
INDICADORES PARA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Dimensão 2 – Renda e  Condições de Vida 

Qual a relevância desses indicadores para o monitoramento da Segurança Alimentar nos estados de São Paulo e Paraná? 

INDICADOR 1 - Irrelevante 2 - Pouco 
Relevante 

3- Bastante 
Relevante 

4- Extremamente 
Relevante 

Renda per capita no Brasil     

Índice de Gini     

Crescimento da renda dos 20% mais pobres no Brasil - IBGE     

Crescimento da renda dos 20% mais ricos no  Brasil - IBGE     

Crescimento da renda do segundo quintil de renda no Brasil - IBGE     

Crescimento da renda do  terceiro  quintil de renda no Brasil - IBGE     

Crescimento da renda do  quarto  quintil de renda no Brasil - IBGE     

Renda per capita no Brasil  - negros e brancos     

Renda per capita no Brasil  - São Paulo, Paraná e Brasil     

% extremamente pobres (  Proporção de indivíduos com renda  domiciliar per capita  igual ou 
inferior a R$70,00) 

    

% de pobres (  Proporção de indivíduos com renda  domiciliar per capita  igual ou inferior a 
R$140,00) 

  
 

  

Produto Interno Bruto Per Capita - FAO     

Taxa de Desocupação - Capital      

Taxa de Desocupação - Estado      

Rendimento médio mensal do trabalho de pessoas com 10 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, com rendimento de trabalho (Total - Brasil) 

    

Rendimento médio mensal do trabalho de pessoas com 10 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, com rendimento de trabalho (Homens) 

    

Rendimento médio mensal do trabalho de pessoas com 10 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, com rendimento de trabalho (Mulheres) 

    

 Índice da Massa de Rendimentos, em valores reais, no ano base. (é isso mesmo???)     

Índice da Massa Salarial, em valores reais, no ano base. (é isso mesmo???)     

 Recursos públicos na função assistência social (bilhões reais)     

%  taxa de pobreza multidimensional crônica     

Número Beneficiários Programa Bolsa Família (Estado/Brasil)     

Valor transferido pelo Programa Bolsa Família (Estado / Brasil)      

Índice do Número de Beneficiários do Bolsa Família Estado/Brasil       



INDICADOR 1 - Irrelevante 2 - Pouco 
Relevante 

3- Bastante 
Relevante 

4- Extremamente 
Relevante 

Índice de Preços de Alimentos e Bebidas (IPAB)     

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)     

 
COMENTÁRIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


