistema de informações, à divulgação aos governos munici-
pais do delineamento e dos objetivos do programa e à preparação dos instrumentos legais necessários 
para a implementação do programa. Os primeiros municípios piloto foram incorporados naquele mês. 
A primeira transferência em dinheiro ocorreu no dia 17 de setembro de 2001.

A fim de que se pudessem relacionar os gastos com salários às atividades do programa, coletaram-
se dados referentes à alocação de tempo de cada membro da equipe do programa em todas as cinco 
divisões e atividades relacionadas ao programa, além de em suas próprias divisões. Para cada mês a 
partir do início do programa, cada indivíduo preencheu um questionário indicando como seu tempo 
foi alocado entre as divisões identificadas na tabela 1 (coluna 2). Por meio de um exame da alocação 
de tempo da equipe entre as diversas divisões, pôde-se alcançar um maior entendimento da evolução 
das atividades do programa. 

As tabelas de 2 a 7 apresentam a alocação de tempo dos membros da equipe nas diversas divisões, 
de julho de 2001 a novembro de 2002, um período de 17 meses. Na Divisão de Informação (tabela 
2, última coluna), as atividades mais importantes do ponto de vista da alocação total de tempo no 
período foram o desenvolvimento do sistema de informações, o treinamento da equipe do programa 
e das equipes municipais para a utilização desse sistema e o fornecimento de assistência relativa a essas 
atividades aos municípios, por meio do balcão de ajuda. A alocação total de tempo da equipe a essa 
divisão aumentou de 6 pessoas, em julho de 2001, para 20 pessoas, em março de 2002, e parece haver 
mantido esse mesmo nível desde então. 
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A tabela 3 apresenta a alocação de tempo na Divisão de Implementação. No geral, duas ativida-
des predominaram na alocação de tempo (vide última coluna): a coordenação da implementação com 
os municípios e o fornecimento de auxílio referente ao programa. Tal predominância era esperada, 
dada a natureza altamente descentralizada da implementação do programa. Houve, ao longo do tem-
po, uma realocação de tempo da coordenação de atividades municipais, responsável por praticamente 
toda a alocação de tempo em julho de 2001, para as atividades de auxílio e supervisão, que, em novem-
bro de 2002, eram responsáveis por mais da metade do total da alocação mensal de tempo. No geral, a 
alocação de tempo nessa divisão aumentou de 5 pessoas, em julho de 2001, para 9 pessoas, em janeiro 
de 2002, passando eventualmente para 10 pessoas, em novembro de 2002. 

A alocação de tempo na Divisão de Avaliação encontra-se descrita na tabela 4. Esses números 
refletem somente a alocação de tempo interna do BA, não incluindo a do IFPRI, que será discutida 
mais adiante em separado. Dentro do BA, o predomínio foi da avaliação do impacto do programa, que 
incluiu a supervisão da coleta e o processamento de dados (vide última coluna). O tempo alocado à 
análise das opiniões dos beneficiários sobre o programa também tem-se mostrado importante. O tem-
po alocado a todas essas atividades cresceu gradativamente, de 0,5 pessoa, em setembro de 2001, para 
3,5 pessoas, em janeiro de 2002, e eventualmente para 4,5 pessoas, em novembro de 2002.

A tabela 5 apresenta a alocação de tempo da Divisão Técnica. No geral, a alocação de tempo tem 
sido bastante bem distribuída entre todas as atividades (vide coluna final). A alocação mensal de tempo 
cresceu de 4 pessoas, em julho de 2001, para 10 pessoas, em março de 2002, eventualmente alcançando 
12 pessoas, em novembro de 2002. Um padrão semelhante foi observado na Divisão de Auditoria (tabe-
la 6), onde a alocação mensal de tempo teve um crescimento no período: de 1 pessoa, em julho de 2001, 
para 3 pessoas, em março de 2002, eventualmente chegando a 4 pessoas, em novembro de 2002.

