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A LINHA DE EXTREMA POBREZA 
E O PÚBLICO-ALVO DO 

PLANO BRASIL SEM MISÉRIA

Tiago Falcão e Patricia Vieira da Costa

Uma das decisões basilares no desenho do Plano Brasil sem Miséria foi a 
definição da linha de extrema pobreza que nortearia toda a estratégia, com vários 
usos. A linha foi empregada no diagnóstico inicial que caracterizou a população 
extremamente pobre em todo o país, feito com base em informações do Censo. 
Aplicada à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), ela serviu como 
um dos vários parâmetros para acompanhar a trajetória da taxa de extrema pobreza 
ano a ano. E, no âmbito do Cadastro Único para Programas Sociais, delimitou o 
público selecionado para uma série de iniciativas do Plano. 

Neste artigo, exploramos os caminhos tomados para o estabelecimento da 
linha, seus usos e as características do público-alvo do Plano Brasil sem Miséria. 

Primeiramente falamos sobre a variedade de tipos de linha existentes e sobre 
a pluralidade de escolhas a fazer ao definir uma linha, o que faz dessa uma tarefa 
complexa e por vezes demorada. Abordamos a decisão de concentrar os esforços 
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nas políticas para superar a extrema pobreza, optando por referenciar a linha em 
alternativas já disponíveis, e discorremos sobre as opções para reajuste da linha. 

A partir daí, partimos para detalhes sobre: a aplicação da linha sobre o Censo 
2010 para o diagnóstico inicial da extrema pobreza, importantíssimo para o desenho 
das ações do Plano; a aplicação da linha sobre a PNAD como uma dentre as várias 
formas de acompanhar a evolução da taxa de extrema pobreza ao longo do tempo; 
e o uso da linha no Cadastro Único para a gestão do Plano. Também analisamos as 
diferenças entre as informações proporcionadas por essas três fontes.

Por fim, destacamos o fato de que a linha não delimita todos os beneficiários do 
Brasil sem Miséria, mas seu público prioritário, de modo que a estratégia não alcança 
apenas quem é extremamente pobre do ponto de vista da renda, mas também os 
vulneráveis de um ponto de vista multidimensional – o que se configura como uma 
das maiores virtudes do Plano. 

O CURIOSO MUNDO DAS LINHAS DE POBREZA

Linhas de pobreza absoluta, relativa, subjetiva, índices multidimensionais 
de necessidades básicas não atendidas, combinação entre linhas de pobreza e 
indicadores de privações – as opções de abordagem para definição de pobreza são 
muitas. Embora seja possível estabelecer critérios para subsidiar a escolha de uma 
delas, essa será apenas a primeira em uma sucessão de decisões a tomar ao longo 
do processo de definição da linha. E, mesmo que as escolhas sejam embasadas em 
informações majoritariamente técnicas, ainda assim sempre embutirão uma dose 
considerável de juízos de valor. 
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Se a linha eleita for absoluta1, o ideal é recorrer à abordagem tradicional das 
necessidades calóricas mínimas? Ou esse seria um método ultrapassado e inadequado 
a um país em que a fome deixou de ser um problema crônico2, como apontado 
recentemente pela economista Sônia Rocha – uma das maiores autoridades nesse 
tipo de abordagem?3 Se a opção recair sobre a comodidade de manter esse enfoque, 
que ainda encontra muito respaldo internacional4, como estabelecer as necessidades 
calóricas mínimas face às diferenças de idade, sexo, atividade? E como definir a cesta 
de alimentos que garanta o acesso à quantidade mínima de calorias requeridas, para 
então calcular seu valor e a linha monetária resultante?5 

1  De acordo com o Compêndio sobre Melhores Práticas em Medição de Pobreza, linhas de pobreza absoluta 
representam o custo da compra de uma cesta de itens essenciais que permitem a uma pessoa alcançar o patamar 
absoluto mínimo de satisfação de certas necessidades básicas. Expert Group on Poverty Statistics (2006), p.53.

2  De fato, o relatório Estado da Insegurança Alimentar no Mundo, lançado em setembro de 2014 pela 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), apontou que o Brasil saiu do Mapa 
da Fome, já que a prevalência da subalimentação era inferior a 5% (estimativas internas do MDS, com base nos 
parâmetros do modelo de estimação da FAO, apontam para 1,6% de subalimentados no país).

3  Sônia Rocha fez o comentário durante a oficina técnica “Dimensionamento e caracterização da pobreza no 
contexto de sua superação: os limites dos indicadores clássicos e as novas propostas metodológicas”, realizada em 
26 de agosto de 2014 no Rio de Janeiro pela iniciativa World without Poverty.

4  O cerne dos trabalhos do Banco Mundial e da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), 
por exemplo, referenciam-se em cestas de alimentos.

5  Outro inconveniente dessa abordagem é que no Brasil ela se baseou em cestas de alimentos levantadas em 
Pesquisas de Orçamentos Familiares da década de 1980, que não refletem mudanças importantes no padrão de 
consumo de alimentos no país. Ver Estudo Técnico Sagi/MDS nº 08/2014, “Questões metodológicas acerca do 
dimensionamento da extrema pobreza no Brasil nos anos 2000”, pp. 9-10.



O BRASIL SEM MISÉRIA

4

Se o enfoque adotado for multidimensional6, a quantidade de decisões se 
multiplica. Quais são as dimensões relevantes para configurar a situação de pobreza? 
Dentro de cada uma dessas dimensões, quais indicadores de necessidades básicas 
devem ser incluídos? Qual o critério para definir se cada uma das necessidades foi 
ou não foi atendida? E qual a importância relativa de cada indicador na definição 
de quem é pobre? Todas essas questões se desdobram em uma série de outras e, tanto 
neste caso quanto no do parágrafo acima, estamos falando apenas de uma parte das 
possibilidades de abordagem para definição da pobreza. 

Tendo em vista a complexidade do assunto, não espanta que as tentativas 
de estabelecer uma metodologia e uma linha oficial de pobreza no Brasil, com a 
formação de grupos de trabalho e comissões técnicas dedicadas a essa tarefa, não 
tenham conduzido a um consenso7. Se, como afirmou Sergei Soares, “nem sequer 
instituições de pesquisa oficiais, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) ou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contam com 
metodologias de avaliação de pobreza usadas por todos ou quase todos os seus 
pesquisadores”8, que dirá dos pesquisadores de outras instituições?

