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RESUMO 

Este trabalho aborda problemas muito marcantes no Brasil, a pobreza e a desigualdade de 
renda. Procura demonstrar que para que ocorra redução nos índices de pobreza é necessário 
que exista crescimento econômico. Salienta, entretanto, que a pobreza declinará mais 
rapidamente se o processo de crescimento for acompanhado por queda no nível de 
desigualdade. Considera, portanto, que o padrão excludente existente no Brasil, explicado por 
questões históricas e institucionais, é um fator bastante explicativo para o elevado número de 
pobres no país. Para fins de verificação traça a evolução do crescimento, da pobreza e da 
desigualdade no Brasil nas últimas décadas até os dias atuais e as correlações observadas 
entre essas variáveis. Destaca que até o final da década passada as reduções nos índices de 
pobreza se deveram exclusivamente ao crescimento, já que os índices de desigualdade se 
mantiveram estáveis. Ao contrário, a partir do início desta década, a desigualdade está num 
processo de queda, assim como a pobreza. 

Palavras-chave: crescimento, desigualdade e pobreza. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil traz em sua história um cenário de extrema desigualdade social, com índices que 

se mostraram negativamente estáveis ao longo das últimas décadas. Esse cenário faz com que 

o Brasil pertença ao grupo de países que possuem as maiores desigualdades de renda do 

mundo. Todavia, o Brasil não pode ser considerado um país pobre, já que possui uma renda 

per capita considerada relativamente alta. Possui, entretanto, um grande número de pobres, 

tanto em termos relativos, quanto absolutos. No entanto, nesta década, embora ainda 

apresentando níveis de desigualdade inaceitáveis, vem se apresentando no Brasil, a partir de 

2001, um processo acentuado e contínuo de queda desses índices, que podem ser considerados 

os mais baixos dos últimos 30 anos. Quanto ao nível de pobreza, este também está diminuindo 

continuamente desde 2003. No mesmo período, o PIB real teve variação positiva, o mesmo 

ocorrendo, na média de todos os anos, para o PIB real per capita. 

Sendo assim, a atenção tem se voltado para a discussão em torno deste processo de queda 

da pobreza e da desigualdade O objetivo principal deste trabalho é verificar a existência de 

correlação entre a queda nos índices de pobreza com a redução da desigualdade e com o 

crescimento durante a presente década. Para tal propósito, será apresentada a evolução da 

distribuição de renda e da pobreza no Brasil, comparativamente ao crescimento do período 

considerado, sendo que para esse fim será traçada a evolução dos principais indicadores. O 

mesmo será feito para as décadas anteriores e procurar-se-á enfatizar que o padrão de 

desigualdade existente é explicado por padrões históricos, estruturais e institucionais. 

Este trabalho está estruturado em três capítulos, além desta introdução e da conclusão. No 

primeiro busca-se apresentar os principais conceitos utilizados durante a execução do estudo e 

também as relações teóricas acerca da relação existente entre crescimento, desigualdade e 

pobreza, a fim de verificar se existem evidências que apontem para a existência de correlação 

entre esses elementos. No capítulo seguinte serão evidenciados os antecedentes que possam 

auxiliar no entendimento do padrão excludente existente no Brasil. Depois disso serão 

apresentadas a evolução da desigualdade, da pobreza e do PIB, bem como o comportamento 

das duas primeiras perante as oscilações do crescimento. Complementarmente, será 

enfatizado que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Por fim, o terceiro capítulo 

se ocupará da análise dos índices para a presente década, enfatizando a evolução destes, bem 

como dos principais determinantes que possam auxiliar no entendimento da queda da 

desigualdade. Será verificado, também, se existiu correlação entre os índices de pobreza com 

a queda da desigualdade e com o crescimento da economia. 
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1 C R E S C I M E N T O , DESIGUALDADE E POBREZA 

A busca por caminhos que levem à redução da pobreza é uma das mais importantes metas 

de desenvolvimento econômico de uma nação. Este fator é enfatizado por BARRETO (2005), 

ao demonstrar que para conseguir esse propósito é necessário que ocorra crescimento 

econômico e/ou uma melhor distribuição de renda. A questão está, portanto, em descobrir 

como se dá essa relação, o que deve ser priorizado quando o objetivo é fazer com que as 

pessoas saiam da condição de pobreza e como esta responde a mudanças nesses fatores. E 

salutar verificar se existe algum consenso na literatura, de qual elemento deve ser priorizado. 

Diante do que foi exposto, o objetivo deste capítulo é apresentar as relações teóricas 

existentes entre crescimento, desigualdade e pobreza. Antes de chegar neste ponto, porém, 

serão explicitados os principais conceitos utilizados. Assim, divide-se em duas seções. Na 

primeira serão apresentados os conceitos de distribuição de renda, desigualdade, pobreza e 

crescimento. A segunda compete analisar se é encontrado na teoria um consenso acerca de 

como se relacionam os três elementos considerados. 

1.1 CONCEITOS 

A explicação dos conceitos abordados nesta seção são importantes no intuito de auxiliar 

na compreensão do tema tratado neste trabalho. Dessa forma serão abordadas três sub-seções. 

A primeira tratará dos conceitos relativos à desigualdade e distribuição de renda, a fim de 

enfatizar que se tratam de conceitos distintos. Posteriormente, será feita uma abordagem da 

pobreza, citando a importância da visão humana da pobreza não somente como insuficiência 

de renda. No entanto, enfatizando que o cálculo da renda normalmente é realizado 

considerando este fator, tendo em vista a dificuldade da consideração de outros fatores 

quando se pretende medir a pobreza. Por fim, será abordado o conceito de crescimento 

econômico. 

1.1.1 Distribuição de renda e desigualdade 

Segundo MEDEIROS (2006) a expressão distribuição de renda pode ser usada, 

dependendo do contexto, num sentido de ação ou de situação. Assim, no primeiro, pode ser 

utilizada quando surgem questões relacionadas à existência de boa ou má distribuição. Pode 

ser usada para indicar o ato de mudar os níveis de desigualdade na distribuição dos 
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rendimentos, geralmente promovendo políticas distributivas buscando uma sociedade menos 

desigual. Por outro lado, pode indicar a situação como ela já se encontra distribuída, e se 

existe boa ou má distribuição de renda, analisando como se dá a distribuição entre diferentes 

grupos, indivíduos ou categorias funcionais. 

Quando se pretende estudar sobre distribuição de renda é necessário abordar alguns 

aspectos para sua mensuração. Assim, apresentam-se inicialmente duas abordagens, quais 

sejam: a da distribuição funcional e da distribuição pessoal da renda. Segundo RAMOS e 

REIS (1990), a distribuição funcional refere-se à renda dos fatores terra, trabalho e capital. A 

distribuição pessoal, por sua vez, refere-se aos rendimentos atribuídos pelos indivíduos. 

Conforme aponta MEDEIROS (2006) o fundamental quando se analisa uma distribuição 

de renda é descrever o que é distribuído e entre quem. Outra consideração é que a expressão 

distribuição de renda evoca uma idéia muito parecida com o termo desigualdade de renda, 

porém esta se refere a uma característica da maneira como os rendimentos estão distribuídos. 

Dessa forma, quando se pretende melhorar a distribuição de renda, o intuito é o de reduzir a 

desigualdade dessa distribuição. Portanto, ao se fazer um estudo sobre desigualdade é 

necessário, primeiramente, saber desigualdade de quê se pretende analisar. Considera-se 

também que ao utilizar este termo, ele está associado à desigualdade na distribuição de algo 

entre indivíduos (ou famílias), agrupamentos ou categorias. 

O termo desigualdade, por sua vez, não é tão fácil de conceituar quanto se imagina, 

porque parte de um princípio que vai além da noção de falta de igualdade. Para se fazer a 

quantificação da desigualdade e verificar seu comportamento ao longo do tempo são 

necessárias outras abordagens. Isso porque ao saber que a * b, percebe-se que há 

desigualdade, mas somente a partir da verificação de que quantidade de a é maior do que b, 

ou vice-versa, é que é possível fazer uma melhor comparação. Para tal análise, porém, é 

necessário medir a desigualdade. 

De acordo com MEDEIROS (2006), de um modo geral existem pelo menos duas 

abordagens que tratam de desigualdades, quais sejam: as desigualdades absolutas, que são 

medidas através de diferenças, e as desigualdades relativas, que se medem por divisões. Como 

exemplo pode-se utilizar uma população de duas pessoas, que possuem rendimentos 

diferentes, $ 1 e $ 3. A desigualdade absoluta, neste caso, será $ 2, ou seja, a diferença entre 

seus rendimentos. Já a desigualdade relativa será a divisão de $ 3 por $ 1, evidenciando que 

uma pessoa recebe três vezes mais do que a outra. Essas noções são importantes porque a 

partir delas medem-se coisas distintas e também, dependendo da abordagem, a escolha por 

indicadores e representações gráficas irá ser diferente. Outra consideração é que mesmo 
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admitindo-se que não seja a definição correta de desigualdade, normalmente associa-se o 

termo às desigualdades relativas, enquanto que para as desigualdades absolutas usa-se o termo 

diferença, disparidade ou distância. 

Vários indicadores mostram a desigualdade da distribuição de renda. Será utilizado para 

análise comparativa, porém, o índice de Gini, coeficiente determinado a partir da Curva de 

Lorenz. Este índice, de acordo com CACCIAMALI (2003), é uma das medidas mais 

comumente utilizadas para medir o grau de concentração da renda de uma localidade, região 

ou sociedade e irá variar de zero a um, onde zero representaria que todos os habitantes do país 

possuem a mesma renda, enquanto o índice sendo igual a um representaria uma desigualdade 

extrema. Assim, quanto mais próximo de um, maior o nível de concentração de renda de um 

país, enquanto quanto mais próximo de zero, mais bem distribuída será a renda. 

1.1.2 Pobreza: abordagem 

Segundo SEN (2000), a expansão da liberdade individual trata-se de um 

comprometimento social que deve ser abordada como sendo o principal caminho para o 

desenvolvimento e também o seu principal objetivo. Para tal, faz-se necessário que ocorra um 

processo de eliminação das fontes de privação de liberdade. Uma das situações de ausência de 

liberdade está vinculada à pobreza, onde as pessoas não têm a liberdade de suprir inúmeras 

necessidades básicas. 

A pobreza, conforme relata SEN (2001, p.172), de uma forma geral, e considerando 

padrões de sobrevivência, pode ser conceituada como "uma deficiência de capacidades 

básicas para alcançar certos níveis minimamente aceitáveis". Esta é uma abordagem baseada 

na capacidade, que leva em consideração o direito dos cidadãos em exercer suas liberdades e 

a fazer respeitar seus direitos sociais, civis e políticos. Esta abordagem pode ser contrastada 

com a concepção de pobreza em termos de baixa renda. Isso porque identificar a pobreza 

apenas através deste segundo enfoque não leva em consideração as características pessoais e 

nem as circunstâncias. Assim, ter uma renda inadequada nem sempre deve estar ligado à idéia 

de um valor específico e sim na incapacidade de cada pessoa em conseguir níveis de 

capacidade. Quando se avalia a renda como critério, portanto, o mais justo seria avaliá-la num 

conceito de inadequação, ou seja, no fato de que não gera um nível de capacidade 

minimamente aceitável, e não somente considerando um nível baixo de renda. 

Ainda neste contexto SEN (2000) não nega a importância desta como critério, apontando 

que a baixa renda é uma das mais fortes condições para uma vida pobre. Mas a noção de 
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pobreza como inadequação de capacidade e noção de baixa renda devem estar inter-

relacionadas. Isso porque através da renda podem-se obter capacidades, mas, por outro lado, 

quando uma pessoa dispõe de melhorias, como, por exemplo, em saúde e educação, também 

terá mais chances de aumentar sua renda. O autor considera, em todo caso, ser a abordagem 

da renda a forma mais tradicionalmente usada para identificar a pobreza. 

As idéias explicitadas nos parágrafos anteriores referem-se a uma abordagem "humana" 

da pobreza, que tentam avaliá-la de uma maneira não monetária. Porém, as medidas de 

pobreza tendem a se concentrar na concepção de renda e assim, ROCHA (2003) descreve que 

a pobreza pode ser medida de forma absoluta e de forma relativa. Assim, a abordagem da 

pobreza absoluta está vinculada à sobrevivência física, onde existem pessoas que não 

possuem as necessidades mínimas atendidas. A abordagem da pobreza relativa leva em conta 

que o mínimo necessário já é garantido para todos e, então, existe uma parcela da população 

relativamente pobre no sentido de que esses têm necessidades a serem atendidas de acordo 

com o meio social em que vivem. Essas necessidades irão variar dependendo do contexto 

socioeconômico em que o país analisado está inserido e o conceito de pobreza tem que levar 

em conta as especificidades dos países. 

A partir da noção de pobreza absoluta podem-se determinar patamares de rendimentos 

através da construção de uma linha de pobreza e de uma linha de indigência. SALAMA e 

DESTREMAU (1999) apontam que esta tarefa não é tão fácil, apesar de seguir alguns 

princípios simples. O primeiro passo é determinar uma cesta de produtos considerados 

mínimos necessários para um indivíduo ou grupo familiar, baseando-se em um cálculo 

referente ao número de calorias necessárias à subsistência. Os bens alimentares considerados 

têm que levar em consideração os costumes do conjunto da população analisada, que não 

deve, portanto, se limitar apenas à população pobre. O segundo passo consiste em converter 

estes bens em dinheiro e a renda que será necessária para a aquisição desta cesta de produtos 

será definida como a linha de indigência, que será exclusivamente ligada à renda que irá 

suprir as necessidades calóricas. Os que não tiverem condições de obtê-la serão caracterizados 

como extremamente pobres. 