A tabela 7 reúne as informações citadas para apresentar a alocação mensal de tempo entre as 
divisões. No geral, o tempo alocado à divisão de informação predomina, com cerca de 40% do total 
de tempo alocado pela equipe ao programa. Seguem-se as atividades desempenhadas pelas Divisões de 
Implementação e Técnica, responsáveis por 20% e 23% do total de pessoal, respectivamente. Todas as 
divisões apresentaram uma expansão do número de pessoas empregadas ao longo do tempo. Na Divi-
são de Informação, o número total de pessoas cresceu de 6, em julho de 2001, para 20, em março de 
2002, mantendo o mesmo nível desde então. Na Divisão de Implementação, o crescimento foi de 5 
pessoas, em julho de 2001, para 9, em janeiro de 2002, quando esse número se estabilizou. Na Divisão 
de Avaliação, o tempo alocado cresceu gradativamente de 0,5 pessoa, em setembro de 2001, para 3,5, 
em janeiro de 2002, e 4,5, em novembro de 2002. A Divisão Técnica cresceu de 4 pessoas, em julho 
de 2001, para 11 pessoas, em maio de 2002, estabilizando-se desde então. O tempo alocado à Divisão 
de Auditoria aumentou de 1 pessoa, em julho de 2001, para 4 pessoas, em maio de 2002, também es-
tabilizando-se a partir daquele mês. Criamos uma divisão fictícia denominada “de Planejamento” para 
incluir a alocação de tempo do diretor do programa e do apoio de outras divisões. O tempo alocado a 
essa atividade permaneceu em 1,5 pessoa durante todo o programa.

Os dados descritos deixam claro que o crescimento inicial do pessoal do programa foi substan-
cial, com um crescimento do total de pessoas empregadas de 18, em julho de 2001, para pouco menos 
de 50, em maio de 2002. Desde então, no entanto, o número de membros da equipe mudou muito 
pouco, alcançando um pico de pouco mais de 52 pessoas, em novembro de 2002. Isso é condizente 
com a teoria de que o programa encontra-se próximo de sua maturidade, embora uma análise mais 
completa requereria informações adicionais, tais como se as atividades desempenhadas envolveram ou 
não custos de implementação, mesmo no final de 2002. Portanto, é importante que o pessoal do pro-
grama continue a monitorar os padrões descritos para que se possa confirmar essa teoria.
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3   Análise dos Custos do 
Programa em Nível Federal

Nesta seção, examinaremos a evolução dos custos do programa em nível federal. A tabela 8 
apresenta uma lista detalhada dos custos do programa por trimestre num período de 18 meses, com-
preendido entre julho de 2001 e dezembro de 2002. O primeiro painel da tabela 8 inclui uma relação 
discriminada dos custos. O item mais importante, em termos de magnitude, são os gastos com serviços 
postais, responsáveis por 21% do custo total, seguidos pelas tarifas/impostos pagos à Caixa Econômi-
ca Federal (CEF) para a distribuição de fundos e salários, responsáveis por, respectivamente, 24% e 
17% do custo total (não contando as transferências). Destaca-se também que alguns gastos são mais 
importantes no início do programa (exemplos: gastos com viagens, correio, publicidade, publicação e 
desenvolvimento de software), o que é consistente com sua condição de custos de implementação. 

O segundo painel da tabela 8 apresenta também o valor das transferências aos municípios e os 
gastos em salários agregados (incluindo outros salários e salários administrativos). Como se esperava, o 
montante das transferências aumentou ao longo do tempo, à medida que o programa tornava-se ope-
racional em um maior número de municípios. O valor total das transferências cresceu de R$39 mil, no 
primeiro trimestre do programa, para R$11 milhões, no quarto trimestre, chegando a R$63 milhões, 
no último trimestre. O custo total do programa ao final de 2002 era de R$12,9 milhões.4

Com base nessas estatísticas de transferência e custo, a razão global entre o custo do programa e 
o valor das transferências (isto é, a razão custo-transferência ou RCT) é de 0,096, ou seja, cada R$100 
transferidos acarretam em R$9,60 de gastos administrativos. Em outras palavras, gastos administrativos 
de nível federal consomem até 8,7% do orçamento total do programa. Ou, então, gastam-se R$1,44 
com a administração para cada R$15 transferidos a um beneficiário. Esse valor é muito semelhante ao 
RCT de 0,089 calculado para o Progresa (COADY, 2002). No entanto, uma comparação tão direta é 
enganosa, visto que a RCT dada referente ao Progresa inclui muitos dos gastos que não estão incluídos 
na esfera federal no BA, como, por exemplo, o direcionamento domiciliar e os gastos com monitoria, 
anteriormente. A exclusão desses valores dos gastos do Progresa reduz ainda mais sua RCT, que passa 
a ser de 0,035, ou seja, custam R$3,5 para se transferir R$100 às famílias. Tal valor é obviamente bas-
tante inferior ao observado no BA. 