De acordo com o Compêndio sobre Melhores Práticas em Medição de Pobreza, 
elaborado por especialistas do mundo todo sob os auspícios da Comissão Estatística 
das Nações Unidas, “a estimação da linha absoluta de pobreza requer a tomada 
de decisões sobre vários aspectos, que podem levar a diferentes procedimentos 
operacionais que afetarão a comparabilidade dos resultados”9. Considerando que 
dentro de uma única entidade cada pesquisador pode ter sua própria metodologia 

6  Segundo o Compêndio sobre Melhores Práticas em Medição de Pobreza (p. 101), esse é o método que identifica 
domicílios pobres como aqueles que enfrentam privação severa de necessidades humanas básicas, baseado no uso 
de indicadores de privações.

7  Sobre alguns dos grupos de trabalho criados com essa finalidade, ver Ibarra, 2012b.

8  SOARES, 2009a, p. 7.

9  Expert Group on Poverty Statistics (2006), p. 147.
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e sua linha, o que se tem no âmbito do país, mesmo falando apenas em termos 
de linhas absolutas, é uma pluralidade de medições de pobreza capaz de confundir 
o mais interessado dentre os não iniciados no tema. Contudo, na avaliação de 
especialistas10, do ponto de vista científico essa pluralidade não precisa ser motivo 
de preocupação, desde que as medições sejam corretas e haja transparência quanto 
às metodologias adotadas.

A DEFINIÇÃO DA LINHA DO 
PLANO BRASIL SEM MISÉRIA

Ao dar início ao desenho do Plano Brasil sem Miséria, o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) deparou-se com a necessidade 
de definir a linha de extrema pobreza que lhe servisse de parâmetro. Tendo em conta 
que nenhuma das abordagens é consensualmente reconhecida como melhor do que 
as outras, cada uma apresentando suas vantagens e suas limitações, e ciente do tempo 
e da energia gastos anteriormente em tentativas frustradas de estabelecer uma linha 
– até por haver participado de parte dessas tentativas –, o ministério percebeu que 
precisaria ser o mais pragmático possível. Deixou de lado a ideia de criar uma nova 
comissão técnica em busca de consenso para definição e mensuração da pobreza, e 
resolveu concentrar seus esforços na definição da política pública para superação da 
extrema pobreza. Quanto à decisão sobre a linha, que deve muito à iniciativa da então 
secretária Ana Fonseca, optou-se por recorrer a uma das alternativas já disponíveis.

10  Reunidos na oficina técnica “Dimensionamento e caracterização da pobreza no contexto de sua superação: os 
limites dos indicadores clássicos e as novas propostas metodológicas”, realizada em 26 de agosto de 2014 no Rio 
de Janeiro pelo World without Poverty.
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Segundo o Compêndio sobre Melhores Práticas em Medição de Pobreza,

Linhas monetárias podem ser relativamente menos importantes 
em países com baixa renda per capita, onde a população é 
predominantemente rural e a economia de mercado é menos 
desenvolvida. Nesses casos, o uso da abordagem das privações é mais 
adequado para apontar a magnitude da pobreza. Em países com uma 
grande proporção de população urbana e uma grande economia de 
mercado, linhas de pobreza absoluta podem ser mais apropriadas para 
estudar a incidência e a evolução da pobreza. A combinação das duas 
abordagens é desejável, apesar de que pode impor alto fardo financeiro 
e enfrentar restrições institucionais e técnicas (...).11 

O Brasil claramente se encaixa no segundo caso, o que indica que uma 
abordagem unidimensional para a linha não deixa a desejar em termos de refletir a 
situação de pobreza extrema do público-alvo, e ao mesmo tempo traz as vantagens 
da simplicidade e da transparência, facilitando o acompanhamento pela sociedade 
no que concerne à principal meta do Plano Brasil sem Miséria – superar a extrema 
pobreza até o final de 2014. Isso não significa que o país deixe de lado tanto a 
atuação quanto as medições de um ponto de vista multidimensional, ambas 
fundamentais para uma estratégia sofisticada como o Brasil sem Miséria, como 
será apontado adiante neste texto.

Tomaram-se então linhas absolutas já adotadas administrativamente no país, 
como a linha constante da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)12, de um 
quarto do salário mínimo per capita ao mês, que serve de parâmetro para a concessão do 

11  Expert Group on Poverty Statistics (2006), p. 141. 

12  Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, artigo 20, parágrafo 3º.
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Benefício de Prestação Continuada (BPC)13; o patamar predominantemente utilizado 
para inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, de até 
meio salário mínimo mensal per capita; e as linhas do Programa Bolsa Família, que à 
época do lançamento do Plano Brasil sem Miséria, em junho de 2011, eram de R$ 140 
mensais por pessoa para definir a pobreza e de R$ 70 por pessoa para a extrema pobreza.

Também foram levadas em consideração as linhas regionalizadas calculadas 
por Sônia Rocha com base no consumo calórico, que em 2011 orbitavam os R$ 7014 
por pessoa ao mês, e a linha do Banco Mundial, adotada pelas Nações Unidas como 
parâmetro de aferição do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM)15, de US$ 1,25 per capita por dia pela Paridade do Poder de Compra (PPC) – 
que no momento de concepção do Brasil sem Miséria se traduzia em cerca de R$ 67.

O objetivo era que a meta colocada para o Plano Brasil sem Miséria fosse 
ousada, porém factível, de modo a conferir credibilidade à estratégia. Referenciá-la 
em uma fração substancial do salário mínimo seria inadequado, por se tratar de uma 
concepção mais ligada ao mercado de trabalho do que ao conceito de pobreza16. 

Por outro lado, a adoção de uma linha na casa dos R$ 70 colocaria o Plano em 
sintonia com um dos principais programas que o viriam a compor (o Bolsa Família), 
com estudos respeitados na área de definição da pobreza (os de Sônia Rocha) e 
com o principal parâmetro global de aferição da extrema pobreza (o do Banco 
Mundial), conferindo comparabilidade internacional aos resultados, sem deixar de 
proporcionar uma meta desafiadora. Prova disso é que, uma vez eleita a linha de R$ 

13  Há informações sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) adiante neste volume, nos artigos “O eixo 
de garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria” e “O Plano Brasil sem Miséria e a contribuição da política de 
assistência social na oferta de serviços para a garantia de necessidades sociais básicas”.