ROCHA (2003) aponta que o valor monetário associado ao atendimento apenas das 

necessidades nutricionais é denominado linha de indigência ou de extrema pobreza. Quando 

se considera, no entanto, um conjunto de necessidades mais amplo, denomina-se linha de 

pobreza. Serão pobres os que não tiverem atendido esse conjunto de necessidades 

consideradas mínimas na sociedade em que vivem. 
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Porém, quando se objetiva incluir itens como vestuário, habitação, transporte, saúde e 

educação, por exemplo, ROCHA (2000, p. 08), aponta que não existem normas e nem um 

parâmetro para estimação de despesas mínimas. Ao determinar uma linha de pobreza esses 

são considerados, mas de forma agregada e simplificada. Nesse sentido "a literatura recente 

consagrou a adoção do coeficiente de Engel, isto é, a relação entre despesas alimentares e 

despesa total, como um elemento central na determinação da linha de pobreza, apesar de sua 

evidente fragilidade conceituai e empírica para esse fim". No entanto, em países como o 

Brasil as despesas não alimentares são bastante representativas na renda total e se forem 

consideradas, elevariam o valor da linha de pobreza. Por isso existe uma certa resistência em 

incluir esses itens. 

Segundo ROCHA (2003, p.14) a definição de um valor que não inclui somente 

necessidades alimentares é bastante controversa. Assim, as linhas de indigência e de pobreza, 

mesmo partindo da noção de pobreza absoluta, podem se aproximar da abordagem de pobreza 

relativa, devido à dificuldade em definir padrões mínimos de consumo. Dessa forma, "quanto 

mais rica for a sociedade, mais o conceito relevante de pobreza se distancia de atendimento às 

necessidades de sobrevivência". 

Pode ser evidenciado em ROCHA (2003), ainda, que em muitos países não é viável 

utilizar o critério da renda como medida de bem-estar ou unicamente esse critério. Existe, 

para tanto, o critério das necessidades básicas, onde a pobreza irá ser definida com base na 

incorporação de um leque amplo de necessidades, não só alimentares, mas também humanas, 

como por exemplo, educação e saneamento. Busca adotar parâmetros que mostrem mudanças 

em termos de qualidade de vida, enfocando toda a sociedade. Avalia para isso o caráter 

multidimensional da pobreza, procurando vincular os diferentes aspectos da pobreza, para 

facilitar as políticas que visem à melhoria do bem-estar social. Para esse fim, foram 

estabelecidos, ao longo do tempo, uma série de indicadores sociais. Existe, no entanto, uma 

grande dificuldade em estabelecer um parâmetro que seja considerado universal e isso denota 

ainda mais a complexidade em estudar a pobreza. 

Dessa forma, em alguns países, inclusive no Brasil, se torna mais relevante enfocar as 

abordagens da renda e das necessidades básicas de forma complementar. Assim, através do 

critério renda é possível fazer na população a distinção dos pobres e dos não-pobres, e 

verificar, posteriormente, qual o nível de bem-estar dos primeiros. Para tal, podem ser usados 

indicadores tais como: grau de insuficiência de renda e o grau de desigualdade entre os 

pobres. 
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1.1.3 Crescimento econômico 

Conforme apontam TROSTER e MOCHÓN (1999, p.315) "o crescimento econômico é 

um processo sustentado ao longo do tempo, no qual os níveis de atividade econômica 

aumentam constantemente". 

No entanto, o crescimento é apenas parte de um processo de desenvolvimento, que 

acarreta em mudanças que vão além do crescimento da produtividade. Estão relacionadas a 

mudanças na organização e nas instituições de uma sociedade, bem como nas transformações 

sociais, que visem uma melhor distribuição da riqueza e da renda. De forma geral, 

desconsiderando as diferenças entre os países, os determinantes básicos do crescimento são: a 

disponibilidade de recursos produtivos, a produtividade e a atitude da sociedade em relação à 

poupança, de acordo com TROSTER e MOCHÓN (1999). 

Quanto à medição do crescimento econômico, as principais medidas utilizadas são a taxa 

de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em termos reais e o PIB per capita. Assim, de 

acordo com SANDRONI (1999), o PIB é o produto total gerado na economia durante um 

determinado período de tempo, considerando a soma de bens e serviços. O cálculo que 

considera a soma desses é realizado em unidades monetária. A variação do PIB reflete o 

quanto foi produzido a mais ou a menos que no ano anterior. E muito importante também 

fazer uma relação do que foi produzido com o número de habitantes, pois através desta 

relação, denominada PIB per capita é possível analisar se está ocorrendo um processo de 

enriquecimento ou empobrecimento da população. Há que se considerar, todavia, que o PIB 

per capita é apenas uma média indicativa, já que o produto se distribui de forma desigual 

entre as pessoas. 

1.2 CRESCIMENTO, DESIGUALDADE E POBREZA: RELAÇÕES TEÓRICAS 

Conforme apontam RAMOS e REIS (1991), as teorias existentes sobre distribuição de 

renda estiveram por um longo período voltadas para a questão da distribuição funcional. Esse 

enfoque pode ser remetido às explicações de Ricardo, que foi o primeiro autor que sugeriu 

uma teoria relativamente acabada sobre o tema, e também de Marx. Porém, num período mais 

recente o foco tem sido a distribuição entre os indivíduos. Há a consideração, todavia, de que 

não existe uma teoria abrangente sobre a distribuição pessoal que possa explicar de forma 

totalmente satisfatória o processo distributivo, devido a inúmeras diferenças econômicas e 

institucionais entre os países. Contudo, RAMOS e REIS (1991) ressaltam que, para realmente 
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discutir a questão da pobreza em uma sociedade, bem como, portanto, as questões voltadas ao 

bem-estar dos indivíduos, faz-se necessário um estudo sobre a distribuição pessoal da renda. 

Assim, o estudo deixa de estar focado nos fatores de produção e volta-se para os indivíduos, 

buscando compreender como se determina a renda de um indivíduo para então encontrar 

alternativas para a redução da desigualdade e da pobreza. 

No que concerne a um estudo sobre o que influencia a queda da pobreza é necessário 

enfatizar a importância do desenvolvimento econômico para tal propósito. Assim, de acordo 

com MARINHO e SOARES (2003, p.2) "as políticas de desenvolvimento têm como objetivo 

principal o aumento do bem-estar da população. Certamente, um dos aspectos mais 

importantes do bem-estar de uma sociedade está na redução da pobreza." 

Referindo-se a uma abordagem da relação entre desenvolvimento e distribuição de renda, 

SILVA (1983) ressalta que o trabalho de Kuznets pode ser considerado pioneiro. Assim, de 

acordo com BARRETO (2005), Kuznets sustentava a hipótese de que no processo inicial de 

desenvolvimento econômico há primeiramente um processo de concentração de renda, no 

sentido de que, com a industrialização ocorre uma movimentação dos trabalhadores com 

maior produtividade do campo para a cidade. Assim, isso provoca um acréscimo na 

desigualdade de renda, através de diferenças nos rendimentos entre os dois setores e inclusive 

no próprio setor. Contudo, na medida em que esse processo se intensifica a tendência é de 

diminuição da desigualdade, já que mais pessoas saem do setor rural e obtém ganhos de 

produtividade no setor industrial. Dessa forma, a relação entre desigualdade e nível de renda 

pode ser visualizada graficamente como um "U invertido". 

GRÁFICO 01- CURVA DE KUZNETS 

Desigualdade f 

Fonte: Gráfico extraído de BARRETO (2005, p.09). 

Uma série de debates posteriores utilizou como ponto de partida a curva de Kuznets. Mas, 

de acordo com BARRETO (2005), a relação entre desigualdade e crescimento está longe de 
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ser bem entendida. O autor, para demonstrar tal afirmação, aponta que na literatura recente há 

argumentações que defendem e contrariam o crescimento como sendo favorável no aumento 

da desigualdade. O mesmo ocorre quando se inverte e se considera a desigualdade afetando o 

crescimento. Dessa forma, por exemplo, o progresso tecnológico engendra o crescimento 

econômico, mas se ocorrer um aumento da demanda por mão-de-obra qualificada, a tendência 

seria de aumento na desigualdade. Mas, em contrapartida, pode ser benéfico se, no médio 

prazo, aumentar a oferta de trabalhadores qualificados. No que concerne ao impacto da 

desigualdade no crescimento essa pode não ser benéfica para o crescimento no sentido de que 

políticas tributárias redistributivas e gastos do Governo podem causar efeitos negativos sobre 

a acumulação de capital. Além disso, com a desigualdade aumenta o número de pessoas que 

exercem atividades fora do mercado formal, o crédito sofre restrições e a instabilidade 

sóciopolítica também desencorajaria o acúmulo de capital. Há autores, que contrariamente, 

consideram a possibilidade do crescimento ser beneficiado pela desigualdade, considerando 

que os mais ricos têm maior propensão a poupar. A tendência seria de uma maior taxa de 

investimento onde a disparidade de renda fosse mais elevada, o que beneficiaria o processo de 

crescimento. 

Quanto à queda na pobreza, conforme apontam SALVATO, ARAÚJO JÚNIOR e 

MESQUITA (2007, p.03), "a literatura recente sobre o estudo da relação entre crescimento e 

pobreza propõe que o crescimento da economia pode ser benéfico aos pobres se o mesmo for 

acompanhado por redução da desigualdade. A velha afirmação de que 'vamos primeiro 

crescer o bolo para depois dividi-lo' reforça a idéia de que o crescimento não foi pró-pobre ou 

pelo menos não tinha a intenção de reduzir a desigualdade". A preocupação está, portanto, em 

saber qual o impacto que o crescimento econômico provoca na pobreza, bem como a 

contribuição da desigualdade nesse processo. A partir dessa questão os estudos recentes 

enfatizam o que é chamado na literatura de crescimento pró-pobre. Existem, porém, 

basicamente duas definições para este termo. Uma delas enfatiza que o crescimento é pró-

pobre quando ocorre uma queda da pobreza absoluta e só não o será quando esta for reduzida 

ou ficar estagnada. A outra, por sua vez, aborda que o crescimento será favorável para os mais 

pobres se a renda destes crescer num ritmo superior a dos não-pobres e que, portanto, exista 

redução da desigualdade de renda. Nesse caso, mesmo que o crescimento provoque queda da 

pobreza, se não ocorrer redução da desigualdade, não será considerado pró-pobre. 

Essas são duas definições gerais, ainda que existam outras e que desencadeiam muitas 

interpretações, conforme aponta BARRETO (2005). Deve ser destacada também a 

importância da complementaridade entre queda da desigualdade e crescimento. Ao se adotar 
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políticas públicas que visem a primeira e que tragam como conseqüência queda do 

crescimento essas serão prejudiciais à sociedade no sentido de que a população pode até 

mesmo ter uma perda de bem-estar. De forma geral, o autor supracitado, a partir da literatura 

recente expõe algumas contribuições que enfatizam os elementos considerados importantes 

para a redução da pobreza. Assim, cita Kraay1 (2004), que avalia que a promoção do 

crescimento explica grande parte da variação da pobreza no médio e no longo prazo. Porém, 

quanto mais desigual for o país considerado, mais consideração deve ser dada à melhoria da 

distribuição de renda. Outra argumentação exposta é a de Lopez e Serven2 (2004), que 

analisaram que quanto mais pobre for o país, mais o crescimento é representativo na redução 

da pobreza. Essa importância aumenta conforme a igualdade na distribuição de renda 

existente. Num sentido oposto, quanto mais rico for o país (considerando o % do valor da 

linha de pobreza em relação à renda per capita), menos o crescimento explica mudanças na 

pobreza, e diminuindo a importância quanto mais desigual for o país. Nesse caso, portanto, 

cresce a importância da combinação de crescimento com políticas que visem a redução da 

desigualdade. 

Sendo assim, seguindo este segundo conceito NERI, NAKWANI e SON (2006) 

salientam que, quando existe uma maior igualdade na distribuição de renda a pobreza 

responde mais facilmente a um aumento no crescimento econômico, ou seja, "uma sociedade 

igualitária cresce mais rapidamente". Os autores enfatizam, ainda, que cada indivíduo sentirá 

0 impacto de um crescimento de modo diferente. Assim ocorrerá um crescimento pró-pobre 

quando o grupo dos mais pobres for mais favoravelmente beneficiado pelos impactos desse 

crescimento, o que provoca a queda da desigualdade. 

O Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) de 2006 aponta porque razão a 

distribuição da renda importa para a redução da pobreza. Assim, "de forma mecânica, a taxa 

de redução da privação de rendimento num país é função de duas coisas: da taxa de 

crescimento econômico e da proporção de qualquer aumento no crescimento conseguido pelos 

pobres. Mantendo-se tudo o resto igual, quanto maior for a proporção de rendimentos 

conseguida pelos pobres, mais eficiente é o país na conversão do crescimento em redução de 

pobreza."(RDH 2006, p.272). 

TOCHETTO et al (2004) apresentam uma série de fatores que permitem que um processo 

de crescimento seja benéfico para a pobreza, tais como: o aspecto espacial, os padrões 

1 KRAAY, A. (2004). When is growth pro-poor? Evidence from a panei of countries. The World Bank Policy 
Research. Working paper n° 3225. 
2 LOPES, H. and SERVEN, L. (2004). The mechanics of growth-poverty-inequality relationship. Mimeo, 
The World Bank. 
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setoriais, grau de intensidade e uso dos fatores de produção, grau de desigualdade de renda e 

da riqueza, dimensões não-renda, padrão do gasto público e impacto ambiental. Existem, 

ainda diversos outros fatores que afetam o crescimento e que remetem ao fato de que "a 

relação entre crescimento econômico e pobreza é complexa e não-trivial". Quando se enfatiza 

o crescimento pró-pobre enfatiza-se a discussão em torno de soluções para questões de 

eficiência e eqüidade, procurando políticas que, complementarmente, tenha o objetivo de 

promover crescimento com redução de pobreza. Alguns estudos sobre o assunto enfatizam 

como sendo importantes para o aumento da eficiência fatores como: o uso de trabalho-

intensivo, devido à baixa qualificação dos pobres; utilização dos impostos na promoção de 

investimentos aos pobres e a extinção de uma série de políticas e instituições que não tragam 

benefícios para os pobres. 

De acordo com informações do World Development Report3 de 2004 (apud TOCHETTO 

et al, 2004), os fatores que contribuem para que ocorra um crescimento seguido de redução na 

pobreza dizem respeito a um aumento de liberdade econômica para os pobres e de um 

aumento de sua produtividade. Ainda salienta-se, entre outras coisas, a criação de políticas 

públicas que remetam gastos para a educação, saúde, acesso ao microcrédito e de 

investimentos em locais onde a pobreza se acentue. 