No entanto, o valor elevado observado no BA é indubitavelmente influenciado pela menor 
duração do programa. O valor observado no Progresa refere-se a um período operacional de três anos, 
enquanto que o BA foi avaliado após somente 18 meses de operação. Como resultado, os gastos fixos 
do Progresa foram distribuídos por meio de uma base de transferências substancialmente maior. Pode-
se, portanto, ajustar o valor para esses fatores de tempo por meio da simples eliminação dos gastos 
fixos, comparando, assim, somente os gastos recorrentes (ou variáveis). Como os gastos fixos tendem 
a acontecer no início dos programas, uma maneira de abordar tal comparação é enfocar a RCT de um 
estágio mais avançado do programa; se os mesmos incluírem apenas custos recorrentes, a RCT total do 
programa tende a convergir para essa razão à medida que o programa avança no tempo.

4 Esse número não inclui os pagamentos feitos ao IFPRI pela avaliação externa. Tal valor financia atividades que não envolvem ou não influenciam as 
atuais operações do programa. Portanto, essas atividades não devem ser encaradas como parte do custo do programa. De acordo com o BA, o orçamento 
do IFPRI é de R$2,5 milhões, o que corresponde a 1,9% do valor total das transferências até agora. Dessa forma, incluir tal custo acarretaria um au-
mento de 2 pontos percentuais na RCT média do programa até agora. Como esse é um custo fixo, sua contribuição para o aumento da RCT em longo 
prazo tende a zero com o decorrer do tempo.
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O último painel da tabela 8 apresenta a RCT para cada trimestre de operação do programa. 
Observa-se uma redução contínua e substancial no valor da RCT: de 73, no primeiro trimestre, para 
0,037, no último, o que é consistente com os gastos fixos presentes no início do programa e com o 
aumento gradativo do nível de transferências. É provável que este último número seja uma estimativa 
muito melhor do custo-eficiência do programa a longo prazo, isto é, da RCT média à qual o programa 
irá convergir com o decorrer do tempo. Em outras palavras, espera-se que, a longo prazo, os gastos 
administrativos de nível federal absorvam somente 3,6% do orçamento total do programa. Ou seja, 
que o custo administrativo federal da transferência de R$15 a cada beneficiário convergirá a R$0,54 ao 
longo do tempo. Como foi indicado antes, o número equivalente observado no Progresa (isto é, igno-
rando as despesas com direcionamento domiciliar e monitoramento) foi de 0,035, apenas um pouco 
abaixo do esperado para o BA. Esses dados sugerem que o BA é relativamente eficiente em termos de 
gastos, na medida em que o RCT do programa, em nível federal, tende a convergir à razão equivalente 
à observada no Progresa à medida que o programa avança no tempo. 

Evidentemente, a comparação citada baseia-se no pressuposto de que os últimos meses do BA 
refletem apenas gastos recorrentes. No entanto, essa pressuposição parece ser confirmada pelo padrão 
de gastos do programa apresentado no primeiro painel da tabela 8, assim como pelo fato de que as 
RCTs são bastante semelhantes ao longo dos dois últimos trimestres do BA. Pressupõe-se também 
que o programa esteja maduro não somente sob o aspecto do custo, mas também das transferências. 
Se o nível total final das transferências ainda estiver por sofrer maiores aumentos, isso irá obviamente 
reduzir ainda mais a RCT.5  

No entanto, a distribuição de tais transferências pelo programa envolverá, sem dúvida, gastos 
adicionais, que tenderão a elevar a RCT ao seu nível atual no decorrer do último trimestre. Além disso, 
é necessário que se tenha clara noção do porquê dessa redução nos gastos durante os últimos trimestres 
do programa. É importante, portanto, que a equipe do programa continue a monitorar o nível e a 
estrutura dos gastos a fim de confirmar as suposições implícitas na interpretação das RCTs discutidas 
nos parágrafos anteriores. 

Finalmente, sabe-se também que a RCT alcançada pelo Progresa foi consistente com impactos 
substanciais em termos de capital humano (GERTLER, 2002), isto é, foi consistente com um alto 
grau de custo-efetividade. Se isso está sendo ou não o caso no BA, isso dependerá da efetividade do 
programa em trazer melhorias para o estado nutricional das famílias carentes. Estimativas iniciais não 
sugerem grandes impactos do programa nesse sentido. Se para gerar tais impactos se requer um aumen-
to dos gastos federais, por exemplo, para assegurar que os municípios pobres direcionem os benefícios 
às famílias mais carentes e monitorem os requerimentos do programa adequadamente, isso tenderá a 
aumentar a RCT do BA. A avaliação final da eficiência de gastos do programa dependerá, portanto, 
da maneira como esse balanceamento for administrado na prática. Novamente, isso requererá uma 
avaliação continuada dos custos e dos impactos do programa.