14  ROCHA, 2013, pp. 27-28.

15  Mais especificamente, essa linha refere-se ao Objetivo nº1: até 2015, reduzir a pobreza extrema à metade do 
nível registrado em 1990.

16  SOARES, 2006, p. 45.
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7017, muitos se surpreenderam com a magnitude do desafio de superar a extrema 
pobreza até o final de 2014 com base nesse parâmetro. 

DO REAJUSTE DA LINHA18

O parâmetro de extrema pobreza estabelecido para o Plano Brasil sem 
Miséria é uma linha administrativa, com característica de linha absoluta com valor 
referenciado em uma cesta de alimentos19. Ao longo do tempo, a inflação faz com 
que o preço dos alimentos que compõem essa cesta variem. Isso significa que, se o 
valor da linha não for reajustado, ela deixará de ter a capacidade de aquisição da 
cesta de alimentos proposta. 

Além disso, sem reajuste, a tendência com o passar do tempo é de que cada vez 
menos pessoas tenham renda mensal menor do que a linha, uma vez que ela permanece 
fixa – enquanto a renda, em maior ou menor grau, acompanha a dinâmica da economia.

Para estabelecer um critério de reajuste da linha, uma das possibilidades seria 
o uso de um índice de inflação20. Outra possibilidade seria acompanhar o patamar de 

17  Estimulados pelo Brasil sem Miséria, alguns estados estabeleceram linhas próprias de extrema pobreza, de valor 
mais alto que o da linha do Plano. Mais informações nos artigos “A articulação federativa no Plano Brasil sem 
Miséria” e “O eixo de garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria”, neste livro.

18  Os primeiros parágrafos desta seção baseiam-se em escritos não publicados do Secretário Nacional de Renda de 
Cidadania do MDS, Luis Henrique Paiva.

19  Cesta montada com base em cálculo de necessidade mínima de ingestão calórica, conforme mencionado no início 
deste texto.

20  O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) registra variações de preços relacionadas ao 
consumo de famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos, patamar bastante superior ao do público do Plano 
Brasil sem Miséria, que não reflete seus hábitos de consumo. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC/IBGE) registra variações de preços para famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos, que também 
não é o público do Plano, mas está mais próximo dele. O peso dos alimentos é maior no INPC, porque nessa 
faixa de renda a alimentação representa parte mais substancial do consumo total das famílias. Uma opção para 
aproximar-se do perfil do público do Plano seria usar exclusivamente o grupo “alimentação e bebidas” do INPC.
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US$ 1,25 PPC diário por pessoa, adotado pelo Banco Mundial – com as vantagens 
de se tratar de uma metodologia elaborada especificamente para tratar da pobreza, 
diferentemente do reajuste baseado em índices de inflação, e de proporcionar maior 
comparabilidade internacional aos resultados obtidos no Brasil. Por outro lado, o uso 
dos fatores de conversão PPC do Banco Mundial é tarefa complexa até mesmo para 
especialistas, como eles próprios apontam21.

O secretário de avaliação e gestão da informação do MDS, Paulo Jannuzzi, 
e o diretor de monitoramento, Marconi Sousa, explicam que a conversão de tal 
parâmetro (US$ 1,25 PPC) para valores em reais não é realizada pela simples adoção 
da taxa de câmbio22: 

A taxa de câmbio é um elemento importante no cálculo mas, na 
realidade, o fator de conversão depende de uma pesquisa internacional 
coordenada pelo Banco Mundial, que faz o levantamento de mais de 
100 produtos de consumo domiciliar em 62 países e seu cotejamento 
com preços/qualidade de produtos similares nos Estados Unidos23. 

Há fatores de conversão disponíveis no site do Banco Mundial, como o 
que foi usado no Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio 2014, produzido pelo Ipea, que adotou o fator de 
R$ 2,36 por dia, ou R$ 71,75 por mês24, explica Jannuzzi. “Tal escolha preserva a 
comparabilidade internacional do US$ 1,25 PPC a cada ano. Assim, garante-se que  

21  Esta dificuldade foi abordada algumas vezes, inclusive pelo próprio Banco, durante a oficina técnica 
“Dimensionamento e caracterização da pobreza no contexto de sua superação: os limites dos indicadores clássicos 
e as novas propostas metodológicas”, realizada em 26 de agosto de 2014 no Rio de Janeiro pelo WWP.

22  Ver Estudo Técnico Sagi/MDS nº 08/2014, “Questões metodológicas acerca do dimensionamento da extrema 
pobreza no Brasil nos anos 2000”, p. 12.

23  O último levantamento de fatores de conversão para linhas de pobreza em diferentes países divulgado pelo Banco 
Mundial refere-se a 2005.

24  Fator de conversão do “consumo domiciliar”, disponível no site do Banco Mundial, no endereço http://data.
worldbank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP.05/countries?display=default
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as linhas adotadas em todos os países tenham o mesmo poder de compra nos 
vários países”25.

Os reajustes requerem ainda a definição da data de referência a partir da qual 
são calculados. No caso do Bolsa Família, a referência mais adequada é outubro de 
2003, mês de lançamento do Programa. No caso do Brasil sem Miséria, a referência 
é junho de 2011, quando o Plano foi criado. 

O que dizem as normas

A Lei que institui o Programa Bolsa Família estabelece suas linhas 
de pobreza e extrema pobreza e deixa espaço para reajuste “em razão da 
dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema”26. No 
Bolsa Família, a linha de extrema pobreza é usada para delimitar o patamar 
de elegibilidade para concessão do benefício básico e é referência para cálculo 
da complementação de renda feita pelo benefício de superação da extrema 
pobreza27. Já no Plano Brasil sem Miséria, a linha serve para diagnóstico 
de privações do público-alvo, para definição de público elegível em parte dos 
programas e para mensuração e acompanhamento da evolução da taxa de 
extrema pobreza. O Decreto que cria o Brasil sem Miséria fixa sua linha28 
sem trazer previsão de reajuste, dado o período limitado de execução do 

25  Em maio de 2014, o Banco Mundial atualizou os fatores de conversão dólar PPC para consumo domiciliar e 
PIB, com base em pesquisa internacional de mais de uma centena de produtos. Os novos fatores de conversão 
são menores que os que vinham sendo divulgados na base de dados do Banco. Com a nova série de fatores, a 
linha referenciada em US$ 1,25 PPC seria de R$ 63 em junho de 2011 (e R$ 65 reais em setembro de 2012).