Mesmo assim, SALAMA e DESTREMAU (1999) enfatizam que em países 

subdesenvolvidos o crescimento, num primeiro momento, parece ser o fator que irá, de forma 

milagrosa, acabar com a pobreza. Isso porque quando ocorre crescimento, há acréscimo de 

produtividade e de emprego, fatores que agregados a uma distribuição de renda que se mostre 

estável, fazem a renda aumentar, diminuindo o peso da pobreza absoluta. Porém, para tal 

feito, é necessário que este crescimento se sustente no longo prazo e também irá depender da 

situação em que se encontram os pobres no país analisado. Outros fatores que podem 

influenciar na eficácia do crescimento são o fato deste poder não representar um aumento 

semelhante dos rendimentos, da possibilidade de ser implantada uma política redistributiva e 

também de ocorrerem variações nas taxas de inflação, que afetam os grupos familiares de 

modo distinto. Existe uma tendência a deixar de lado as políticas redistributivas, que se 

mostrariam eficientes, conforme apontam alguns estudos, em países em que os graus de 

desigualdade se mostram elevados. Elas serviriam até mesmo para ampliar o crescimento. 

Sendo assim, considerando a curto e médio prazo, mesmo que ocorra um processo de 

crescimento duradouro e repartido, ainda assim não será suficiente para acabar com a pobreza. 

3 WORLD DEVELOPMENT REPORT 2004. Making services for the poor Washington. World Bank: 2004. 
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Ainda no que concerne à importância do crescimento, ABRAMOVAY (2001), salienta 

que a ciência econômica dos anos 1990 indaga outras questões que vão além do fato de que 

crescimento econômico é condição necessária para o combate à pobreza. Mudando de foco, a 

questão é buscar compreender se acabar com a pobreza pode ser uma condição para melhorar 

o próprio crescimento. Assim, NORTH 4 {apud ABRAMOVAY, 2001), ao buscar entender os 

principais determinantes do desenvolvimento, enfatiza a importância das instituições nesse 

processo. Considerando essa questão o autor, ao analisar os países subdesenvolvidos 

considera que: 

O que caracteriza o subdesenvolvimento é um conjunto de instituições- isto é, de regras do 
jogo, de normas e valores que orientam a conduta do dia a dia, de orientações que reduzem a 
incerteza dos indivíduos- que dissociam o trabalho do conhecimento, que dificultam o acesso à 
terra e que bloqueiam a inovação. As organizações que emergem deste quadro institucional são 
altamente eficientes em sua capacidade de inibir o aparecimento dos potenciais produtivos da 
sociedade e de dificultar as formas não hierárquicas de cooperação em que se pode 
fundamentar o próprio crescimento. A pobreza, neste sentido, é um freio para o crescimento. É 
até possível que a economia cresça e que aumente a renda dos mais pobres. Mas ela cresce 
menos do que se fosse capaz de criar um ambiente propício à valorização das atividades dos 
mais pobres. NORTH {apud ABRAMOVAY, 2001, p.5). 

O que se pode depreender com as relações teóricas é de que não há, na literatura, um 

consenso no que tange a relação crescimento-desigualdade-pobreza. Na maior parte, o que 

existem são evidências empíricas a partir da realidade existente nos países. Mas como existem 

diferenças entre os países quanto às variáveis que determinam essas relações, com destaque 

para o processo histórico e o arranjo institucional que dele se origina, a combinação entre eles 

não segue um padrão para todos os países, denotando a complexidade existente. De modo 

geral, porém, é possível tirar algumas conclusões a respeito. 

Assim, ao se questionar se crescimento causa queda na desigualdade e na pobreza, a 

resposta é de que não necessariamente. Entretanto, a relação entre crescimento e queda da 

pobreza tende a ser mais próxima. Isso porque o crescimento tende a diminuir a pobreza 

absoluta. Contudo, quando há crescimento e paralelamente ocorre um processo de queda na 

desigualdade, conseqüentemente haverá queda nos índices de pobreza absoluta e relativa. 

4 NORTH, D. (1990/1994) Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge 
University Press- Cambridge. 
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2 DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, POBREZA E C R E S C I M E N T O NO BRASIL E M 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Ao analisarem-se as diferenças em termos de incidência da pobreza nos países, ROCHA 

(2003) mostra que, inicialmente, considerando essas disparidades entre os países, pode ser 

feita uma divisão em três grupos. Assim, no primeiro grupo enquadram-se os países que 

possuem uma renda per capita baixa, o que impede que os cidadãos tenham suas necessidades 

básicas de sobrevivência atendidas. O resultado é um cenário de extrema pobreza absoluta. O 

segundo grupo é formado por países com renda per capita elevada, onde prevalece o conceito 

de pobreza relativa, já que as necessidades básicas são atendidas. Nesses países existe 

desigualdade de renda, mas há bons programas de transferência de renda e todos têm acesso a 

serviços públicos. Por fim, há o grupo dos países integrantes do terceiro grupo que dispõem 

de uma renda per capita alta, mas os cidadãos não têm o mínimo necessário garantido e há 

uma persistente pobreza absoluta. A conclusão a que se chega é que isto ocorre porque os 

recursos são mal distribuídos. 

Sendo assim, considerando que o Brasil está inserido neste terceiro grupo de países e que, 

portanto, existe um cenário de profunda desigualdade, é salutar buscar compreender de que 

forma se originou o padrão de distribuição de renda existente no país. De acordo com 

HOFFMANN (1978) é importante, para tal propósito, quando existe uma relativa estabilidade 

neste padrão, fazer uma análise histórica. 

Complementando a discussão sobre esta estabilidade existente nos índices de 

desigualdade no Brasil, em sua história recente, URANI et al (2001, p. 04) enfatizam também 

que "a persistência da desigualdade no Brasil está diretamente associada à naturalidade com 

que é encarada, como se não fosse a decorrência de um processo histórico específico, ou uma 

construção econômica social e política deliberada". Além disso, argumenta que o elevado 

número de pobres existente no país não condiz com seu grau de desenvolvimento, pois cerca 

de 75% da população mundial possui uma renda per capita menor do que a brasileira. Esse 

contraste pode ser explicado pela grande desigualdade existente no Brasil, que está num 

padrão bem distante do que deveria ser considerado como aceitável. Assim, em um processo 

de desenvolvimento deve-se almejar mais do que o crescimento econômico e sim fatores que 

contribuam para a existência de uma justiça social distributiva, onde os frutos do aumento da 

produtividade não sejam direcionados apenas para uma minoria. 

Os antecedentes são importantes para compreender o cenário existente no Brasil, nas 

últimas décadas, a iniciar pela década de 1960, que é de uma elevação nos índices de 
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desigualdade na distribuição da renda e de altos níveis de pobreza. Esse quadro é enfatizado 

por BARROS, HENRIQUES e MENDONÇA (2000), que salientam a existência de uma 

estabilidade nesses índices ao longo de todo o período. O Brasil, a partir do seu grau de 

desigualdade e pobreza neste período, foi apontado como um dos países mais desiguais do 

mundo, mesmo não sendo considerado um país pobre por possuir uma renda per capita 

considerada relativamente alta. 

Dentro do que foi exposto acima, o propósito inicial deste capítulo é verificar a 

importância do processo histórico de modo a auxiliar no entendimento dos padrões de 

desigualdade existentes no Brasil. Serão enfatizados a herança colonial e o desenvolvimento 

tardio do capitalismo no Brasil. Posteriormente, a preocupação do capítulo está voltada em 

traçar a evolução da desigualdade de renda e da pobreza no Brasil, iniciando o estudo a partir 

de 1960 e seguindo até o ano 2000. O ponto de partida será a década de 1960 devido ao fato 

de ter sido no final dos anos 60 que se iniciaram os trabalhos sobre a distribuição de renda no 

país, que foram realizados a partir dos dados disponibilizados pelos Censos Demográficos de 

1960 e 1970. A partir desse período, os estudos foram realizados baseando-se nos dados 

disponibilizados pelo IBGE, através das PNADs (Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicílios). A análise deste capítulo irá até ano de 2000 porque o objetivo do próximo 

capítulo é enfatizar esta década. Assim, é salutar considerar a evolução no período precedente 

a este para auxiliar no alcance do objetivo proposto. 

Dessa forma, o capítulo está estruturado em seis seções. A primeira será responsável pela 

análise dos antecedentes históricos que ajudem a compreender o padrão de desigualdade no 

Brasil. Posteriormente, na segunda seção, será feita a verificação da evolução dos índices de 

desigualdade, sendo que inicialmente comparar-se-á os anos de 1960 com o de 1970, a fim de 

mostrar a íngreme ascensão da desigualdade nos anos 60. Posteriormente, irá ser traçada a 

evolução a partir de 1976, seguindo até o final da década passada, salvo algumas interrupções 

nos anos em que a PNAD não foi a campo, e iniciando a análise em 1976 porque é período 

em que esta pesquisa passa a medir rendimentos no Brasil e são possíveis comparações 

anuais. A terceira seção, por sua vez, fará uma abordagem da evolução da pobreza, 

enfatizando os elevados níveis de pobreza. Na quarta seção será verificada a evolução do PIB, 

bem como o cenário macroeconômico do período e os seus impactos para os indicadores 

estudados. A quinta seção se ocupará de verificar a que elemento se atribui, mais 

enfaticamente, a evolução da pobreza no período. Por fim, na última seção, será feita uma 

comparação internacional, onde será constatado de que o Brasil possui uma perversa estrutura 

de desigualdade e de altos índices de pobreza. 
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2.1 ANTECEDENTES 

Considerando a importância de se buscar nos acontecimentos históricos os fatores 

determinantes para o perfil da distribuição de renda existente no Brasil, FURTADO (1980) 

salienta que desde a formação do primário exportador no país a renda não é distribuída de 

forma igualitária. A produção do açúcar e depois do café eram realizadas em larga escala, em 

grandes propriedades, utilizavam mão-de-obra escrava e representavam a maior parte da 

renda gerada no Brasil. Estas atividades contribuíram para um alto grau de concentração desta 

renda, já que quem mais se beneficiava eram os proprietários de engenhos, no caso do açúcar, 

e os latifundiários, no caso do café. Com a abolição da escravatura, o que ocorreu, de um 

modo geral, foi que os antigos escravos continuaram vivendo com o mínimo necessário para 

sua subsistência. Isso fez com que não ocorressem mudanças no perfil da distribuição de 

renda do país, assim como na organização da produção. 

POCHMANN et al (2005) também salientam a existência de uma herança colonial. Esta 

fase, caracterizada por uma estrutura produtiva baseada nas grandes propriedades de terras, 

deixou como resultado uma hierarquia social e econômica excludente. Mesmo com a 

Independência política em 1822 não ocorreram mudanças positivas quanto à distribuição de 

renda a partir deste período, já que a estrutura fundiária permaneceu e ainda o acesso à 

propriedade tornou-se mais restrito. Os autores também enfatizam que o perfil excludente 

continuou mesmo com a abolição da escravatura e com a instalação da República, ainda que 

esses fatos tenham ocasionado consideráveis mudanças sociais, como o início da consolidação 

de economia de mercado, a expansão da presença do Estado com uma diversificação 

industrial que ocasionou o surgimento de novos grupos sociais. No entanto, não houve 

modificação no topo da pirâmide social, e permaneceu o mesmo padrão de exclusão social. Já 

a partir da década de 1930, ocorreu uma intensificação do processo capitalista e expansão da 

riqueza. Com o processo de industrialização e de urbanização, o capital foi ampliado de forma 

muito rápida, da mesma forma como se reforçaram as características do subdesenvolvimento. 

Desde esse período até 1980 o país teve um alto crescimento da renda per capita e do PIB. 

Porém, esses fatores não representaram uma melhora no perfil distributivo. 

De acordo com FURTADO 5 (apud MEDEIROS, 2004), a base econômica e política da 

concentração de renda foram formadas, portanto, no desenvolvimento de um moderno setor 

primário exportador em meio a um cenário de atraso econômico e social. Aliado a isso, as 

'FURTADO. C. A dialética do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964. 
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políticas públicas eram realizadas considerando os interesses dos grandes proprietários de 

terras. A base social desse setor, então, era formada por baixos salários e altas rendas da terra 

e pela inexistência de um mercado interno dinâmico. Esses fatores resultaram em uma 

sociedade altamente concentrada, já que a riqueza criada no setor não era transmitida para 

todos os setores sociais. Esta questão da concentração da renda se intensificou cada vez mais, 

portanto, devido às grandes diferenças de poder econômico e político entre as classes sociais. 

Depois de um processo de instabilidade no setor primário-exportador, iniciou-se no 

Brasil, mais enfaticamente no início do século XX, o desenvolvimento industrial, liderado 

pelo Estado. O propósito era a manutenção do processo de acumulação de capital e este se deu 

num contexto ainda de interesses políticos voltados para as classes proprietárias, passando os 

industriais a também exercer poder político. Essa expansão da industrialização engendrou um 

processo de desenvolvimento que ainda não havia ocorrido. Isso se deu porque quando se 

adotaram medidas, tais como a proteção ao mercado interno ou ainda a expansão da infra-

estrutura necessária para as atividades industriais, essas também se articularam ao conjunto da 

economia devido a um conseqüente crescimento econômico. Assim, a partir da 

industrialização brasileira tornaram-se evidentes, entre outros, alguns fatores, tais como: o 

desenvolvimento de um moderno emprego assalariado, a expansão da classe média e o 

decréscimo da pobreza absoluta. 

Todavia, ainda de acordo com FURTADO (apud MEDEIROS, 2004) os interesses dos 

setores industriais, que eram o aumento de poder de mercado e renda, não foram articulados 

de forma igualitária com o conjunto da economia, o que ocasionou um processo de 

desenvolvimento com concentração de renda. Esse fator foi ocasionado porque as populações 

rurais viviam na miséria, gerando um aumento do êxodo rural e acréscimo da oferta de mão-

de-obra urbana. Isso fez com que os salários urbanos sofressem um efeito depressor. 