5 Deve-se, a princípio, fazer ajustes semelhantes para abordar o tema da diferença nos níveis médios de transferência domiciliar entre os programas, visto 
que um simples aumento no nível total de transferências sobre uma base fixa de beneficiários tenderá a reduzir a RCT. No entanto, os dados para tal 
comparação ainda não estão disponíveis. Além disso, deve-se ressaltar que alguns dos custos incluídos (ex.: impostos/tarifas) estão em proporção fixa 
com a base de transferências, tendendo, portanto, a mitigar a redução da RCT.
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4   Conclusão

O enfoque deste estudo foi o aspecto dos custos no Bolsa-Alimentação, um programa recen-
temente implementado no Brasil com o objetivo de reduzir os níveis de pobreza e desnutrição. Des-
crevemos a abordagem usada para coletar, processar e analisar as informações relativas ao custo do 
programa em nível federal. Os resultados sugerem que o programa parece ser eficiente em termos de 
gastos, na medida em que a razão entre os custos do programa e as transferências tende a convergir ao 
nível alcançado por um programa semelhante no México, o Progresa, amplamente reconhecido como 
tendo sido implementado de maneira bastante eficiente. No entanto, o Progresa também gerou impac-
tos substanciais em termos de capital humano, por meio do emprego de recursos na melhoria de sua 
capacidade de direcionar-se às famílias mais pobres e de monitorar o cumprimento ou não, por parte 
das famílias, das condições impostas pelo programa referentes ao investimento na nutrição dos filhos. 
Ainda não está claro se impactos semelhantes, em termos de capital humano, vêm sendo gerados pelo 
BA ou se é necessário um maior volume de recursos, em nível federal, para assegurar que os municípios 
tenham um direcionamento às famílias mais carentes e uma monitoria do cumprimento adequado das 
responsabilidades impostas pelo programa. Em caso positivo, considera-se que a eficiência de gastos 
do programa deverá aumentar, para que se possa melhorar a custo-efetividade geral do programa. O 
resultado e a avaliação finais dependerão, portanto, de como esse balanceamento ocorrer na prática. 
Enfatizamos a necessidade que a equipe do programa tem de continuar a avaliar os gastos e os impactos 
do programa, para que se possa confirmar as suposições implícitas na interpretação dos dados referen-
tes a custos, descritos anteriormente.
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Apêndice

Tabela 1. Descrição da Estrutura e das Atividades do BA em Nível Federal

Divisão Descrição das Atividades no Programa 

(1) Divisão de Informação.

 Esta divisão é responsável pelo 
desenvolvimento, pela manu-
tenção e pelo funcionamento 
dos sistemas de informação do 
programa. 

 Esses sistemas são usados para 
monitorar e implementar o 
programa. O sistema pode 
ser acessado via internet pelas 
equipes federal e municipais 
(os municípios recebem senhas) 
envolvidas no programa. Os 
sistemas de informação permi-
tem aos municípios registrar 
beneficiários. A equipe do pro-
grama usa as informações con-
tidas no sistema para monitorar 
o programa e elaborar relatórios 
administrativos.

 O Datasus, entidade que man-
tém a maioria dos sistemas de 
informações do Ministério da 
Saúde, foi parcialmente res-
ponsável pelo desenvolvimento 
desse sistema de informações, 
além de ser responsável por sua 
manutenção. Algumas dessas 
atividades são terceirizadas, 
outras são realizadas por uma 
pequena equipe de cinco pessoas 
trabalhando no Datasus.

 A Caixa Econômica Federal 
(CEF) é responsável pelo regis-
tro dos beneficiários, emitindo 
os cartões destes e transferindo 
as bolsas aos mesmos. 

 

  Desenvolvimento e implementação de sistemas de informação, incluindo o Sis-
tema Bolsa-Alimentação (componentes federal e municipal) e o software “Bolsi-
nha”, desenvolvido especialmente para esse fim. Também desenvolveu um sof-
tware para garantir a segurança das informações confidenciais contidas no site. A 
equipe do BA participou também da implementação da página da Coordenação-
Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN) e do sistema “Parnan”.