26  Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, artigo 2º, parágrafo 6º . A Lei converte a Medida Provisória nº 132, 
de 20 de outubro de 2003.

27  Sobre os benefícios do Bolsa Família, ver os artigos “O Programa Bolsa Família e a luta para superação da 
extrema pobreza no Brasil” e “O eixo de garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria”, neste volume.

28  Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011, artigo 2º.
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Plano. Ou seja, nem no caso do Bolsa Família nem no do Brasil sem Miséria 
se definiu um critério de reajuste periódico das linhas. 

Apesar de se tratar de referências distintas, estabelecidas em normas legais 
diferentes, que não as atrelam uma à outra, as linhas de extrema pobreza do Plano 
Brasil sem Miséria e do Programa Bolsa Família “caminharam” juntas. Um dos 
principais motivos é o aproveitamento de sinergias entre as ações dos diversos atores 
envolvidos no Plano. O uso compartilhado do sistema de pagamentos do Bolsa 
Família (que atende outros programas do Brasil sem Miséria, como o Bolsa Verde 
e o Fomento a Atividades Produtivas Rurais) não produziria os mesmos ganhos 
de eficiência se houvesse pluralidade de linhas, o que tornaria a operação muito 
mais difícil. Outro motivo é que não faria sentido modificar a linha do Brasil sem 
Miséria deixando para trás os participantes do Bolsa Família, sem franquear a eles 
um aumento proporcional de benefícios, de modo a atualizar seu poder de compra. 

Assim, o reajuste das linhas de elegibilidade e dos benefícios do Programa 
Bolsa Família anunciado pouco antes do lançamento oficial do Brasil sem Miséria 
(como sua primeira iniciativa) levou o benefício básico do Programa para R$ 70, que 
corresponde exatamente ao valor da linha estabelecida para o Plano29. 

Uma consequência importante do fato de ambas as linhas terem “caminhado” 
juntas é que, quando se avalia a possibilidade de reajuste, deve-se considerar com 
o máximo cuidado os impactos orçamentários, pois o aumento da linha de extrema 
pobreza do Brasil sem Miséria implica mais famílias elegíveis e benefícios mais altos 
no Bolsa Família e em outros programas do Plano. O impacto orçamentário sobre 

29  Mais informações sobre o reajuste e outras medidas do Brasil sem Miséria para fortalecer o 
Bolsa Família nos artigos “O eixo de garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria” e “O 
Programa Bolsa Família e a luta para superação da extrema pobreza no Brasil”, neste livro.
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o Bolsa Família tende a ser particularmente alto tendo em vista a adoção da nova 
lógica de cálculo de benefícios criada pelo Brasil sem Miséria30. 

Assim, o fato de não existir um critério de reajuste periódico, um “gatilho”, 
justifica-se pela inadequação da adoção de um mecanismo de indexação da linha, 
que seria incompatível com os princípios de responsabilidade fiscal e estabilidade 
que pautam a política econômica. De todo modo, dada a necessidade de atualizar o 
poder de compra verificada em meados de 2014, houve reajuste de ambas as linhas 
para R$ 77 mensais per capita, no mês de junho. A linha de pobreza do Bolsa Família 
subiu para R$ 154. O reajuste teve como referencial US$ 1,25 PPC, ajustado pelo 
fator de conversão para consumo doméstico do Banco Mundial, proporcionando 
comparabilidade internacional aos resultados brasileiros na superação da extrema 
pobreza e tendo por data de referência o lançamento do Plano Brasil sem Miséria.

Para além da operacionalização de programas, contudo, a linha é utilizada, 
como dito anteriormente, para o acompanhamento da evolução da taxa de 
extrema pobreza. Nessa atividade o Plano Brasil sem Miséria observa, além dos 
resultados nominais, as taxas de extrema pobreza ajustadas pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) e pelo critério de US$ 1,25 PPC diário, 
descontando assim o efeito inflacionário. Com isso, mesmo nos períodos em 
que não houve reajuste da linha, a atividade de monitoramento da evolução da 
extrema pobreza não ficou prejudicada.

30  Idem, referindo-se mais especificamente ao benefício de superação da extrema pobreza.
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A APLICAÇÃO DA LINHA NO CENSO 
PARA DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 
DOS EXTREMAMENTE POBRES3132

Uma vez estabelecida a linha de extrema pobreza de R$ 70 per capita mensais 
para o Plano Brasil sem Miséria, o IBGE apresentou informações sobre a dimensão, 
a localização e as características socioeconômicas da população com renda familiar 
mensal per capita abaixo desse patamar (em situação de extrema pobreza), a partir 
dos dados preliminares do universo do Censo Demográfico 2010. 

O Censo é composto por dois questionários, um simplificado, que engloba 
todos os entrevistados no universo do levantamento (ou seja, o país todo), e 
outro completo, que compõe a amostra do Censo (não sendo aplicado a todos os 
entrevistados) e proporciona informações mais detalhadas a partir dos resultados 
dessa amostra. Pouco antes do lançamento do Brasil sem Miséria, o IBGE tinha apenas 
os dados preliminares do questionário do universo do Censo, pois o processamento 
definitivo levaria mais tempo. Posteriormente, de posse dos resultados definitivos 
da amostra e do universo do Censo, as informações sobre a população em extrema 
pobreza foram refinadas e ajustadas. O uso do Censo proporcionou ao Brasil sem 
Miséria um primeiro diagnóstico, que norteou o desenho de várias de suas ações.

De acordo com os dados preliminares do universo do Censo 2010, o total de 
pessoas com renda domiciliar per capita entre R$ 1,00 e R$ 70,00 era de 11,43 milhões. 
Além dessas pessoas, havia outras 6,8 milhões em domicílios sem rendimento. Nem 
todos esses domicílios, contudo, se enquadravam no perfil de extrema pobreza, pois 

31  Baseado nas informações de Ibarra (2012a), que contém o diagnóstico completo da população em situação de 
extrema pobreza com base no universo preliminar do Censo 2010.