Assim, ao longo da história brasileira, percebe-se que o processo de desenvolvimento da 

economia beneficiou apenas uma pequena minoria da população. Este fato é apontado por 

SINGER (1978), que atribui à tardia expansão do capitalismo na economia brasileira o modo 

como se conduziu o processo de desenvolvimento, Esse processo ocasionou uma série de 

mudanças na estrutura econômica e social do país e possui evidente ligação com a repartição 

da renda. Nesse sentido, o autor considera, que com a instauração de um processo de 

exploração capitalista e de acumulação de capital, ocorreu um processo acelerado de inovação 

tecnológica, que só atingiu uma pequena camada de assalariados, enquanto a grande massa 

trabalhadora permaneceu nas mesmas condições. Por isso existia a tendência ao aumento da 

desigualdade de renda. 
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Quanto às leis sociais que amparassem os trabalhadores STOTZ (2005) argumenta que 

mesmo depois da instituição do salário mínimo em 1934 e de sua regulamentação e 

implementação a partir da década de 1940, esta política a partir de então tendeu apenas a 

diminuir o valor geral dos salários, acarretando no aumento da taxa de acumulação de capital. 

O autor assinala que o desenvolvimento capitalista ocorrido no Brasil favoreceu o processo de 

concentração de renda e citando Paul Singer relata que esta "... é fortalecida pela política 

salarial que historicamente tem deprimido a renda dos trabalhadores e garante taxas 

elevadíssimas aos capitalistas". STOTZ (2005, p.64). 

Dentro deste contexto do desenvolvimento capitalista no Brasil, e de um modo mais 

amplo, POCHMANN et al (2005, p. 37) apontam que: 

A ausência de reformas civilizatórias no modo de produção capitalista no Brasil-tais como a 
reforma agrária que permitisse, entre outras coisas, melhor distribuir a estrutura fundiária 
nacional; a reforma tributária que possibilitasse onerar proporcionalmente mais os ricos do que 
os pobres; a reforma social capaz de universalizar a proteção social e trabalhista; e a reforma 
urbana que evitasse a especulação imobiliária generalizada -impediu a construção de um país 
menos desigual. Certamente, a constante interrupção do regime democrático (Estado Novo, 
1937/45, e Regime Militar, 1964/85) tornou mais fácil o padrão excludente da riqueza. 
POCHMANN et al (2005, p. 37) 

Complementando a discussão, NÓBREGA (2005) argumenta que as instituições são 

muito importantes no processo de desenvolvimento e de que a existência de um atraso 

institucional foi fundamental para os baixos índices de desenvolvimento social e econômico 

existentes no Brasil. Assim, cita que na América Latina como um todo existia nos séculos 

X V I e XVI I uma elite privilegiada por padrões institucionais baseados na deficiência da 

educação, do não privilégio de todos de poder votar e da falta de distribuição de terras 

públicas. Fazendo-se uma comparação com a América do Norte, os níveis de riqueza eram 

superiores. Em contrapartida, os norte-americanos dispunham de uma menor desigualdade na 

distribuição da renda e de instituições que viriam a contribuir para um rápido 

desenvolvimento capitalista, baseado na industrialização. Nas colônias latino-americanas, 

mesmo quando ocorreu o processo de independência essas continuaram a utilizar as 

instituições dos colonizadores, que por sua vez, permaneceram concedendo privilégios às 

mesmas elites. Quando da ascensão do capitalismo, este existia quase que como um contrato 

entre o governo e essas classes privilegiadas. Isso porque não poderiam ocorrer mudanças 

institucionais pró-mercado ou de direito da propriedade, que diminuiriam a riqueza da elite. 

Permaneceu, portanto a mesma estrutura econômica, política e social. 

De acordo com o autor supracitado, em países como Brasil acreditava-se no liberalismo 

econômico. Mas no início do século XX começaram a surgir estratégias de desenvolvimento 

vinculadas à intervenção do Estado, surgindo no país o processo de desenvolvimentismo, 
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ainda que atrasado. A partir de 1950, ocorreu o chamado nacional-desenvolvimentismo, 

baseado na substituição de importações. Entrou em colapso, deixando como herança uma 

altíssima inflação e uma concentração de renda ainda persistente. Em meio a esse cenário foi 

instituída no Brasil a Constituição de 1988. (NÓBREGA, 2005). 

Assim, de acordo com o artigo 3 o constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

I I I - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

Sobre a Constituição, entretanto, NÓBREGA (2005, p.309) aponta que "... foi muito mais 

uma festa cívica do que a responsável pela construção de um quadro institucional para apoiar 

a democracia, o desenvolvimento sustentável da economia e a distribuição adequada de seus 

frutos". 

2.2 EVOLUÇÃO DA DESIGUALDADE 

Os estudos acerca da distribuição de renda começaram a crescer no Brasil quando se 

iniciaram as comparações entre os censos demográficos de 1960 e 1970. Isso porque, 

conforme apontam RAMOS e REIS (1991), ao se analisar os dados de 1970 verifica-se que 

houve um grande aumento da desigualdade na década de 1960, com o índice de Gini subindo 

de 0,50 para 0,57. Isso ocorreu mesmo paralelamente tendo existido, no período, crescimento 

da renda real. 

Através da tabela abaixo é possível verificar como a renda foi distribuída, fazendo-se uma 

distinção entre grupos de rendas. Assim, nota-se que realmente houve aumento da renda para 

todos os grupos, mas ao passo que os 10% mais pobres tiveram um incremento de 28%, a dos 

10% mais ricos cresceu em mais de 66%, esta porcentagem sendo superior a 73% quando se 

analisa somente 1% dos mais abastados. Isto é refletido na participação dos grupos na renda 

total da população, já que somente os mais ricos conseguiram aumentar esta participação, e de 

forma bastante considerável. Todos os outros grupos apresentaram decréscimo, sendo que a 

classe intermediária foi a mais atingida. 
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TABELA 01-COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA RENDA 1960-1970 
Porcentagem da renda Renda média (em Cr$ de 1970) 

Percentil 1960 1970 
Variação 
1960-70 
(em %) 

1960 1970 1960-70 
(em %) 

10- 1,17 1,11 -5,13 25,00 32,00 +28,00 
10 2,32 2,05 -11,64 48,00 58,00 +20,83 
10 3,42 2,97 -13,16 71,00 84,00 + 18,31 
10 4,65 3,88 -16,55 96,00 110,00 + 14,58 
10 6,15 4,9 -20,32 127,00 139,00 +9,45 
10 7,66 5,91 -22,75 158,00 168,00 +9,45 
10 9,41 7,37 -21,68 195,00 210,00 +6,33 
10 10,85 9,57 -11,8 225,00 272,00 +7,69 
10 14,69 14,45 -1,64 305,00 411,00 +20,89 

10+ 39,66 47,79 20,5 815,00 1360,00 +66,87 
5+ 27,69 34,86 +25,90 1131,00 1984,00 +75,42 
1 + 12,11 14,57 +20,32 2389,00 4174,00 +73,59 

Total 100,00 100,00 - 206,00 282,00 +36,89 
Fonte: Langoni (1973, p.64). 
Nota: Gráfico extraído de: RAMOS, L. R. A.; REIS, J. G. A. Distribuição de renda: aspectos teóricos e o debate 
no Brasil. In: CAMARGO, J. M. & GIAMBIAGI, F. (Org.). Distribuição de renda no Brasil. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1991, p.42. 

Devido à íngreme ascensão da desigualdade na década de 1960 iniciou-se um intenso 

debate sobre quais seriam as principais causas que teriam culminado para tal fato. RAMOS e 

REIS (1991) relatam que vários autores passaram a se preocupar com o tema, ocorrendo uma 

convergência para duas visões antagônicas. A primeira tentativa de explicação, liderada por 

LANGONI 6 (apud RAMOS e REIS, 1991), salientava que o aumento da desigualdade havia 

sido causado pela expansão de quase 37% do produto real per capita no período. E ainda, que 

esse processo ocorreu devido a dois mecanismos não duradouros. O primeiro fator 

considerado como responsável pelo aumento da desigualdade ficou conhecido como efeito 

Kuznets. Isso porque considerava as mudanças na composição da força de trabalho, como 

sexo, idade e educação, bem como à sua alocação regional e setorial como causas. O segundo 

fator eram os desequilíbrios no mercado de trabalho, que haviam ocorrido devido a uma 

expansão da demanda por mão-de-obra qualificada, sem uma oferta condizente em curto 

prazo. Assim, analisou de forma detalhada e concluiu que a educação pode ser considerada a 

variável mais importante para explicar o aumento da concentração na década de 1960. 

Por outro lado, existia outra explicação, onde a principal causa apontada está ligada às 

políticas adotadas no período pós-1964, e sugere que o programa de estabilização adotado na 

6 LANGONI, C. G. Distribuição de renda e desenvolvimento econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Expressão 
e Cultura, 1973. 
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época foi desfavorável para que os salários reais fossem mantidos e esses se reduziram em 

cerca de 20%. Nesta explicação, liderada por FISHLOW 7 (apud RAMOS e REIS, 1991), o 

que teria acontecido é uma alteração na distribuição funcional, que acabou colaborando para o 

aumento da renda pessoal. Isso porque como houve um privilégio para quem recebia lucros e 

rendas, como esses se encontravam no topo da distribuição, a conseqüência foi o aumento da 

desigualdade. 

Como já dito anteriormente, a partir de 1976 é possível fazer um acompanhamento anual, 

a partir dos dados da PNAD. A partir deste ano, seguindo até o fim da década passada, o 

índice de Gini permaneceu sempre num patamar bastante elevado, já que sempre se manteve 

ao redor de 0,60. O que pode ser percebido ao analisar sua evolução é que ocorreram algumas 

oscilações em todo o período, sendo as mais acentuadas a queda da desigualdade no final da 

década de 1970, aumento da desigualdade no final da década de 1980 e novamente redução 

no início dos anos 90. Quanto aos dados relativos à década de 1990, é possível verificar que 

não ocorreram mudanças significativas no padrão da distribuição de renda brasileira, 

comparativamente às décadas anteriores. E certo que se pode afirmar que depois de 1993 não 

ocorreram nem pequenas oscilações, como em períodos anteriores. O índice de Gini 

permaneceu estável, com tendência, ainda que com pouca intensidade, de queda. Mas, ainda 

assim, e é o que torna a verificação dos dados mais alarmante, a década de 1990 terminou 

com praticamente os mesmos índices do final da década de 1970. 

GRÁFICO 02- EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE GINI 1976/2001 

0,64 T 

Fonte: IBGE/PNAD 
Nota: Dados retirados do Ipeadata 

7 FISHLOW, A. Brazilian size distribution of income. American Economic Review, 1972. Vol. 2, n° 62 



21 

Para se ter uma idéia do perfil da distribuição de renda é salutar verificar o quanto da 

renda foi auferida pelos mais ricos e pelos mais pobres. Assim, através dos dados da tabela 

abaixo a disparidade torna-se bastante evidente. Isso porque, ao se considerar o período como 

um todo, percebe-se que os 10% considerados mais ricos detiveram cerca de 50% de toda a 

renda nacional, ao passo que os 50% mais pobres conseguiram, no máximo, pouco mais de 

13% do total da renda. A desigualdade é mais bem verificada ao se comparar a renda dos 50% 

mais pobres com a parcela correspondente ao 1% mais rico. O que se depreende com essa 

comparação é que uma pequena parcela abastada recebeu o mesmo que metade da população. 

Na verdade, em todos os anos a renda apropriada pelos 50% mais pobres foi inferior à 

auferida pelo 1% mais rico. 

TABELA 02- PORCENTAGEM DA RENDA APROPRIADA PELA POPULAÇÃO 

Ano 1 % mais rico 10% mais ricos 50% mais pobres 
1976 17,08 51,04 11,58 
1977 18,47 51,64 11,68 
1978 13,64 47,71 11,96 
1979 13,61 47,45 12,77 
1981 12,67 46,4 13,14 
1982 13,02 46,91 12,7 
1983 13,47 47,38 12,51 
1984 13,19 47,27 12,99 
1985 13,61 47,75 12,46 
1986 13,77 46,95 13,02 
1987 14,11 47,75 12,22 
1988 14,41 49,47 11,46 
1989 16,48 51,5 10,62 
1990 14,2 48,78 11,45 
1992 13,23 45,78 13,11 
1993 15,09 48,64 12,31 
1995 13,81 47,85 12,35 
1996 13,53 47,52 12,09 
1997 13,78 47,67 12,12 
1998 13,86 47,8 12,34 
1999 13,24 47,27 12,69 
2001 13,9 47,44 12,58 

Fonte: IBGE/PNAD 
Nota: Dados retirados do Ipeadata 

Ao se analisar a proporção do quanto os mais ricos ganharam, verifica-se, de acordo com 

BARROS, HENRIQUES e MENDONÇA (2000), na tabela abaixo, que no período os 20% 

mais ricos se apropriaram de uma renda média entre 24 e 35 vezes maior do que a dos 20% 

mais pobres, enquanto os 10% mais ricos dispuseram de uma renda média entre 22 e 31 vezes 

superior dos 40% mais pobres. 
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TABELA 03- EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE DESIGUALDADE DE RENDA 

Ano Razão 20+/20- Razão 10+/40-
1977 27,5 26,8 
1978 31,3 25,0 
1979 32,9 25,2 
1981 24,0 21,8 
1982 25,6 23,0 
1983 25,7 23,5 
1984 23,6 22,4 
1985 25,5 23,6 
1986 24,0 22,1 
1987 27,6 24,4 
1988 30,9 27,2 
1989 34,3 30,4 
1990 31,2 26,9 
1992 26,7 21,8 
1993 28,8 24,5 
1995 28,0 24,1 
1996 29,8 24,6 
1997 29,2 24,5 
1998 28,6 24,1 
1999 27,2 23,2 

Fonte: PNAD de vários anos 
Nota: Tabela (adaptada) extraído de: BARROS, R. P.;HENRIQUES, R.;MENDONÇA, R. S. A estabilidade 
inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil. In: HENRIQUES, R. (Org.). Desigualdade e pobreza no Brasil. 
Rio de Janeiro: IPEA, 2000, p.39. 