 Melhorias e modificações no sistema de informação: envolve trabalho em 
conjunto com a equipe do Datasus, objetivando identificar e implementar 
modificações e melhorias no sistema.

 Manutenção do sistema de informação: envolve trabalho em conjunto com a 
equipe do Datasus, para a manutenção contínua do sistema.

 Entrada dos dados no sistema: envolve a digitação da informação sobre a 
incorporação dos municípios ao sistema (por exemplo, detalhes a respeito de 
sua elegibilidade para participação no programa, uma vez que os municípios 
devem provar que possuem estrutura institucional apropriada para a imple-
mentação do programa). 

 Treinamento dos municípios quanto à utilização do sistema: envolve o treina-
mento do pessoal municipal (além de seu próprio) na utilização do sistema, a 
fim de registrar beneficiários para programas sociais federais, e no uso geral do 
sistema de informação. Até dezembro de 2001, todas as pessoas que utilizavam 
o sistema nacional de saúde tinham de preencher um formulário (CAD-SUS), 
que tem por objetivo registrar toda a população, mas esse processo ainda está 
em andamento. No entanto, como vários municípios ainda não implementa-
ram o sistema, o programa teve de abandonar esse plano. Em vez disso, a equipe 
do programa agora treina os municípios na utilização de formulários usados 
para registrar todos os beneficiários dos programas sociais federais (Cadúnico).

 Caixa Econômica Federal (CEF): envolve o processo de coleta de informações 
a respeito dos beneficiários provenientes das cidades, repassando essas infor-
mações à CEF e ajudando-a a promover melhorias no Cadúnico e lidar com 
outras questões (tarifas, quantias das transferências).

 Balcão de ajuda aos municípios: lida com as dúvidas dos municípios sobre a 
utilização do sistema e sobre o Cadúnico e o CAD-SUS.

 Pagamento de transferências: envolve a emissão dos comunicados autorizan-
do a CEF a transferir recursos aos beneficiários, a solução de problemas legais 
relacionados à incorporação dos municípios e ao estabelecimento de seus di-
reitos e responsabilidades e a relação com o Fundo Nacional para a Pobreza, 
que financia esses programas.

(continua...)
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Divisão Descrição das Atividades no Programa 

(2) Divisão de Implementação.

 Esta divisão é responsável pela 
coordenação da implementação 
do programa nos níveis nacional 
e municipal.

 Coordenação dos municípios: envolve o lançamento do programa, explican-
do aspectos relacionados ao delineamento e à implementação do programa 
nos municípios piloto, à apresentação do programa aos estados e municípios 
e ao treinamento dos centros de saúde e dos municípios. 

 Coordenação com os programas já existentes nas áreas de saúde e nutrição: 
envolve reuniões com o Projeto Alvorada (um programa relacionado à saúde e 
à nutrição em áreas muito pobres, já em andamento) e seminários de alimen-
tação e nutrição, bem como outros eventos. 

 Coordenação com a Rede de Proteção Social, responsável por outros progra-
mas sociais.

 Desenvolvimento das publicações-chave do programa: existem três publica-
ções-chave (“Perguntas e Respostas”, “Orientação Geral” e “Acompanhamen-
to”) que são distribuídas às secretarias municipais e estaduais de saúde e, em 
seguida, aos beneficiários. 

 Apoio ao programa: envolve o fornecimento de serviços de acompanhamento 
aos municípios, como, por exemplo, o envio de cartas e informações oficiais 
aos mesmos, bem como as respostas às suas questões, e o envio de requisições 
por meio de correio, telefone ou e-mail.

 Supervisão do programa: envolve a supervisão das atividades do programa 
nos estados e municípios, como, por exemplo, conferir junto aos municípios 
o estágio em que se encontra a implementação do programa e o modo como 
ela está sendo feita. 

 Análise das opiniões dos beneficiários: envolve o desenvolvimento e a imple-
mentação de questionários dirigidos aos beneficiários, solicitando suas opini-
ões sobre o programa.

 Preparação de relatórios administrativos: envolve a redação de relatórios men-
sais para auxílio à tomada de decisões.

 Atualização da página na internet: envolve a solicitação de sugestões para melho-
rias na página e a atualização da mesma de acordo com as sugestões recebidas.

(3) Divisão de Avaliação.

 Esta divisão é responsável pela 
realização tanto da avaliação 
interna, feita pela equipe do 
programa, quanto pela externa, 
feita pelo IFPRI. Parte da avalia-
ção feita pelo IFPRI terá relação 
direta com o delineamento do 
programa e deverá ser classifica-
da de acordo. 