32  Há outras informações sobre as relações entre esse diagnóstico e as políticas incluídas no Brasil sem Miséria no 
artigo que abre esta publicação, sobre a formulação do Plano.
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poderiam não ter tido renda no mês de referência do Censo, especificamente, por 
alguma outra razão que não a situação de pobreza extrema. Note-se que os dados do 
Censo têm como referência o mês de agosto de 2010, sendo que as informações de 
renda referem-se ao mês anterior.

Para chegar a um número mais preciso de extremamente pobres, solicitou-se 
então ao IBGE que apontasse, a partir do total de domicílios sem rendimento, os 
que tinham maior probabilidade de realmente estar na extrema pobreza, usando os 
seguintes critérios:

• não ter banheiro de uso exclusivo; ou 

• não ter ligação com rede geral de esgoto ou pluvial e não ter fossa séptica; ou

• estar em área urbana sem ligação à rede geral de distribuição de água; ou 

• estar em área rural sem ligação à rede geral de distribuição de água e sem 
poço ou nascente na propriedade; ou 

• não ter energia elétrica; ou 

• ter pelo menos um morador de 15 anos ou mais de idade analfabeto; ou 

• ter pelo menos três moradores de até 14 anos de idade; ou 

• ter pelo menos um morador de 65 anos ou mais de idade.   

Realizado esse procedimento de aplicação do filtro de restrições descrito 
acima aos sem remuneração nos dados preliminares do Censo133, chegou-se a um 
total de 4,84 milhões de pessoas vivendo em domicílios com pelo menos uma das 
características acima, o que representava pouco mais de 70% dos sem rendimento. 

33  Para mais informações, consultar o Estudo Técnico Sagi/MDS nº 16/2012, “Análise do filtro de restrições 
aplicado aos sem remuneração nos dados preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010”.
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Somando os 11,4 milhões de pessoas com renda de R$ 1 a R$ 70 aos 4,8 
milhões sem rendimento após a aplicação do filtro, chegou-se a um total de 16,27 
milhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza, distribuídas conforme 
a tabela abaixo.

Tabela 1 – Distribuição da população total e da população em extrema pobreza 
segundo região (rural e urbano)

População Total

  Total Urbano Rural
% 

Total
% 

Urbano
%

 Rural

Brasil 190.755.799 160.925.792 29.830.007 100 84,4 15,6

Norte 15.864.454 11.664.509 4.199.945 100 73,5 26,5

Nordeste 53.081.950 38.821.246 14.260.704 100 73,1 26,9

Sudeste 80.364.410 74.696.178 5.668.232 100 92,9 7,1

Sul 27.386.891 23.260.896 4.125.995 100 84,9 15,1

Centro-Oeste 14.058.094 12.482.963 1.575.131 100 88,8 11,2

População em extrema pobreza

  Total Urbano Rural
% 

Total
% 

Urbano
% 

Rural

Brasil 16.267.197 8.673.845 7.593.352 100 53,3 46,7

Norte 2.658.452 1.158.501 1.499.951 100 43,6 56,4

Nordeste 9.609.803 4.560.486 5.049.317 100 47,5 52,5

Sudeste 2.725.532 2.144.624 580.908 100 78,7 21,3

Sul 715.961 437.346 278.615 100 61,1 38,9

Centro-Oeste 557.449 372.888 184.561 100 66,9 33,1

Fonte: IBGE. Universo preliminar do Censo Demográfico 2010. Elaboração: MDS.
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Como se pode observar na tabela, quase a metade dos extremamente pobres 
do país (46,%), segundo os dados preliminares do universo do Censo 2010, vivia em 
áreas rurais, a despeito de essas áreas concentrarem apenas 15,6% da população total 
do Brasil. Isso sublinhou a importância de estabelecer estratégias diferenciadas do 
Plano Brasil sem Miséria para o campo34.

O maior quantitativo de brasileiros em situação de extrema pobreza estava na 
região Nordeste: 9,61 milhões de pessoas (59,1% dos extremamente pobres do país). 
Do total de extremamente pobres do Nordeste, mais da metade (52,5%) estava em 
áreas rurais. A única região além do Nordeste onde a proporção de extremamente 
pobres rurais era maior que a urbana era o Norte (56,4%)35. 

O segundo maior quantitativo de pessoas em situação de extrema pobreza 
estava na região Sudeste, 2,73 milhões (16,8% dos extremamente pobres do Brasil). 
Mas neste caso, dado o alto grau de urbanização da região, os extremamente pobres 
estavam bem mais concentrados em áreas urbanas (78,7%)36.

Em termos de faixa etária, os dados preliminares do universo do Censo 
2010 mostraram que era indubitavelmente necessário ter foco nas crianças e 
adolescentes, tendo em vista que mais da metade dos extremamente pobres tinham 
menos de 19 anos (50,9%) e que quatro em cada dez tinham até 14 anos37, como 
mostra a tabela abaixo. 

34  Sobre a estratégia para o campo, ver neste volume os artigos “A inclusão produtiva rural do Brasil sem Miséria: 
estratégias e primeiros resultados” e “Inclusão produtiva rural no Plano Brasil sem Miséria: síntese da experiência 
recente em políticas públicas para o atendimento dos mais pobres no rural brasileiro”.

35  Idem, para estratégias do Plano direcionadas ao semiárido nordestino e à região Norte.

36  Algumas das iniciativas do Plano para as áreas urbanas estão descritas no artigo “A estratégia de inclusão 
produtiva urbana do Plano Brasil sem Miséria”.