Os números mostrados através dos indicadores confirmam o que já foi afirmado 

anteriormente, que é o fato do Brasil possuir uma distribuição de renda perversamente 

excludente. 

2.3 EVOLUÇÃO DA POBREZA 

De acordo com ROCHA (2001) a persistente pobreza existente no Brasil revela a 

existência de inúmeros problemas, sendo alguns deles o mercado de trabalho informal, a 

questão agrária, a carência de oferta de serviços públicos, a política de salário mínimo e as 

desigualdades entre pessoas. 

Considerando o cenário existente, onde uma considerável parcela da população não 

possui condições de suprir suas necessidades básicas, impera no país o conceito de pobreza 

absoluta, embora se considerem outras necessidades, que mesmo não sendo avaliadas como 

indispensáveis, se adequam ao mínimo necessário para as pessoas se enquadrarem à realidade 

do contexto socioeconômico brasileiro. Dessa forma, ROCHA (2003) enfatiza que em países 

como o Brasil é mais relevante enfocar as abordagens da renda, considerada no âmbito 



23 

familiar, e das necessidades básicas de forma complementar. Assim, através do critério renda 

é possível fazer na população a distinção dos pobres e dos não-pobres, e verificar, 

posteriormente, qual o nível de bem-estar dos primeiros. 

No que concerne à evolução da pobreza nas últimas décadas, é possível verificá-la através 

da tabela abaixo. 

TABELA 04-EVOLUÇÀO DA POBREZA E DA INDIGÊNCIA 
Indigência Pobreza 

Número de 
Ano Percentual indigentes Percentual Número de pobres 

de indigentes (em milhões) de pobres (em milhões) 
1976 23,12 23,99 48,23 50,03 
1977 16,34 16,78 39,63 40,69 
1978 20,69 22 42,55 45,24 
1979 15,93 17,26 38,78 42,02 
1981 17,28 20,27 40,84 47,92 
1982 17,8 21,42 41,01 49,37 
1983 23,07 28,36 48,79 59,99 
1984 21,76 26,94 48,39 59,9 
1985 18,17 23,72 42,07 54,92 
1986 8,83 11,35 26,45 34 
1987 17,13 22,38 38,77 50,65 
1988 20,89 27,75 43,64 57,96 
1989 19,33 26,17 41,41 56,07 
1990 19,98 27,71 41,99 58,21 
1992 20,03 28,04 42,17 59,02 
1993 20,3 28,78 43,04 61,03 
1995 15,19 22,43 35,08 51,78 
1996 15,63 23,31 34,72 51,79 
1997 15,58 23,68 35,18 53,45 
1998 14,52 22,26 33,97 52,07 
1999 15,03 23,95 35,26 56,18 
2001 15,24 25,32 35,11 58,34 

Fonte: IBGE/PNAD 
Nota: Dados retirados do Ipeadata 

Ao se fazer uma verificação dos resultados nota-se que ocorreu uma diminuição da 

pobreza absoluta na década de 1970, declinando em quase 10% de 1976 a 1979. A partir de 

1980, porém, começa a aumentar, atingindo seus valores máximos em 1983 e 1984, quando o 

número de pobres representou quase a metade da população. Em contrapartida, em 1986 

houve uma significativa redução, com o percentual de pobres representando 26,45%. 

Novamente, porém, esta percentagem subiu e a década de oitenta terminou com mais de 40% 

da população considerada pobre, sendo que desses quase 20% considerados indigentes. Em 

termos gerais, o que pode ser depreendido, ao analisar-se o período como um todo, é que o 

número de pobres aumentou em 8 milhões. Isso ocorreu devido ao crescimento populacional 
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acompanhado por um baixo nível de crescimento econômico e como houve uma redução no 

percentual de pobres, existiu, ainda que pequena, uma diminuição no grau de pobreza. 

Na década de 90 houve uma considerável redução da pobreza absoluta no período 1993¬

1995, denotando, portanto, o impacto do plano de estabilização. Nestes anos o número de 

pobres caiu em 10 milhões e a proporção de pobres em quase 8%. A partir disso houve uma 

estabilidade no grau de pobreza, com algumas pequenas oscilações, o que persistiu até 1998, 

quando o número de pobres volta a aumentar. A década termina, dessa forma, com mais de 56 

milhões de pobres, sendo que desses, quase 24 milhões estando abaixo da linha de indigência. 

2.4 A EVOLUÇÃO DO PIB E O CENÁRIO MACROECONÔMICO 

De modo geral, de acordo com o IBGE, durante o século XX o PIB real brasileiro 

ampliou-se praticamente 100 vezes e a população quase 10 vezes. O PIB per capita, por sua 

vez, cresceu quase 12 vezes. Permaneceu estagnado nas duas primeiras décadas, quando o 

café era a principal atividade. No entanto, cresceu durante o processo de urbanização e 

industrialização, chegando a dobrar a cada vinte anos. Este cenário não se sustentou nas duas 

últimas décadas do século passado e a economia voltou a ficar estagnada. Isto pode ser 

melhor visualizado através do gráfico abaixo, que mostra a evolução do PIB e do PIB per 

capita de 1960 até 2000. 

GRAFICO 03- EVOLUÇÃO DO PIB E DO PIB PER CAPITA 1960-2000 
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Fonte: IBGE 
Nota: Dados retirados do Ipeadata 
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Considerando, portanto as últimas décadas, o crescimento econômico ocorrido entre 1968 

e 1973 é geralmente reconhecido como um "milagre econômico", onde o PIB brasileiro 

cresceu consideravelmente, sendo marcado o fim deste período pelo primeiro choque de 

preços do petróleo. De acordo com RAMOS (1993, p.17), este acontecimento abalou a 

economia mundial como um todo. Mas, mesmo assim o Brasil continuou crescendo na 

segunda metade da década e o PIB per capita cresceu em média 4%, considerando o período 

entre 1976 e 1980. O autor aponta que "por trás destes números formidáveis estava a decisão 

de isolar a economia nacional dos impactos nefastos daquele evento, estratégia esta que se 

tornava exeqüível à custa de um progressivo endividamento externo". Porém, com o segundo 

choque de preços do petróleo, em 1979, houve uma elevação das taxas de juros internacionais. 

Assim, o Brasil foi obrigado a rever sua política macroeconômica e teve inclusive que aceitar 

as políticas ortodoxas impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Conjuntamente, 

as taxas de inflação na época eram ascendentes e através de todos esses fatores, no início da 

década de 1980 existiu uma forte recessão. Para melhor visualização, as taxas de inflação 

podem ser verificadas no gráfico abaixo. 

GRAFICO 04- EVOLUÇÃO INFLAÇÃO 1980-2000 

Fonte: IBGE (cálculo do IPCA) e FGV (cálculo do IGP-DI) 
Nota: Dados retirados do Ipeadata 

No que concerne aos reflexos do cenário macroeconômico na pobreza, ROCHA (2003) 

salienta que a queda da pobreza na década de 1970 pode ser explicada, portanto, pelo aumento 

na renda de todas as classes, que, por sua vez, ocorreu devido à taxa média anual de 

crescimento do PIB na década. 

O período compreendido entre 1981 e 1990, como já salientado, foi marcado pela 

interrupção do processo de crescimento que vinha ocorrendo. A renda per capita, 
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conseqüentemente, praticamente se estabilizou no período e esse cenário somente não se 

agravou porque houve queda no ritmo do crescimento populacional. Esta década deu à 

população em geral uma sensação de empobrecimento. Esse sentimento, em certa medida, 

pode ter ocorrido pela paralisação do processo de melhoria da renda e pelo crescimento do 

processo de urbanização e de intensa mobilidade social. 

Porém, ainda de acordo com ROCHA (2003) a década foi marcada por períodos de 

oscilações de curto prazo, que acarretaram em períodos ora críticos, ora favoráveis. Sendo 

assim, no ano de 1983, atinge-se o nível mais alto da proporção de pobres da década, 

acontecimento provocado pela segunda queda do produto real nacional, ocorrida neste ano. 

Depois disso, a partir de 1984, há um processo de retomada no nível de atividade e o ano de 

1986 pode ser considerado como o mais favorável da década. Neste ano foi implementado o 

Plano Cruzado, programa de estabilização monetária, que tinha vinculado a ele algumas 

medidas redistributivas, como o abono salarial e o reajuste do salário mínimo considerando as 

perdas inflacionárias. Esses fatores permitiram que os mais pobres auferissem maiores 

ganhos. Entretanto, este plano fracassou e seus efeitos não foram duradouros, assim como 

ocorreu com os demais planos de estabilização que foram implementados depois, que criaram 

um cenário de instabilidade macroeconômica. O resultado foi que a proporção de pobres 

aumentou continuamente até o final da década, ainda que de forma moderada. 

Avaliando o cenário da década de 1990, NERI (2006, p.23) aponta que a implantação do 

Plano Real, em julho de 1994, baseado em uma supervalorização cambial, fez com que os 

indivíduos passassem a ter uma maior estabilidade em suas rendas. Isso porque este plano foi 

bem sucedido no combate à inflação. Porém, esse fenômeno fez com que fosse criado um 

efeito ilusório de que a desigualdade havia diminuído. Nesse sentido, "o objetivo do Real não 

foi a redistribuição da renda, mas acabou por gerar um efeito de potencializar as operações de 

políticas distributivas." Complementando, não existiu um efeito direto, mas ocorreram efeitos 

positivos, já que aumentou-se a preocupação sobre esse assunto e também ocorreu a indução 

do crescimento da economia, vinculado a diminuição de incertezas. Considerando a evolução 

no período considerado, portanto, verifica-se que realmente não há evidências de que o Plano 

Real tenha trazido mudanças para o grau de desigualdade. Houve apenas uma estabilidade a 

partir de 1993, mas nunca num patamar menor do que o de 1992. 

ROCHA (2003) considera que o Plano Real provocou intensas mudanças, melhorando o 

nível da atividade econômica e da renda no país, bem como outros aspectos para a sociedade 

como um todo. Através desses fatores, foi responsável, então, de forma bastante rápida, pela 

redução significativa da incidência da pobreza, com uma melhoria no rendimento médio, 
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principalmente para os mais pobres. Entre os fatores responsáveis para isso destacaram-se os 

preços dos alimentos, que passaram a crescer a uma taxa menor e o aumento do salário 

mínimo em 42%, em maio de 1995. 

Contudo, ROCHA (2003) aponta que houve um esgotamento nos efeitos distributivos do 

Plano Real. Os fatores que impediram a continuidade da queda da pobreza estavam 

relacionados à vulnerabilidade existente no Brasil a partir de 1995. Com um cenário de 

câmbio valorizado, crescentes déficits públicos e com as crises asiática e russa, o resultado foi 

a queda da atividade e o aumento da pobreza. Em 1999, depois da forte desvalorização 

cambial, ainda que os efeitos não tenham sido tão drásticos quanto se esperava, a situação dos 

pobres agravou-se ainda mais. Ocorreu um processo de retomada em 2000, com o PIB 

aumentado em 4,1% neste ano. Porém, em contrapartida este processo foi afetado por fatores 

como a crise energética, crise argentina e a conjuntura econômica internacional, que afetaram 

o mercado de trabalho e conseqüentemente a pobreza. 

2.5 DESIGUALDADE, POBREZA E CRESCIMENTO ECONÔMICO: ALGUMAS 

CORRELAÇÕES OBSERVADAS NAS DÉCADAS PASSADAS 

Considerando os dados analisados neste capítulo e tendo em vista as relações teóricas 

consideradas no capítulo anterior, é interessante verificar se existiu correlação entre a variação 

da pobreza com a variação da desigualdade, fazendo o mesmo com a variação do PIB real. 

Esta verificação pode ser visualizada graficamente. 

GRAFICO 05- VARIAÇÃO DO N° DE POBRES X VARIAÇÃO DA DESIGUALDADE 
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GRÁFICO 06- VARIAÇÃO DO N° DE POBRES X VARIAÇÃO DO PIB REAL 
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Fonte: Elaboração a partir de dados disponibilizados no Ipeadata 

De acordo com BARROS, HENRIQUES e MENDONÇA (2000), a redistribuição da 

renda teria sido muito importante para a redução da pobreza no Brasil. Porém, seu papel nesta 

questão foi bastante limitado e os mecanismos utilizados para tal fim resultaram quase que 

exclusivamente do crescimento econômico. 

Sendo assim, o que pode ser observado é que a variação da pobreza absoluta acompanha 

a variação do crescimento. O mesmo não pode ser observado na relação com a desigualdade, 

já que o índice de Gini teve pequenas variações, ficando basicamente sempre no mesmo 

patamar. Lembrando das considerações acerca do que vem a ser crescimento pró-pobre, 

evidencia-se, portanto, que o crescimento não pode ser considerado como sendo favorável 

para os mais pobres. Isso porque mesmo que tenha existido redução do número de pobres nos 

momentos em que a economia cresceu, não se pode observar redução da pobreza relativa, que 

só existiria se a renda fosse mais bem distribuída. 

2.6 ESTRUTURA DA DESIGUALDADE E POBREZA NO BRASIL NAS ÚLTIMAS 

DÉCADAS: COMPARAÇÃO INTERNACIONAL. 

Segundo BARROS, HENRIQUES e MENDONÇA (2000, p.33), "a desigualdade, em 

particular, a desigualdade de renda, é tão parte da história brasileira que adquire fórum de 

coisa natural". Além disso, o padrão excludente da distribuição de renda existente no país 

pode ser considerado bastante representativo para explicar o grau de pobreza que permaneceu 
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alto ao longo destas últimas décadas. Isso porque, apesar do país possuir uma renda per capita 

relativamente alta, ainda assim, grande parte da população permaneceu abaixo da linha de 

pobreza. Quanto à renda per capita, aliás, através de dados do Relatório de Desenvolvimento 

Humano, os autores verificaram que aproximadamente 64% dos países possuíam renda per 

capita inferior à brasileira. Isso fez com o Brasil estivesse inserido entre o terço mais rico dos 

países do mundo, não podendo ser considerado um país pobre. O grau de pobreza do país, 

porém, ao ser comparado com esses países com renda per capita similar era bem maior. 