 

 Avaliação do impacto do programa: envolve o desenvolvimento do arcabouço 
conceitual e da metodologia de avaliação, o desenvolvimento de questioná-
rios, a impressão, o teste e o envio dos mesmos e o trabalho de campo (treina-
mento e coleta, digitação e digitalização dos dados) (BA/IFPRI).

 Desenvolvimento de um método de direcionamento geográfico: esse estudo 
fez uma previsão da distribuição espacial das transferências entre todos os 
municípios. Tal informação foi usada para determinar a alocação dos recursos 
entre os municípios (BA).

 Avaliação dos resultados do direcionamento (IFPRI).

 Análise do custo do orçamento federal (IFPRI).

 Supervisão (como na área de implementação) (por exemplo, supervisionar os 
instrumentos de pesquisa e sua implementação) (BA).

 Análise das opiniões dos beneficiários (a mesma da área de implementação): 
envolve o desenvolvimento e a aplicação do questionário (BA). 

 Preparação de relatórios administrativos (BA).

(continuação)
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Divisão Descrição das Atividades no Programa 

(4) Divisão Técnica.

 Esta divisão é responsável por 
todas as atividades técnicas rela-
cionadas à Coordenação-Geral 
da Política de Alimentação e 
Nutrição. A maior parte de suas 
atividades não está diretamente 
relacionada ao programa. 

 Atividades de informação: envolve a preparação de publicações contendo in-
formações sobre alimentação e nutrição em geral, mas também do material 
para o BA.

 Atividades de treinamento: envolve o treinamento de todos os centros de saú-
de em nutrição e assuntos afins.

 Monitoria da saúde e nutrição: envolve o desenvolvimento e a implementação 
do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e atividades afins.

 Coordenação intersetorial: envolve a participação em reuniões no Ministério 
da Saúde e em outros ministérios.

 Atividades científicas: envolve a participação em conferências, workshops e ou-
tros encontros relacionados. 

 Atividades técnicas e administrativas: envolve o acompanhamento das ativi-
dades dos centros acadêmicos e de outras áreas técnicas que colaboram com a 
Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN).

(5) Divisão de Auditoria.

 Esta divisão é responsável por 
todos os detalhes de orçamento 
e contratos referentes a todas as 
atividades da Coordenação-Ge-
ral da Política de Alimentação e 
Nutrição.

 Atividades de auditoria: envolvem o registro e a avaliação de todas as aloca-
ções de recursos relacionadas às atividades da CGAN, o contato com as se-
cretarias municipais de saúde (SMS) para a verificação de registros, o contato 
com as secretarias estaduais de saúde (SES) para assegurar-se de que estão 
monitorando as SMS, viagens de supervisão e relacionamento com o DENA-
SUS (Departamento Nacional de Auditoria do SUS), com o TCU (Tribunal 
de Contas da União) e com a SFC (Secretaria de Fiscalização e Controle). A 
verificação dos registros também é feita por meio do Disque-Saúde. 

 Administração do projeto: envolve a preparação e o monitoramento de con-
tratos, a preparação de relatórios e a manutenção de contas.

 Planejamento do orçamento: envolve a preparação de materiais técnicos e 
propostas de orçamento e a entrada de dados no Sistema de Planejamento de 
Informações (SIGPLAN).

Tabela 2.  Alocação de Tempo na Divisão de Informação (pessoa-mês em meses selecionados)
_____________________________________________________________________________________________

mês
 Atividades |  Jul01  Set01  Nov01  Jan02  Mar02  Mai02  Jul02  Set02  Nov02  Total
_____________________________________________________________________________________________
 Desenvolvimento |  2,4  2,5  4,3  6,3  6,1  6,5  5,4  6,9  6,7  47,0
 Modificação |  0,6  0,6  0,3  0,9  0,5  0,4  0,4  0,4  0,5  4,5
 Manutenção |  0,3  0,2  0,4  0,4  0,5  0,4  0,5  0,5  0,5  3,7
 Digitação Dados |  0,0  0,0  0,0  0,1  2,9  2,7  2,3  2,3  2,7  13,1
 Treinamento |  1,2  1,2  3,5  5,2  5,1  4,5  4,7  4,2  4,4  33,9
 Atividades CEF |  0,4  0,4  0,4  0,5  0,4  0,4  0,5  0,5  0,5  4,0
 Balcão de Ajuda |  0,0  0,0  1,4  2,4  2,8  3,6  3,8  3,7  3,3  21,1
 Transferências |  0,7  0,7  0,7  1,3  1,2  1,3  1,2  1,2  1,2  9,5
 Outras Atividades |  0,4  0,4  0,4  0,4  0,9  0,5  0,5  0,5  0,5  4,4
  | 
  Total |  6,0  6,0  11,3  17,3  20,3  20,3  19,3  20,3  20,3 141,1
_____________________________________________________________________________________________