37  Isso ensejou, entre outras iniciativas, a criação da Ação Brasil Carinhoso, detalhada em vários capítulos deste 
volume, como “O eixo de garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria” e “O eixo de acesso a serviços e a 
Ação Brasil Carinhoso do Plano Brasil sem Miséria”.
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Tabela 2 – Distribuição da população em extrema pobreza por faixa etária
segundo região, em % (rural e urbano)

 
Brasil e 
regiões

Faixa etária

Total
 0 a 4 
anos 

 5 a 
14 

anos 

 15 
a 17 

anos 

 18 
ou 19 
anos 

 20 
a 39 

anos 

 40 
a 59 

anos 

 60 
anos 

ou 
mais 

Total Brasil 12,0 27,9 7,2 3,7 27,6 16,5 5,1 100,0

Norte 14,6 30,2 7,3 4,0 27,7 13,2 3,0 100,0

Nordeste 11,9 28,0 7,5 3,9 29,0 16,7 2,9 100,0

Sudeste 10,3 25,8 6,4 3,0 24,1 17,6 12,8 100,0

Sul 10,5 26,9 6,8 3,0 23,3 19,9 9,6 100,0

Centro-
Oeste

11,4 25,9 6,3 3,1 25,9 18,7 8,7 100,0

Urbano Brasil 11,8 27,2 7,0 3,6 27,1 16,1 7,2 100,0

Norte 13,8 29,4 7,5 4,1 28,2 13,1 3,8 100,0

Nordeste 12,0 27,7 7,4 3,9 29,0 16,3 3,7 100,0

Sudeste 10,4 25,4 6,1 2,9 23,6 16,6 15,0 100,0

Sul 11,0 27,0 6,5 2,9 22,4 17,8 12,4 100,0

Centro-
Oeste

11,1 25,5 6,3 3,0 26,1 18,0 10,1 100,0

Rural Brasil 12,3 28,6 7,4 3,9 28,3 16,9 2,6 100,0

Norte 15,2 30,9 7,2 3,9 27,3 13,2 2,4 100,0

Nordeste 11,8 28,3 7,6 4,0 29,1 17,1 2,1 100,0

Sudeste 10,1 27,2 7,3 3,4 25,9 21,0 5,0 100,0

Sul 9,7 26,7 7,2 3,0 24,8 23,4 5,2 100,0

Fonte: IBGE. Universo preliminar do Censo Demográfico 2010. Elaboração: MDS.

Essas são apenas algumas das informações proporcionadas pelos dados do IBGE 
de 2010. Outras, como o acesso à água em zonas rurais (19,9% das pessoas sem acesso 
no conjunto da população rural brasileira, comparados a 48% sem acesso quando 
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se trata da população rural extremamente pobre)38 39 e incidência de analfabetismo 
(9,5% da população total e 26% da população extremamente pobre)40 41 também 
apoiaram a definição das estratégias do Plano.

Imputações e ajustes

Muitos pesquisadores e instituições fazem imputações ou correções aos 
rendimentos declarados nos levantamentos domiciliares, como Censo e PNAD. 
Os ajustes são feitos com base na propriedade de imóvel42, na compatibilização 
com as Contas Nacionais, em ajustes na renda dos domicílios rurais (dado o 
custo de vida mais baixo) ou tendo em vista a subdeclaração ou não declaração de 
renda (incluindo aquela proveniente de benefícios de programas de transferência), 
por exemplo. A dificuldade na coleta de informações sobre rendimentos em 
levantamentos domiciliares, aliás, é um problema que atinge todos os países onde 
eles são feitos, pois, entre outros motivos, cada vez menos pessoas estão dispostas 
a compartilhar com os entrevistadores que batem à sua porta os valores da renda 
de suas famílias. Enfim, a possibilidade de imputações ou ajustes é mais uma das 
razões para que mensurações feitas por pesquisadores ou instituições diferentes, 
ainda que com base em um mesmo levantamento, possam resultar em diferentes 
taxas de extrema pobreza.

38  Domicílios que não estão conectados à rede geral de distribuição, nem têm poço ou nascente.

39  Esse diagnóstico ensejou iniciativas como o Programa Água para Todos.

40  Entre os que tinham 15 anos de idade ou mais.

41  Neste caso, a iniciativa correspondente é o Programa Brasil Alfabetizado.

42  Procedimento adotado pelo Banco Mundial e pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(Cepal).
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A APLICAÇÃO DA LINHA NA PNAD 
PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO 
DA TAXA DE EXTREMA POBREZA

Em meados de 2011, quando do lançamento do Plano Brasil sem Miséria, as 
informações do Censo 2010 eram as mais recentes disponíveis e, além disso, permitiam 
diagnósticos municipalizados, o que era fundamental para planejar as ações do Brasil 
sem Miséria no território. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 
também realizada pelo IBGE, cobriu os anos de 2009 e 2011, mas não o de 2010, pois 
não é realizada nos anos em que o Censo Demográfico vai a campo.

Assim, sabia-se que o Censo seria importante para o diagnóstico da situação 
da população extremamente pobre e para o desenho do Plano, mas não serviria ao 
acompanhamento da evolução da taxa de extrema pobreza ano a ano, pois só voltaria 
a campo em 2020, ou seja, após o término do Brasil sem Miséria (no final de 2014). A 
PNAD, por seu turno, possibilita o acompanhamento anual da evolução da taxa de 
extrema pobreza, mas não proporciona desagregação dos dados em nível municipal. 
E não permite comparação com os resultados do Censo, dadas as diferentes naturezas 
dos levantamentos domiciliares amostrais e dos censitários. Além disso, a PNAD 
proporciona uma medida mais relacionada à dimensão da renda, ao passo que Plano 
atua em várias dimensões, melhor captadas por medidas multidimensionais. 



O BRASIL SEM MISÉRIA

20

Sobre pesquisas amostrais

Em que pesem a qualidade da PNAD e as vantagens de seu uso, há algumas 

ponderações a fazer a seu respeito para melhor apreciar seus resultados. Para 

começar, a pesquisa tem como foco a investigação sobre mercado de trabalho, 

características demográficas, educação e habitação. Não se trata de uma pesquisa 

de investigação específica de consumo doméstico ou mesmo de rendimentos e acesso 

a programas sociais. Por essa razão, a captação de fontes de rendimentos e de gastos 

com aquisição de alimentos e outros produtos da PNAD não é tão precisa quanto a 

da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE), por exemplo. 

A PNAD, além de ser um levantamento domiciliar, é uma pesquisa amostral, 

e assim deve ser observada, tendo em vista inclusive que seu plano amostral 

não é definido especificamente com vistas à medição da extrema pobreza. E, 

de todo modo, medir extremos, detalhes e nuances não é a grande vocação das 

pesquisas amostrais, que se prestam muito mais a mensurar grandes resultados 

e tendências. Isso é natural, porque a amostra é uma representação reduzida do 

universo, e os extremamente pobres são uma parte reduzida da amostra. Quando 

se chega ao nível de pequenas frações da amostra, as quantidades absolutas por 

trás dessas frações podem ser diminutas a ponto de uma quantidade mínima de 

respostas em determinado sentido provocarem uma diferença muito significativa 

nos resultados, sem que isso encontre lastro no que está realmente ocorrendo com 

o universo. Daí a necessidade de avaliar dados anuais isolados com reserva. O 

ideal é observar sua evolução ao longo de alguns anos.