Enquanto no Brasil os pobres representavam 30% da população, nos demais países não 

passou de 10%. Devido a esse cenário, o Brasil figurou entre os países com pior desigualdade 

de renda do mundo e os autores chegaram a essa constatação fazendo comparações com 

outros países. O resultado desta comparação, realizada no final da década de 1990 é que, em 

termos do índice de Gini, o Brasil estava na antepenúltima posição. A situação foi ainda pior 

ao se analisar a razão entre a renda média dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres e 

também a razão entre a renda média dos 20% mais ricos e dos 20% mais pobres. Em ambas as 

situações o Brasil ficou na última colocação, denotando, portanto, que o país esteve entre os 

mais desiguais do mundo, inexistindo qualquer padrão aceitável de justiça distributiva. 

Os autores supracitados apontaram, ainda no que se refere ao grau de pobreza, que 

embora no final da década de 1990 essa proporção tivesse num patamar menor do que nas 

décadas anteriores, ainda assim, era um valor bastante alto para a entrada do Brasil no século 

XXI . Como já mencionado, ao contextualizar com outros países, a estrutura de desigualdade é 

bastante superior. Quanto às estimativas nacionais, para os dados do final da década, o PIB 

per capita era oito vezes superior à linha de indigência e aproximadamente quatro da linha de 

pobreza. A renda domiciliar per capita, por sua vez, era três vezes superior ao valor da linha 

de pobreza. 

FERREIRA (2000) também destaca a posição ocupada pelo Brasil no âmbito 

internacional como uma das sociedades mais desiguais do mundo. Nas últimas décadas, 

enquanto no Brasil o índice de Gini permaneceu na média de 0,59, na América Latina esta 

média não passou de 0,50 e na África oscilou entre 0,43 e 0,47. Nos países com menor 

desigualdade, porém, a média não foi superior a 0,34, conforme pode ser verificado no gráfico 

abaixo. 
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GRÁFICO 07- O BRASIL NO CONTEXTO INTERNACIONAL: DESIGUALDADE NOS 
ANOS 80 E 90 
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Fonte: FERREIRA (2000) 
Nota: Disponível em: Os determinantes da desigualdade de renda no Brasil: luta de classes ou heterogeneidade 
educacional. In: Henriques, R. (org ).Desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro, IPEA:2000, p. 132. 

Assim, BARROS, HENRIQUES e MENDONÇA (2000) identificam como principais 

determinantes para a existência da pobreza: a escassez de recursos e a má distribuição desses. 

Sendo assim, a escassez de recursos não é, no caso brasileiro, o primeiro fator a ser 

considerado quando se pretende analisar a pobreza no país. A distribuição irregular desses 

recursos é que pode ser apontada como o principal determinante. 

Conclui-se o capítulo como um todo observando, portanto, que o que ocorreu, foi que 

apesar do país possuir uma renda per capita considerada relativamente alta, em comparação 

com outros países, esta não foi dividida de forma igualitária para todas os estratos sociais e, 

quase sempre, quem mais se beneficiou foram os mais ricos. Os mais pobres, enquanto isso, 

até tiveram um aumento na parcela da renda nacional, porém menor do que o registrado pela 

parcela mais abastada, o que levou a permanência dos altos índices de desigualdade ao longo 

das últimas décadas. As reduções na pobreza, quando existiram, seguiram o ritmo dos 

períodos de crescimento econômico. Mas ainda assim, a intensidade da pobreza é muito 

evidente no Brasil, já que os níveis de desigualdade são muito elevados e foram constantes em 

todo o período. 
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3 C R E S C I M E N T O , DESIGUALDADE E POBREZA NA DÉCADA ATUAL 

Ao se analisar os dados referentes a esta década, no que tange à desigualdade de renda da 

população, é possível verificar que ocorreu um processo de contínua queda nesses índices. 

Essa queda é mais bem identificada ao se comparar o período antecedente. Isso porque, 

através dos dados do capítulo anterior constatou-se que o índice de Gini oscilou em torno de 

0,60 em praticamente todo o período. Em contrapartida, desde 2001, este vem diminuindo, 

chegando a aproximadamente 0,56 em 2006, sendo o menor valor registrado nos últimos 30 

anos. Conjuntamente, está ocorrendo no país um significativo processo de queda dos índices 

de pobreza e de extrema pobreza, que vem se mantendo desde 2003. 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Brasil saiu da penúltima colocação no 

ranking dos países mais desiguais do planeta, posição que ocupava no fim da década anterior. 

O Brasil vem subindo posições e no relatório de 2006, numa lista com 126 países e territórios, 

ainda figura como a 10a nação mais desigual do mundo. Evidentemente não pode deixar de se 

considerar que o país ainda está longe de ter uma distribuição de renda desejável, conforme 

aponta estudo do Ipea sobre as primeiras análises da Pnad de 2006. Ao se comparar a 

distribuição de renda do Brasil com países menos desiguais e considerando que permaneça o 

ritmo de redução do índice de Gini o Brasil levaria alguns anos para alcançá-los. Demoraria 

14 anos para atingir o padrão existente no México e nos EUA, que possuem um índice de Gini 

de 0,46 e 0,466, respectivamente. Levaria, ainda, cerca de 25 anos para alcançar Portugal, que 

tem um índice de 0,385 e que é o pior da Europa e 45 anos para atingir o patamar da 

Dinamarca, que é o país menos desigual do mundo, com um índice de Gini de 0,247. Porém, é 

salutar considerar que a queda nos índices de desigualdade e pobreza desta década é o início 

de uma caminhada para um país mais igualitário. 

Com relação a esse processo de queda, Ricardo Paes de Barros, em seus estudos sobre o 

tema, citava anteriormente aos dados desta década que "se todos os recursos usados nas 

políticas sociais do Brasil fossem jogados de um helicóptero, os pobres teriam mais chances 

de recebê-los do que da maneira como são aplicados hoje".(VEJA, 2000, ed. 1672). Para o 

mesmo autor, em sua visão atual, "continuamos a jogar dinheiro de helicóptero, a diferença é 

que agora as comportas se abrem também sobre os grotões de pobreza e as favelas, territórios 

não contemplados pelas políticas anteriores". BARROS (apud NERI, 2007, p.22). 

Considerando esse cenário, o objetivo deste capítulo é verificar se a queda nos índices de 

desigualdade se refletiu de maneira importante na redução do grau de pobreza, fazendo uma 
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comparação também com o crescimento existente no período. Para tal propósito, está dividido 

em três seções. A análise da evolução tanto dos indicadores de desigualdade quanto de 

pobreza, bem como da renda e do PIB será realizada na primeira seção deste capítulo. Na 

segunda seção será observada a existência de correlação dos índices de pobreza com os de 

desigualdade e crescimento. Por fim, a terceira seção se ocupará da verificação dos principais 

determinantes que podem ser considerados importantes para a queda da desigualdade. Será 

destacado, porém, os programas sociais, porque ainda que representando um valor pequeno na 

renda total, programas de transferência têm foco direto no aumento da renda dos mais pobres. 

Assim, são bastante representativos para a redução da desigualdade e principalmente, da 

pobreza. 

3.1 DESIGUALDADE E POBREZA EM QUEDA E A EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO 

Ainda que reconhecendo a estabilidade da desigualdade de renda no Brasil nas últimas 

décadas, NERI (2007, p.130) salienta que "é razoável afirmar que, da mesma forma que a 

década anterior foi a da estabilização da inflação, a atual está sendo - até agora - a da redução 

da desigualdade de renda". Considerando esse processo de queda, enfatiza ainda que os mais 

pobres foram os maiores beneficiários e que, portanto, o bolo está crescendo e já estão 

ocorrendo melhoras na sua distribuição. 

A afirmação do autor pode ser corroborada ao observarem-se os dados que constam no 

gráfico abaixo, referente à evolução do índice de Gini. Nota-se que, considerando todo o 

período, este indicador sofreu uma queda contínua e superior a 6%. 

GRAFICO 08 - EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE GINI 2001-2006 
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No mesmo período, considerando que houve "crescimento do bolo" é interessante 

verificar o crescimento econômico no Brasil. De um modo geral, o que se depreende com o 

gráfico abaixo é que o PIB teve um crescimento médio de 2,9 % a.a, ao passo que o da renda 

per capita foi de 1,45% a.a. Será possível, também, através da tabela abaixo analisar a 

evolução do PIB e do PIB per capita a preços constantes (real). 

TABELA 05- EVOLUÇÃO DO PIB E DO PIB PER CAPITA A PREÇOS CONSTANTES 

(EM R$) 

Ano | PIB | PIB per capita 
2001 1.194.970,00 6.874,68 
2002 1.336.748,00 7.578,32 
2003 1.494.767,00 8.351,34 
2004 1.797.054,00 9.896,43 
2005 1.998.646,00 10.851,34 
2006 2.227.446,00 11.926,11 

Fonte: IBGE 

GRÁFICO 09- TAXA DE CRESCIMENTO REAL (EM %) DO PIB E DO PIB PER 

CAPITA 
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No entanto, é salutar considerar, de acordo com BACOCCINA (2007), que a média de 

crescimento brasileiro nesta década permanece abaixo da média mundial, que para 2006 foi 

de 5,4%». Somente superou a média mundial em 2004, nos outros anos sempre se manteve 

abaixo. Se for comparada a média de crescimento da era Lula e Fernando Henrique, nota-se 

que enquanto a do atual presidente é de 3,6% (considerando a projeção para 2007), a do 

anterior foi de 2,7%, nos dois mandatos. Todavia, os dois presidentes conviveram com 

situações diferentes quanto à conjuntura mundial. O governo FHC passou por três crises 

internacionais, que afetaram o Brasil e culminaram na desvalorização do real. Por outro lado, 

o governo Lula encontrou a economia mundial em expansão. 
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Embora admitindo que o crescimento econômico da década é lento e baixo, é importante 

verificar quem mais está se beneficiando. Assim, acompanhando as informações da tabela 

abaixo, é possível verificar que a renda dos mais pobres cresceu num ritmo sempre superior à 

renda dos mais ricos, ainda que desde 2004 todos os grupos tenham tido um incremento em 

suas rendas. 

TABELA 06- VARIAÇÃO ANUAL DA RENDA PER CAPITA DOS BRASILEIROS (EM 
%) 

Ano Total 50- 40 10+ 
2006 9,16 11,99 9,66 7.85 
2005 6,63 8,56 5,74 6,89 
2004 3,14 8,34 4,13 0,68 
2003 -5,81 -4,15 -4,67 -7,32 
2002 0,30 3,65 0,34 0,68 

Fonte: CPS/FGV, elaborada a partir de microdados da PNAD/IBGE. 
Nota: Gráfico extraído de: NERI. M. Miséria, desigualdade e políticas de renda: o Real do Lula. Rio de 
Janeiro: FGV, 2007, p.15. Disponível em: http://www3.fgv.br/ibrecps/RET3/index.htm. 

No que concerne ao quanto da renda total cada grupo auferiu, através do gráfico abaixo é 

possível verificar que durante toda a década os 50% mais pobres tiveram aumento contínuo na 

participação, ao passo que os 10% mais ricos sofreram um contínuo decréscimo. No início da 

década, 12,5% da renda total ficava com os menos abastados, proporção que chegou a 14,50% 

em 2006. Os mais ricos viram sua participação declinar em quase 3 pontos percentuais, de 

47,2% para 44,5%. A proporção da renda percebida pela classe intermediária sofreu pequenas 

oscilações no período, mas de um extremo a outro no período analisado, teve aumento na 

participação. 

GRÁFICO 10- DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 2001/2006 (EM %) 
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Fonte: CPS/FGV, elaborada a partir de microdados da PNAD/IBGE. 
Nota: Gráfico extraído de: NERI, M. Miséria, desigualdade e políticas de renda: o Real do Lula. Rio de 
Janeiro: FGV, 2007, p.28. Disponível em: http://www3.fgv.br/ibrecps/RET3/index.htm. 
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A melhora na distribuição da renda pode ser evidenciada também, ao se analisar a razão 

entre a renda obtida pelos 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Isso porque enquanto em 

2001 o décimo mais rico da população auferia uma renda mais do que 70 vezes superior ao 

décimo mais pobre, esta proporção caiu para um pouco mais do que 50, tendo uma constante 

queda. Redução esta que também pode ser notada na relação entre os 10% mais abastados e os 

40% mais pobres, pois em 2001 a renda dos primeiros era 23,5 vezes maior, caindo e ficando 

quase vinte vezes superior em 2005. 

TABELA 07- RAZÃO ENTRE A RENDA APROPRIADA 10+/10- E 10+/40-

Ano 10+/10- 10+/40-
2001 71,6 23,5 
2002 61,8 22,4 
2003 62,4 21,7 
2004 54,4 20,1 
2005 52,2 19,8 

Fonte: IBGE/PNAD 
Nota: Elaborado a partir de dados disponibilizados pelo Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS) 

Como foi verificado anteriormente, a renda dos mais pobres apresentou um contínuo 

crescimento no quadriênio analisado. BARROS et al (2007) apontam que, considerando que 

houve crescimento populacional, ainda assim, em termos de números, declinaram o total de 

pobres e extremamente pobres. Os primeiros declinaram em 3,8 milhões, ao passo que os 

segundos foram reduzidos em 5,6 milhões. 

O declínio no grau de pobreza e de extrema pobreza pode ser evidenciado pelos 

indicadores utilizados na demonstração da tabela acima, quais sejam: a porcentagem de 

pobres, hiato de pobreza e severidade da pobreza. Os índices aumentaram de 2001 para 2002, 

mas apresentaram um processo de declínio desde 2003 e no geral a porcentagem de pobres e 

de extremamente pobres caiu 4,5% e 4,2%, respectivamente. 
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TABELA 08- INDICADORES DE POBREZA E EXTREMA POBREZA 

Indicadores 2001 2002 2003 2004 2005 

Variação 
2001-2005 

(em pontos 
percentuais) 

Pobreza 

Porcentagem de pobres 38,6 38,2 39,3 36,8 34,1 -4,5 

Hiato de pobreza8 18,0 17,2 18,1 16,1 14,6 -3,4 

Severidade de pobreza9 11,1 10,3 11,0 9,6 8,5 -2,6 

Extrema pobreza 

Porcentagem de extremamente pobres 17,4 16,4 17,4 15,0 13,2 -4,2 

Hiato de extrema pobreza 7,4 6,6 7,2 6,0 5,2 -2,2 

Severidade de extrema pobreza 4,7 3,9 4,4 3,6 3,1 -1,6 
Fonte: Estimativas produzidas com base nas Pnads de 2001 a 2005.Para medir pobreza e extrema pobreza foram 
utilizadas linhas regionalizadas, considerando a média nacional para a pobreza de R$162,59 e para a extrema 
pobreza de R$81,29. 
Nota: Gráfico extraído de: BARROS, et al. A importância da queda recente da desigualdade para a pobreza. In: 
BARROS, R.P.; FOGUEL, M.N; ULYSSEA, G. Desigualdade de renda no Brasil: uma análise da queda 
recente. RJ: IPEA, 2007, p.14. 