(continuação)
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Tabela 3.  Alocação de Tempo na Divisão de Implementação 
(pessoa-mês em meses selecionados)

 ____________________________________________________________________________________________
  | mês  

 Atividades | Jul01 Set01 Nov01 Jan02   Mar02  Mai02   Jul02   Set02   Nov02   Total

 ____________________________________________________________________________________________

  Municípios |  4,9   4,5   3,2   2,8   4,0   3,0   2,8   1,7   0,7  27,6

  Programas de Saúde |  0,0   0,1   0,3   0,2   0,3   0,1   0,3   0,3   0,0   1,6

 Programas Sociais |  0,0   0,0   0,1   0,1   0,6   0,8   1,1   0,9   0,6   4,2

 Publicações |  0,0   0,0   0,6   0,0   0,0   0,5   0,0   0,4   0,0   1,4

 Apoio ao Programa |  0,1   0,3   1,8   5,1   3,3   3,7   3,3   4,1   3,1  24,8

 Supervisão do Programa |  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   2,5   2,5

 Análise Beneficiários |  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,3   1,3

 Relatório de Gestão |  0,0   0,0   0,0   0,0   0,2   0,2   0,4   0,4   0,9   2,0

 Homepage |  0,0   0,0   0,0   0,8   0,7   0,7   0,7   0,7   0,7   4,3

   Documentos Legais |  0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,1

  SISVAN |  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,4   0,6   0,1   1,2

  | 

  Total |  5,0   5,0   6,0   9,0   9,0   9,0   9,0   9,0  10,0  71,0

 ____________________________________________________________________________________________

Tabela 4. Alocação de Tempo na Divisão de Avaliação (pessoa-mês em meses selecionados)
 ____________________________________________________________________________________________

 |  mês

 Atividades |  Jul01  Set01  Nov01  Jan02  Mar02  Mai02  Jul02  Set02  Nov02  Total

 ____________________________________________________________________________________________

 Impacto do Programa |  0,0   0,5   1,5   0,2   1,4   3,4   2,1   0,6   0,7  10,4

 Direcionamento Geog. |  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

  Direcion.-Resultados |  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

  Análise de Custos |  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,4   0,0   0,0   0,4

 Supervisão |  0,0   0,0   0,0   0,8   1,3   0,0   0,0   1,9   2,1   6,1

 Análise Beneficiários|  0,0   0,0   0,0   1,8   0,7   0,0   0,0   0,6   1,4   4,5

 Relatórios de Gestão |  0,0   0,0   0,0   0,8   0,1   0,0   0,0   0,5   0,2   1,5

  Total |  0,0   0,5   1,5   3,5   3,5   3,5   2,5   3,5   4,5  23,0

 ____________________________________________________________________________________________
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Tabela 5.  Alocação de Tempo na Divisão Técnica (pessoa-mês em meses selecionados)
_____________________________________________________________________________________________
  |  mês

   Atividades | Jul01  Set01  Nov01  Jan02  Mar02  Mai02  Jul02  Set02  Nov02  Total

_____________________________________________________________________________________________

   Informação |   1,5   1,1   1,2  2,1  1,2  1,5  1,2  1,4  2,4   13,4

   Treinamento |   0,0   0,0  0,5  1,4  3,8  4,2  1,2  1,1  1,1   13,1

  Monitoramento |   0,8   1,6  2,1  2,3  2,4  2,3  2,6  2,5  3,5   19,8

   Coordenação |   0,6   0,9  1,0  0,8  1,0  1,2  2,6  1,5  1,4   11,0

   Científico |   0,2   0,6  0,7  0,2  0,3  0,6  0,5  0,3  0,3 3,6

  Administração |   0,9   1,9  1,6  2,3  1,4  1,3  3,1  3,3  3,4   19,1

   | 

    Total |   4,0 6,0  7,0  9,0   10,0   11,0  11,0  10,0   12,0   80,0

_____________________________________________________________________________________________

Tabela 6.  Alocação de Tempo na Divisão de Auditoria (pessoa-mês em meses selecionados)
_____________________________________________________________________________________________
  |     mês 