O acompanhamento anual da evolução da taxa de extrema pobreza por meio 

da PNAD aponta 3,6% da população brasileira vivendo abaixo da linha de R$ 70 

mensais per capita em 2012, segundo o Relatório Nacional de Acompanhamento 



PARTE I 

21

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 201443, elaborado pelo Ipea. As 
informações da PNAD também permitem o acompanhamento tendo por parâmetro 
a linha de US$ 1,25 por pessoa ao dia pela Paridade do Poder de Compra. Nesse 
caso, 3,75% dos brasileiros estavam em situação de extrema pobreza em 201244, de 
acordo com o Banco Mundial. Note-se que, a despeito da sutil diferença nas taxas de 
extrema pobreza apuradas pelo Ipea e pelo Banco Mundial, a trajetória é de queda e 
os percentuais convergem.

A avaliação dos resultados em termos de redução da taxa de extrema 
pobreza monetária será retomada adiante neste livro, inclusive com informações 
mais atualizadas, no artigo “Dimensionamento da extrema pobreza no Brasil: 
aprimoramentos metodológicos e novas estimativas”. Quanto às medições 
multidimensionais da pobreza e extrema pobreza, cujos resultados são ainda melhores 
do que os obtidos com base na linha monetária, ver a conclusão desta obra, “O fim 
da miséria é só um começo”. 

A LINHA DE EXTREMA POBREZA E O CADASTRO 
ÚNICO NO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA

Mais do que mensurar a extrema pobreza, o Plano Brasil sem Miséria tinha a 
missão de superá-la. E o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
é a única fonte de informações que, além de quantificar e localizar os brasileiros 
mais pobres, permite ao poder público agir para diminuir sua pobreza, nas várias 
dimensões em que ela se manifesta.

43  Ver o primeiro capítulo do Relatório, sobre o Objetivo 1, que é o de erradicar a extrema pobreza e a fome.

44  Informação disponível no PovCalNet, no endereço http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm (acesso 
em 30/09/14). As taxas de extrema pobreza divulgadas para o Brasil nesse sítio foram corrigidas recentemente, 
porque o Banco Mundial vinha usando a renda familiar per capita no cálculo, quando o correto é o uso da renda 
domiciliar per capita, como é feito para outros países. Alertado pelo MDS, o Banco reviu as informações.
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O Cadastro Único provê informações completas sobre cada uma das famílias 
registradas, atualizadas no máximo a cada dois anos, permitindo saber quem são, 
onde moram, o perfil educacional de cada um dos seus membros, seu perfil de 
trabalho e renda, as principais despesas, as características da construção dos 
domicílios, se há acesso a serviços como os de eletricidade, saneamento e coleta de 
lixo, se a família faz parte de grupos tradicionais ou específicos, se há situações de 
trabalho infantil, entre outras informações. 

Os dados são coletados e atualizados pela rede do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) nos municípios, a mesma que realiza o trabalho socioassistencial 
junto às famílias. Isso faz do Cadastro Único um instrumento que possibilita 
o acompanhamento das famílias extremamente pobres de maneira próxima, 
individualizada e a qualquer tempo. Daí o uso constante de suas informações no 
Plano Brasil sem Miséria.

Em 2011, ano de criação do Plano, uma nova versão do sistema do Cadastro 
Único, a Versão 7, foi colocada em funcionamento, de maneira escalonada, nos 
municípios brasileiros. À época do lançamento do Brasil sem Miséria, o processo 
de migração para o novo sistema ainda estava em andamento, o que explica o fato 
de não se haver dado mais destaque às informações do Cadastro naquele momento, 
em que nem todos os municípios operavam na mesma versão do sistema. A partir 
do final de 2011, a maior parte dos municípios brasileiros passou a operar o Cadastro 
Único na nova versão, aprimorada e completamente online45.

O público considerado como prioritário para o Brasil sem Miséria no Cadastro 
Único foram os integrantes de famílias extremamente pobres. 

45  Mais informações neste volume, nos artigos “O papel do Cadastro Único no Plano Brasil sem Miséria” e “O 
Programa Bolsa Família e a luta para superação da extrema pobreza no Brasil”.
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Censo, PNAD e Cadastro Único

O Censo Demográfico 2010, como mostrado acima, foi usado no Brasil sem 
Miséria para fins de diagnóstico da situação dos extremamente pobres e para o 
desenho de ações do Plano. A PNAD, por sua vez, vem sendo usada como uma 
das medidas de acompanhamento da evolução da taxa de extrema pobreza, ao lado 
de indicadores multidimensionais. E o Cadastro Único foi usado em atividades de 
monitoramento e gestão, incluindo a seleção de público de várias ações. São três 
fontes distintas, destinadas a usos diferentes e baseadas em metodologias próprias 
para o levantamento de informações. É natural, pois, que haja diferenças entre 
os números de extremamente pobres apontados por cada uma delas. 

No que diz respeito ao Censo e à PNAD, as diferenças podem ter relação 
com o desenho amostral, com o questionário (a captação de informações 
sobre rendimento é mais detalhada na PNAD), com a experiência dos 
entrevistadores, com o tratamento dos domicílios sem declaração, com 
a questão mencionada anteriormente na seção “Nota sobre pesquisas 
amostrais”, entre outros fatores. De todo modo, é preciso ter em conta que 
os dados obtidos por ambos os levantamentos domiciliares (Censo e PNAD) 
apontam para o que pode ser chamado de “pobreza transversal”, isto é, a 
pobreza em um ponto determinado do tempo46, como uma fotografia tirada 
no mês de referência do levantamento domiciliar.