Os dados explicitados na tabela acima seguem a linha de pobreza estipulada pelo IPEA, 

que atualmente considera como pobres os que possuem renda per capita inferior à R$ 167,00 

e extremamente pobres (ou miseráveis) os que auferem uma renda menor do que R$ 83,00 

mensais. Esta linha de pobreza é uma média nacional, já que varia por região. A seqüência de 

queda da pobreza pode ser observada também ao se considerar a linha adotada pela FGV, que 

considera como miseráveis as pessoas com renda per capita inferior a R$ 125 mensais (a 

preços da Grande São Paulo). Assim, de acordo com NERI (2007), que adota esta segunda 

linha em sua análise, a porcentagem de pessoas na miséria passa de 27,63 em 2001 para 19,31 

em 2006. 

Ao se considerar, ainda, a linha adotada de 1 US$ por dia, o cumprimento da primeira 

meta de desenvolvimento do milênio, que é reduzir a extrema pobreza pela metade no período 

1990-2015, já foi atingido no Brasil, conforme pode ser verificado no gráfico abaixo. 

A proporção de pobres multiplicada pela distância média da renda dos pobres à linha de pobreza, medida em 
múltiplos de linha de pobreza. Leva em consideração não somente o número de pobres, mas também a 
profundidade da pobreza. 
9 Produto da porcentagem de pobres pela distância quadrática média, também medida em múltiplos de linha de 
pobreza. Considera não apenas o número de pobres e a profundidade da pobreza, como também dá mais peso aos 
mais pobres. 
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GRÁFICO 11- POBREZA EXTREMA US$ 1 DIA- BRASIL 

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Fonte: CPS/FGV, elaborada a partir de microdados da PNAD/IBGE. 
Nota: Gráfico extraído de: NERI, M. Miséria, desigualdade e políticas de renda: o Real do Lula. Rio de 
Janeiro: FGV, 2007, p.07. Disponível em: http://www3.fgv.br/ibrecps/RET3/index.htm. 

A conclusão a que se chega é que o Brasil cumpriu esta meta na metade do tempo 

previsto, já que teria 25 anos para cumpri-la, mas em 2005 a queda acumulada já havia sido 

de 54,61%. 

Entretanto, de acordo com reportagem do PNUD (2007), existem dois estudos acerca da 

verificação do cumprimento desta meta no Brasil. O primeiro é este que já foi analisado, 

realizado pelo IPEA e que segue os mesmos critérios do Banco Mundial. Segundo este 

estudo, além do Brasil já ter reduzido a pobreza extrema pela metade, conseguirá ainda em 

2007 ou em 2008, cumprir a meta do Governo, que é a de reduzir a extrema pobreza em % de 

1990 a 2015. No outro estudo, porém, realizado por uma rede de universidades brasileiras 

(Rede de Laboratório Acadêmico para Acompanhamento dos Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio), considera como indigente quem vive com menos de % do salário mínimo. 

Usando esse critério, apontam que o Brasil ainda não atingiu a meta prevista pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), já que existiam 19,98% de indigentes no país em 1990 e 11,11% 

em 2005. Mas através de projeções, incluindo correção monetária, salientam que irá conseguir 

até 2015, muito embora não consiga cumprir a do Governo. 

É evidente que a desigualdade e a pobreza estão em ritmo descendente no Brasil. Mesmo 

não sendo o objetivo deste trabalho, é interessante fazer uma verificação, no âmbito regional, 

para saber se esta tendência de queda está ocorrendo em todos os estados. O interesse se dá 

porque o Brasil é um país que possui uma grande extensão territorial, assim como uma grande 

população. Assim, de forma geral, as quedas da pobreza e da desigualdade se fizeram sentir 

na maioria dos estados, mas não há como deixar de observar as discrepâncias estaduais no que 

tange a esses índices. 

http://www3.fgv.br/ibrecps/RET3/index.htm
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É evidente considerar que os piores índices, tanto de desigualdade quanto de pobreza, 

estão nas regiões Norte e Nordeste, e são decrescentes em direção ao Sul, conforme aponta 

ROCHA (2003). O que pode ser evidenciado, portanto, é que, embora tenha ocorrido redução 

na intensidade da pobreza e da desigualdade, quando se considera o âmbito nacional, 

praticamente não ocorreram modificações nas posições dos estados. Mesmo com a redução 

desses índices, não ocorreu queda da desvantagem que os estados mais desiguais possuem 

frente aos estados mais igualitários. 

3.2 CORRELAÇÕES OBSERVADAS NO BRASIL 

Conforme já explicitado anteriormente, o crescimento na renda dos mais pobres foi 

bastante superior a dos mais abastados. Segundo BARROS et al (2007), esse fator permitiu 

que ocorresse uma alteração no perfil da distribuição de renda, e que 90% do aumento da 

renda dos mais pobres se devesse à queda na desigualdade. Isso é salutar, pois se não tivesse 

ocorrido essa mudança, tanto os pobres como os ricos estariam tendo suas rendas acrescidas à 

média nacional, que foi de 0,9%» a.a. 

Como resultado os graus de pobreza e extrema pobreza sofreram um declínio no período. 

De 2001 até 2005 houve uma retração de 4,5% na porcentagem de pobres e de 4,2% na de 

extremamente pobres. Porém, caso não tivesse ocorrido esta redução da desigualdade, a 

percentagem de pobres teria caído numa proporção bem menor, de apenas 1,2% e a de 

extremamente pobres de 0,6%. Isso porque o crescimento da renda per capita no período 

como um todo, de 3,5 %, foi bastante lento. Assim, de acordo com estimativas apresentadas 

na tabela abaixo, tem-se que 73% da queda da pobreza e 85% da queda da extrema pobreza 

estão ligadas à queda no grau de desigualdade. 

Fazendo uma comparação com o crescimento tem-se que a redução da desigualdade é 

quatro vezes mais importante para a redução da proporção de pobres e de extremamente 

pobres. Se a queda da pobreza fosse depender apenas do crescimento esse deveria ser de 11 % 

para compensar a queda da desigualdade e de 18% ao considerar a extrema pobreza. Esses 

valores tornam-se ainda maiores quando se leva em consideração outras medidas, tais como o 

hiato de pobreza e a severidade da pobreza. 
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TABELA 09- ESTIMATIVAS DA CONTRIBUIÇÃO DA QUEDA DA DESIGUALDADE DA RENDA PER 

CAPITA PARA A REDUÇÃO DA POBREZA E DA EXTREMA POBREZA (EM %) 

Pobreza Extrema pobreza  

Porcentagem 
de Hiato de Severidade 

Porcentagem Hiato de Severidade extremamente extrema da extrema 
Indicadores de pobres pobreza da pobreza pobres pobreza pobreza 

Distribuição de 2001 38,6 18,0 11,1 17,4 7,43 4,65 
Distribuição de 2005 caso a 
desigualdade 
fosse a mesma de 2001 37,4 17,3 10,7 16,8 7,1 4,46 

Distribuição de 2005 34,1 14,6 8,48 13,2 5,22 3,1 
Redução na pobreza (em pontos 
percentuais) 

Total 4,55 3,4 2,64 4,23 2,22 1,55 

Devida ao crescimento 1,21 0,69 0,46 0,2 0,33 0,18 
Devida à redução na 
desigualdade 3,34 2,7 2,18 3,62 1,88 1,37 
Contribuição para a redução na 
pobreza 

Contribuição do crescimento 26,6 20,5 17,4 14,6 15,1 11,9 
Contribuição da redução da 
desigualdade 73,4 79,5 82,6 85,4 84,9 88,1 

Relação entre as contribuições 2,75 3,88 4,76 5,87 5,63 7,4 
Importância da redução na 
desigualdade 
Crescimento observado na renda 
per capita 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 
Crescimento necessário para 
garantir a mesma queda na 
pobreza caso a desigualdade 
fosse a mesma de 2001 14,5 19,5 24,5 22,0 30,5 46,0 
Crescimento equivalente à 
redução na 
desigualdade (em pontos 
percentuais) 11,0 16,0 21,0 18,5 27,0 42,5 

Fonte:Estimativas produzidas com base na PNAD de 2001 a 2005 
Nota: Gráfico extraído de: BARROS, et al. A importância da queda recente da desigualdade na redução da 
pobreza. Texto de discussão do IPEA n° 1256, 2007, p.17. 

Os autores supracitados salientam, portanto, e como também já foi apontado no capítulo 

1, que tanto a taxa de crescimento quanto a desigualdade são instrumentos capazes de reduzir 

a pobreza. Além de substitutos, porém, eles podem ser complementares e quanto menor o 

nível de desigualdade, maior pode ser o impacto do crescimento econômico para a pobreza. 

Assim, por exemplo, caso tivesse ocorrido um crescimento de 10% em 2001, este se mostraria 

10% mais eficaz para a redução da pobreza caso fosse utilizada na análise a desigualdade de 

2005, que é menor. 

A partir dessa consideração pretende-se analisar graficamente a existência de uma 

correlação entre as quedas na desigualdade e na pobreza e traçar uma comparação também 

com o crescimento existente no mesmo período. 
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GRÁFICO 12- COMPARAÇÃO COEFICIENTE DE GINI E POBREZA (EM MILHÕES 

DE HABITANTES) 
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Fonte: PNAD/IBGE 
Nota: Dados retirados do Ipeadata 

Com os dados do gráfico acima é possível verificar que a partir de 2003 ocorreram 

quedas tanto da pobreza quanto da desigualdade, sendo que esta seguiu um ritmo contínuo de 

queda desde 2001, ainda que não tenha sido reduzida na mesma proporção em todos os anos. 

A pobreza, por sua vez, desde que começou a recuar, têm um crescimento descendente, 

sempre aumentando o valor proporcional da queda. De modo geral, o que pode ser observado 

é que, como há queda nos dois índices a desigualdade está afetando positivamente a redução 

no grau de pobreza. 

GRÁFICO 13- COMPARAÇÃO DA VARIAÇÃO REAL DO PIB E POBREZA (EM 

MILHÕES DE HABITANTES) 

2001 2002 2003 2004 2005 

m— N° de pobres — • — Variação real do PIB 

Fonte: PNAD/IBGE 
Nota: Dados retirados do Ipeadata 



41 

É interessante analisar o gráfico acima, que faz a comparação da pobreza com a variação 

real do PIB. Isso porque, em todos os períodos o número de pobres, em termos absolutos, 

acompanha inversamente o crescimento da economia. O mesmo pode ser notado quando se 

utiliza o PIB per capita para a comparação. 

GRÁFICO 14- COMPARAÇÃO VARIAÇÃO REAL PIB PER CAPITA E POBREZA (EM 

MILHÕES DE HABITANTES) 

Fonte: PNAD/IBGE 
Nota: Dados retirados do Ipeadata 

Conclui-se, com os gráficos, que o crescimento é realmente um instrumento poderoso 

para reduzir a pobreza. Porém, considerando que este crescimento vem sendo bastante ínfimo 

no Brasil, acaba sendo um processo bastante lento. Por este motivo faz-se necessário que 

continue ocorrendo este processo de desconcentração da renda, para que objetivos de sanar a 

pobreza se tornem mais rápidos e eficazes. 

3.3 PRINCIPAIS DETERMINANTES 

De acordo com a seção anterior, ainda que não negando a importância do crescimento, é 

possível creditar grande parte da queda nos índices de pobreza à queda na desigualdade. 

Dessa forma, a intenção desta seção é identificar os principais determinantes que ajudem a 

explicar a queda da desigualdade nesta década. Dessa forma, segundo NERI (2007), 

analisando a queda desde 2001 até 2005, as mudanças ocorridas na estrutura da distribuição 
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de renda no Brasil podem ser divididas em compensatórias, de curto prazo, e as estruturais, 

mais permanentes. 

Quanto às mudanças compensatórias podem ser citadas aquelas ligadas à conjuntura 

macroeconômica. Nesse sentido, a valorização da taxa de câmbio provocou uma queda de 

inflação maior na cesta de consumo dos mais pobres em comparação a do conjunto da 

sociedade, já que apresentou trajetória descendente a partir de 2003. Outro argumento está 

ligado ao fato de que no período entre 1995 e 2006 o salário mínimo cresceu 94% em termos 

reais. E evidente citar também os ganhos de renda provenientes do Bolsa-Família, 

representaram um crescimento na renda dos mais pobres. Quanto às mudanças de caráter 

estrutural, esta pode ser imaginada como a ligação entre educação e renda do trabalho. Assim, 

quando se analisam os impactos para os mais pobres, verifica-se que esses tiveram um 

aumento de produtividade em 2,5 %, sendo que um dos motivos para isso foi a elevação dos 

anos de estudo e também uma diminuição da desigualdade no acesso ao trabalho, com 

aumento no número de empregos formais. A universalização do ensino fundamental, processo 

ocorrido na década anterior, pode estar produzindo efeitos de longo prazo e, portanto, apenas 

contribuindo para a redução da desigualdade nesta década. 

Os dois determinantes apontados por POCHMANN et al (2007), numa análise inicial dos 

resultados da Pnad de 2006, são a redução na concentração da renda do trabalho e a redução 

na concentração da renda da seguridade social, com acréscimo no número de benefícios 

indexados ao salário mínimo. Há destaque também para o aumento da participação de 

programas de transferência de renda, com destaque para o Bolsa-Família. Uma melhor 

observação do peso das rendas na renda total pode ser feita através da tabela abaixo. 