 Atividades |  Jul01 Set01 Nov01 Jan02 Mar02 Mai02 Jul02 Set02 Nov02 Total

_____________________________________________________________________________________________

 Auditoria | 0,3  0,3  0,3  0,7  1,0  1,8  1,8  1,8  1,8  9,8

 Gestão do Projeto | 0,2  0,2  0,2  0,4  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  6,0

 Planej. Orçamento | 0,5  0,5  0,5  1,0  1,0  1,2  1,2  1,2  1,2  8,3

  | 

  Total | 1,0  1,0  1,0  2,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0 24,0

_____________________________________________________________________________________________

Tabela 7.  Alocação de Tempo entre as Divisões (pessoa-mês em meses selecionados)
_____________________________________________________________________________________________
 |     mês 
 Divisão |  Jul01 Set01 Nov01 Jan02 Mar02 Mai02 Jul02 Set02 Nov02 Total

_____________________________________________________________________________________________

 Planejamento| 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 14,0

 Informática| 6,0 6,0 11,3 17,3 20,3 20,3 19,3 20,3 20,3 141,1

 Implem. | 5,0 5,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 71,0

 Avaliação | 0,0 0,5 1,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 4,5 23,0

 Técnica | 4,0 6,0 7,0 9,0 10,0 11,0 11,0 10,0 12,0 80,0

 Auditoria | 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0

 | 

 Total | 18,0 20,0 28,3 42,3 47,3 49,3 47,3 48,3 52,3 353,1

_____________________________________________________________________________________________
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Tabela 8.  Custos e Transferências do Programa (em milhares de reais)
_____________________________________________________________________________________________
 divn | 1.o trim 2.o trim 3.o trim 4.o trim 5.o trim 6.o trim Total
 ____________________________________________________________________________________________
  Salários | 186 252 394 433 438 487 2190
 Diárias | 48 56 64 85 8 3 264
 Viagem | 109 131 136 143 24 15 558
  Impostos | 0 1 14 45 216 233 510
 Tarifas | 0 0 184 408 914 1000 2506
 OthSals | 15 21 32 32 23 34 156
 Equipe Adm | 44 46 49 49 48 48 284
 Garçons | 2 2 2 2 2 2 14
  Porteiro | 18 18 18 18 18 18 110
 Luz | 6 4 4 6 6 5 32
 Água | 0 1 1 1 2 1 6
 Segurança | 11 11 11 11 11 11 63
 Veículo | 3 3 3 3 3 3 16
 Prédio | 70 70 70 70 70 70 420
 IPTU | 0 0 0 0 0 0 1
 Correio | 756 756 308 308 308 308 2746
 Móveis | 8 8 8 8 8 8 51
  Publicidade | 1149 0 0 0 0 0 1149
 Publicação | 320 17 0 0 0 0 338
  DesSoftw | 139 139 810 0 0 0 1088
 Teleph | 0 0 0 0 0 0 0
  Material | 2 6 10 5 12 4 39
 FINATEC | 0 0 0 152 141 34 327
  Telefone | 0 0 1 1 1 2 6
 ____________________________________________________________________________________________
 custos | 1.o trim 2.o trim 3.o trim 4.o trim 5.o trim 6.o trim Total
 ____________________________________________________________________________________________
 Salário | 245 318 475 513 509 569 2629
 Diárias | 48 56 64 85 8 3 264
 Viagem | 109 131 136 143 24 15 558
 Outros | 2484 1036 1447 1039 1713 1700 9420
 Transfers | 39 355 3797 11954 56791 61339 134275
 | 
 Total | 2926 1897 5919 13735 59045 63627 147147
 ____________________________________________________________________________________________
 custos | 1.o trim 2.o trim 3.o trim 4.o trim 5.o trim 6.o trim 
 ____________________________________________________________________________________________
  Salários | 6,209 0,895 0,125 0,043 0,009 0,009
 Diárias | 1,215 0,158 0,017 0,007 0,000 0,000
 Viagem | 2,756 0,369 0,036 0,012 0,000 0,000
 Outros | 62,904 2,919 0,381 0,087 0,030 0,028
 | 
 Total | 73,084 4,341 0,559 0,149 0,040 0,037
_____________________________________________________________________________________________
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