Já o Cadastro Único é um registro administrativo voltado especificamente às 
famílias mais pobres do país, cuja renda, dadas as características do público, 
tende a ser muito volátil47, principalmente em virtude de sua inserção usualmente 

46  Sobre pobreza transversal e longitudinal, ver Soares (2009b), p. 14.

47  Idem, para discussão quanto à volatilidade de renda dos mais pobres, p. 11.
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sazonal, instável ou informal no mundo do trabalho. Por ter a peculiaridade de 
captar predominantemente o ponto mais baixo da renda da população pobre em 
um período de dois anos48, o Cadastro aponta o que se pode chamar de “pobreza 
longitudinal”, ou seja, o contingente daqueles que estão ou estarão na pobreza 
em um determinado intervalo de tempo. A analogia mais adequada, neste caso, 
não seria com uma fotografia, mas com um filme. Assim, o Cadastro registra 
não só quem era pobre em um dado momento (foto), mas quem foi pobre em um 
determinado período (filme). Daí termos maior número de extremamente pobres 
no Cadastro Único do que na PNAD e no Censo. 

A SELEÇÃO DE PÚBLICO PARA AS 
AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA

A reconhecida volatilidade da renda dos mais pobres49 mencionada 
acima é um dos motivos para que, embora se tenha definido uma linha de 
extrema pobreza, ela não delimite todos os beneficiários do Plano Brasil sem 
Miséria, mas seu público prioritário. Se a instabilidade da renda faz as famílias 
transitarem entre as situações de extrema pobreza e pobreza (ou baixa renda), 
excluir uma família pobre de uma ação hoje pode significar ter uma família 
extremamente pobre sem cobertura amanhã. 

48  As famílias tendem a procurar a rede socioassistencial para fazer sua inscrição no Cadastro Único quando estão 
em sua pior situação – após uma demissão, por exemplo.

49  Sobre volatilidade de renda dos mais pobres, ver Soares (2009b), p. 11.
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Além, disso, se a linha absoluta do Plano é tomada como indicativo 
de uma série de privações e estabelece um limite abaixo do qual nenhum 
brasileiro deveria estar em termos de renda, isso não significa que quem está 
acima desse limite monetário não sofra também privações de outras ordens 
que, somadas, podem configurar situação de extrema pobreza de um ponto 
de vista multidimensional – daí a importância do olhar multidimensional do 
Plano e da medição de seus resultados também ocorrer nessa perspectiva. 

Desse modo, a linha é uma referência, que não exclui de muitas das ações do 
Brasil sem Miséria quem está acima dela. Caso contrário, o caráter arbitrário que é 
inerente às linhas de pobreza seria exacerbado, permitindo, por exemplo, que uma 
diferença de R$ 1 em termos de renda per capita deixasse uma família de fora de uma 
ação com potencial para melhorar muito sua vida, o que não é razoável.

No Plano Brasil sem Miséria, há ações destinadas aos extremamente pobres, 
outras aos pobres e outras ainda a todos aqueles que estão vulneráveis à situação 
de pobreza50 devido a algum tipo de privação a que estão submetidos – em geral 
explicitada ao poder público pelos dados disponíveis no Cadastro Único ou pelo 
cruzamento dos dados do Cadastro com os de outros registros administrativos, como 
se mostrará em vários dos artigos deste livro.

Nas palavras de Sônia Rocha,

Embora pobreza não se limite à insuficiência de renda, o uso de linhas 
de pobreza em países de economia monetizada e de nível de renda 
média como o Brasil faz sentido para estabelecer um crivo básico entre 
pobres e não-pobres, que poderão ser classificados posteriormente em 
relação a outras características.51

50  Lembrando que, conforme explicado na seção sobre o diagnóstico inicial feito com base no Censo 2010, o Plano 
Brasil sem Miséria dedica atenção especial a grupos com maior incidência de extrema pobreza ou em posição 
de maior vulnerabilidade social, como crianças, adolescentes, negros, mulheres, população em situação de rua, 
catadores de material reciclável, indígenas e povos e comunidades tradicionais.

51  ROCHA, 2010, p. 2.
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É justamente esse processo que o Brasil sem Miséria adota em boa parte de 
suas iniciativas – a partir da conjugação do uso das linhas (de extrema pobreza e de 
pobreza) e do Cadastro Único (que aponta a renda e muitas outras dimensões de 
privações) –, para então agir multidimensionalmente, com base nas características 
verificadas no público a ser atendido.

Ao longo deste livro, o leitor verá que os recursos de Fomento a Atividades 
Produtivas Rurais foram destinados a agricultores familiares extremamente pobres 
do semiárido e os benefícios do Programa Bolsa Verde foram reservados ao público 
extremamente pobre que habita áreas a serem preservadas em razão de seus ativos 
ambientais. Já o Bolsa Família e o adicional aos municípios por crianças pobres 
matriculadas em creches estão vinculados à situação de pobreza, no segundo caso com 
foco no público infantil. E o Pronatec Brasil sem Miséria destina-se prioritariamente 
ao público jovem e adulto com perfil de baixa renda do Cadastro Único que quer 
entrar ou melhorar sua inserção no mundo do trabalho. Em suma, estamos falando de 
faixas de renda diferentes, tipos de público diferentes, mas todos com algum grau de 
vulnerabilidade à situação de pobreza mais severa, a ser evitada a todo custo. 

Nesse sentido, o Brasil sem Miséria vem se mostrando bem mais sofisticado 
e abrangente que iniciativas de mesma natureza empreendidas por outros países, 
justamente por não ter se limitado às pessoas que vivenciam as formas mais severas 
da pobreza, embora elas fossem o público prioritário.

O uso das informações do Cadastro Único e de cruzamentos do Cadastro com 
outros registros administrativos para fazer a seleção de público de várias ações do 
Plano Brasil sem Miséria permitiu oferecer uma abordagem aprimorada, que leva 
em conta uma série de privações para além da renda. Assim, mesmo usando uma 
linha de extrema pobreza unidimensional (monetária), foi possível desenhar uma 
estratégia multidimensional, e atuar dessa forma52.

52  Como será mostrado nos artigos “O eixo garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria”, “O eixo de acesso a 
serviços e a Ação Brasil Carinhoso do Plano Brasil sem Miséria”, “A estratégia de inclusão produtiva urbana 
no Plano Brasil sem Miséria” e “A inclusão produtiva rural do Brasil sem Miséria: estratégias e primeiros 
resultados” e também na segunda parte deste livro.
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