TABELA 10 - PESO DE DIVERSOS TIPOS DE RENDA 

Ano Renda 
Total 

Renda 
Trabalho 

Renda 
Previdência 

Total 

Previdência 

Outras rendas 
(Bolsa Família) Ano Renda 

Total 
Renda 

Trabalho 
Renda 

Previdência 
Total 

> Salário 
Mínimo 

Salário 
Mínimo 

Outras rendas 
(Bolsa Família) 

2006 100% 76,0% 19,4% 14,2% 5,2% 4,6% 
2005 100% 76,0% 19,7% 14,7% 5,0% 4,3% 
2004 100% 76,4% 19,5% 14,9% 4,6% 4,1% 
2003 100% 76,7% 19,8% 15,0% 4,8% 3,5% 
2002 100% 77,4% 18,6% 14,4% 4,2% 4,0% 
2001 100% 78,0% 18,5% 14,7% 3,8% 3,5% 

Fonte: IBGE/PNAD 2001-2006. Elaboração: IPEA 
Disponível em: PNAD 2006- Primeiras análises: demografia, educação, trabalho, desigualdade de renda e 
pobreza. Coord.: POCHMANN, M. et al. RJ, IPEA:2007,p.24. 
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Considerando o peso dos diversos tipos de renda, é importante fazer a discriminação de 

como foram distribuídas entre as classes sociais. Assim, NERI (2007) aponta que desde 2001 

a renda do trabalho dos 50% mais pobres cresceu 4,4% a.a, enquanto para o setor 

intermediário cresceu 2,1% e para os 10% mais ricos, 1,3%- Enfatiza que o crescimento maior 

desta renda para os mais pobres pode estar ligado ao processo de universalização do ensino 

fundamental. No que concerne à previdência, os maiores ganhos não ficaram com os mais 

pobres. Esses tiveram um incremento de 10,2%, contra 10,6% dos 40% intermediários e 4,1% 

dos mais abastados. É interessante considerar, como fator progressivo, no que tange a ganhos 

de previdência para os mais pobres, o fato de que desde 1998 há uma diferenciação no 

reajuste previdenciário, onde os maiores beneficiários são os que recebem o piso vinculado ao 

salário mínimo. Quanto às políticas sociais, os mais pobres obtiveram um considerável 

aumento de 40,8%, sendo que para os 40% intermediários foi de 30,3% e 3,4% para os mais 

ricos. Tendo em vista a importância das políticas sociais na renda dos menos abastados, dar-

se-á ênfase a elas na sub-seção abaixo. 

3.2.1 Políticas sociais 

Quantos às políticas sociais, NERI (2007, p.24), enfatiza que "o objetivo de longo prazo 

das políticas sociais é permitir aos indivíduos realizarem seu potencial produtivo". Considera 

também que políticas compensatórias, a exemplo do Bolsa Família, que será explicitado mais 

detalhadamente, é que seus efeitos são sentidos de forma bastante rápida. 

De acordo com SOARES et al (2007), antes da criação do Bolsa Família existiam quatro 

programas de transferência, quais sejam: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), 

Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Vale Gás. O Bolsa Família, criado em outubro de 2003, 

objetivava unificar todos esses programas em um só e trata-se de um Programa de 

Transferência Condicionada de Renda. Para que as famílias recebam determinada quantia em 

dinheiro, exigem-se algumas condições, tais como a freqüência escolar. Para estar elegível ao 

recebimento do benefício as famílias foram dividas em extremamente pobres, com renda 

mensal per capita de até R$ 60,00 e as pobres, com renda de até R$ 120,00. 

O impacto desta transferência de renda na redução da desigualdade foi analisada pelos 

autores, que fizeram uma decomposição do coeficiente de Gini da distribuição da renda 

domiciliar per capita, com dados da PNAD de 2004 e compararam com dados de meados da 

última década. O resultado encontrado foi que a melhora no perfil da distribuição de renda 

ocorreu devido às mudanças nas concentrações das fontes de renda existentes no Brasil. 
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Assim, tem-se que a renda do trabalho, que é a principal fonte de renda, ainda que tenha tido 

sua participação na renda total reduzida, contribuiu para a queda da desigualdade. Em 

contrapartida, ocorreu um aumento na participação da seguridade social, que ao longo do 

período tornou-se mais concentrada, contribuindo para o aumento da desigualdade. O Bolsa 

Família foi de fundamental importância para a redução do coeficiente de Gini e só foi menos 

importante que a renda do trabalho. Porém, apesar de representar menos de 1% no total da 

renda, sua contribuição foi bastante relevante. Isso porque este programa de transferência de 

renda foi responsável por 21% na queda do índice de Gini, que sofreu uma redução de 27%. 

Mostrou-se positivo por tratar-se de uma renda progressiva e enviesada em prol dos pobres. 

De modo geral, o programa é bem focalizado no aumento da renda dos mais pobres, sendo 

que 80%) dos recursos são destinados para os 40% mais pobres. 

A importância deste programa de transferência de renda é salientada pelo Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 2006, que aponta que o Brasil combinou um forte desempenho 

econômico com um processo de queda da desigualdade e da pobreza. E ainda que: "o 

crescimento econômico criou emprego e aumentou os salários reais. E um vasto programa de 

bem-estar social - o Bolsa Família - fez transferências financeiras para 7 milhões de famílias 

que vivem em pobreza extrema ou moderada para apoiar a nutrição, a saúde e a educação, 

criando benefícios hoje e ativos para o futuro." (RDH 2006, p.272). 

Através dessas considerações, é bastante válido que para que a desigualdade continue 

caindo ocorra um incremento na cobertura e/ou valor do benefício. Entretanto, tendo em vista 

sua ínfima participação na renda não pode ser o único a ser expandido. É necessário que 

ocorram, conjuntamente, correção do viés regressivo das pensões e aposentadorias, bem como 

políticas para o mercado de trabalho. 

No que tange à expansão do Bolsa Família é importante considerar que existem melhoras 

a serem feitas para que todos os que são elegíveis possam recebê-lo. Isso porque, o que se 

depreende com os dados da tabela abaixo é que existem no Brasil mais de 210 mil famílias 

consideradas pobres para os padrões do Bolsa Família (que possuem, portanto, renda inferior 

a R$ 120,00) e que ainda não estão sendo atendidas pelo programa. Essa defasagem, porém, 

não ocorre em todos os estados. Em 13 unidades da federação o número de famílias atendidas 

supera o número de famílias pobres, com destaque para Minas Gerais, os estados da região 

Sul e para o Nordeste, maior beneficiário do programa. Por outro lado, nos outros 14 estados 

ainda há déficit, sendo que São Paulo e Rio de Janeiro podem ser considerados os destaques 

negativos, já que mais de 10% das famílias pobres não são atendidas. 
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TABELA 11- FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMÍLIA 

Região Estado População* Número de famílias 
pobres* 

Número de famílias 
beneficiárias** 

Norte AC 632.174 55.397 52.295 
AM 3.191.283 224.845 209.880 
AP 577.274 39.326 32.537 
PA 6.856.714 529.384 524.921 
RO 1.511.433 93.732 95.079 
RR 381.445 37.521 32.120 

Total 13.150.323 980.205 946.832 
Nordeste AL 2.987.366 360.313 339.056 

BA 13.704.576 1.408.207 1.398.327 
CE 7.998.848 896.883 880.480 
MA 6.036.603 718.912 723.845 
PB 3.573.428 395.093 413.932 
PE 8.340.445 909.030 874.434 
PI 2.982.729 352.128 366.859 
RN 2.969.668 291.158 298.426 
SE 1.940.723 167.311 185.930 

Total 50.534.386 5.499.035 5.481.289 
Centro-
Oeste DF 2.291.475 95.964 80.783 

GO 5.528.853 263.479 257.668 
MS 2.233.596 110.119 110.780 
MT 2.759.139 127.689 132.419 
TO 1.283.780 103.479 105.502 

Total 14.096.843 700.730 687.152 
Sudeste ES 3.362.424 199.238 188.038 

MG 19.038.702 1.044.407 1.087.771 
RJ 15.236.904 539.158 461.333 
SP 39.939.203 1.212.955 1.063.126 

Total 77.577.233 2.995.758 2.800.268 
Sul PR 10.158.740 402.447 426.459 

RS 10.750.592 402.962 413.610 
SC 5.791.238 121.633 136.378 

Total 26.700.570 927.042 976.447 
Fonte: Elaboração a partir de dados do MDS 
* Censo IBGE 2004 
** Dados de julho/2007 

O que deve ser levado em conta, no entanto, de acordo com reportagem do PNUD que fez 

a mesma avaliação estadual, só que para os dados de 2006, é que existem algumas limitações 

estatísticas. Como conseqüência podem refletir na grande diferença existente entre os estados. 

Isso porque são consideradas estimativas do número de pobres, baseadas em números não 

atuais do total da população, o que exclui fatores como a migração. Trata-se, portanto de um 

parâmetro não totalmente preciso para avaliar as famílias que se enquadram nos critérios do 

programa. Além disso, em muitos locais há problemas como dificuldade de acesso da 
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população e da falta de atualização cadastral, o que causa impedimentos para que o Bolsa 

Família atenda todas os pobres e deixe de pagar o benefício para os que não são elegíveis 

Sobre os programas de transferência de renda existentes no Brasil, onde se inclui o Bolsa 

Família, SOARES et al (2006, p.37) apontam que: 

Os programas brasileiros de transferência direta de renda à população de baixa renda são 
importantes porque sem eles dificilmente a erradicação da pobreza e a redução da desigualdade a 
níveis toleráveis serão possíveis dentro de um horizonte de tempo razoável. Mesmo sem ter uma 
longa história e sem atingir toda a população elegível, eles têm tido o condão de aliviar ou sanar 
a pobreza de milhões de brasileiros. Embora esses programas não constituam uma solução única 
e permanente para os problemas sociais do país, não há dúvida de que devem fazer parte de 
qualquer proposta séria de promoção de uma sociedade mais justa. (SOARES et al, 2006, p.37). 

O que se pode concluir, portanto, é que o Bolsa Família ainda apresenta deficiências que 

precisam ser resolvidas. Existe ainda uma série de críticas, entre as quais a de que se trata de 

um programa assistencialista que não dá alternativas para as pessoas conseguirem viver sem 

essa ajuda. Não caberá a esse trabalho alongar a discussão. Assim, o que é salutar considerar é 

que se trata de um programa focalizado, onde a imensa maioria beneficiária é realmente 

pertencente a classe menos favorecida. Por isso, consegue contribuir para a queda da 

desigualdade. 

A conclusão do capítulo como um todo é que no Brasil, durante esta década, a queda da 

pobreza está sendo bastante considerável. Deve-se considerar a importância do crescimento 

nesse propósito, mas ao contrário do cenário ocorrido nas décadas anteriores, este não foi o 

único elemento a ser considerado. Isso porque, paralelamente, ocorreu um processo de queda 

nos índices de desigualdade, pois a renda dos mais pobres cresceu mais do que a dos mais 

ricos, favorecida em grande parte por políticas de transferência de renda. Sendo assim, pode-

se dizer que o crescimento foi favorável aos mais pobres, no sentido que atrelado ao aumento 

do PIB, a queda da desigualdade permitiu que houvesse também queda da pobreza relativa. O 

fato é que o fosso existente entre os mais ricos e os mais pobres encontra-se cada vez menor. 
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CONCLUSÃO 

Buscou-se nesse trabalho verificar a associação da queda dos índices de pobreza no 

Brasil, na presente década, com o crescimento e com a queda da desigualdade. Constatou-se, 

a importância da redistribuição de renda nesse processo. Essa constatação é mais bem 

identificada ao se comparar com as décadas passadas, já que se verificou que as reduções nos 

índices de pobreza ocorridas podem ser quase que exclusivamente creditadas ao crescimento 

econômico. Isso porque a desigualdade, extremamente elevada, permaneceu praticamente 

estável desde 1960 até 2001, e, portanto, a redução da pobreza não foi favorecida por políticas 

que visassem à redistribuição da renda. 

Quanto ao nível de desigualdade existente no Brasil, argumentou-se que esse é resultado 

de um padrão excludente que existe desde o período colonial e que assim permaneceu. Aliado 

a isso, somam-se o fato do país ter ingressado tardiamente no modo de produção capitalista , 

além das questões institucionais e estruturais, que tiveram a tendência de favorecer os mais 

abastados. 

Em contrapartida, mesmo considerando que a desigualdade brasileira continua como uma 

das piores do mundo, passou a haver um processo contínuo de queda nesses índices a partir de 

2001. Conjuntamente, os indicadores de pobreza vêm sofrendo reduções desde 2003. Nesta 

década, a variação do PIB real vem sendo positiva, ao passo que a renda per capita vem 

sofrendo oscilações. De modo geral, houve acréscimo de renda para todos os grupos, mas os 

mais pobres tiveram um crescimento bem mais considerável, em comparação com os mais 

ricos e com o grupo intermediário. Isso fez com que se estreitasse a diferença entre ricos e 

pobres. 

Entre os principais determinantes que podem ser apontados nesse processo identificou-se 

que as políticas sociais desempenharam um papel fundamental. Essas representam uma 

pequena parcela na renda total, pois trabalho e previdência tem maior peso. Entretanto, o que 

se considera é que ocorreu um substancial aumento da participação dessas políticas, o que foi 

muito favorável na queda da desigualdade e da pobreza, já que são focalizadas no 

atendimento aos mais pobres. 

Ainda que possa ter sido percebido, nesta década, que a pobreza foi favorecida não só 

pela via do crescimento, mas também pela redução da desigualdade, não há como afirmar que 

há um consenso na literatura quanto a essas correlações. No entanto, considerando o critério 

do crescimento pró-pobre, pode-se chegar a uma conclusão. O crescimento é pró-pobre não só 

quando há queda da pobreza absoluta, mas também quando a pobreza relativa diminui, o que 
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ocorre devido à diminuição da desigualdade. Assim, o crescimento desta década pode ser 

avaliado como sendo favorável aos mais pobres. 
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