
I 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

Carolina de Almeida Lernic 

 

 

 

CONDICIONANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E 

DA POBREZA NO BRASIL NAS DÉCADAS DE 1960 A 

2000. 

 

 

 

MESTRADO EM ECONOMIA POLÍTICA 

 

 

SÃO PAULO – SP 

2015 



   

II 
 

Carolina de Almeida Lernic 

 

CONDICIONANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E 

DA POBREZA NO BRASIL NAS DÉCADAS DE 1960 A 

2000. 

 

MESTRE EM _________________ 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência 

parcial obtenção do título de MESTRE em 

Economia Política, sob a orientação do 

Prof. Dr. Julio Manuel Pires 

  

Banca Examinadora 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

SÃO PAULO – SP 

2015 
 



   

III 
 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

Catalogação da Publicação  
Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lernic, Carolina de Almeida.  

 Condicionantes da distribuição de renda e da pobreza no Brasil nas décadas de 

1960 a 2000/ Carolina de Almeida Lernic: orientador: Prof. Dr. Julio Manuel Pires. 

Dissertação (Mestrado)—Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC – SP, 2014. 

 

1. Pobreza. 2. Concentração de renda. 3. Índice de Gini. 4. Linha da Pobreza. 

5. Índice de Emprego. 

 

  



   

IV 
 

DEDICATÓRIA 

 

À minha família e amigos, com amor e gratidão, por sua compreensão, carinho e apoio 

ao longo do período de elaboração deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

V 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos Profs. Drs. Antonio Corrêa de Lacerda e Regina Maria d'Aquino Fonseca Gadelha 

pela oportunidade da bolsa de estudos, sem a qual eu provavelmente não teria chegado 

ao fim do Mestrado. 

 

Ao Prof. Dr. Julio Manuel Pires pela presença constante no processo de 

desenvolvimento deste trabalho e por toda a competência e seriedade com a qual 

conduziu a sua construção. Ele foi fundamental na finalização desta dissertação. 

 

Ao Prof. Dr. Antonio Carlos de Moraes pelos conhecimentos passados durante as aulas, 

os levarei para a carreira e para a vida. 

 

À Sonia Maria Santos por toda atenção, presteza e carinho com os quais me atendeu e 

tratou durante toda a minha permanência no Programa de Mestrado. 

 

Ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo que me forneceu não somente uma valorosa 

bagagem profissional, mas, também, a oportunidade de ser uma pessoa melhor e de 

olhar o mundo de uma forma mais madura e real. 

 

 

 

 

 



   

VI 
 

RESUMO 

 

LERNIC, C. DE ALMEIDA. Condicionantes da distribuição de renda e da pobreza 

nas décadas de 1960 a 2000. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo acerca das principais 

variáveis que influenciam a pobreza e a concentração de renda, e por meio desses dados, 

comparou as principais políticas implementadas, entre as décadas de 1960 a 2010, que 

amenizaram ou agravaram estas questões no Brasil. Foram tomados como base 

indicadores sociais como Índice de Gini, Linha da Pobreza, Salário Mínimo, índice de 

Emprego. Visualizando um panorama sucessivo das três décadas – 1960, 1970 e 1980 – 

conclui-se que houve momentos nos quais uma melhoria na distribuição de renda e na 

pobreza foi real, em 1970, por exemplo, porém, em função da fragilidade da economia 

brasileira, essa situação não pôde ser sustentada por muito tempo. Em um panorama 

geral, o Plano Real promoveu a retomada do crescimento econômico, via controle da 

inflação. Porém, é principalmente, na década de 2000, que são visualizadas grandes 

melhorias nos níveis de concentração de renda e de pobreza.  

 

Palavras-Chave: pobreza, concentração de renda, Índice de Gini, Linha da Pobreza, 

Índice de Emprego. 

 

ABSTRACT 

 

LERNIC, C. DE ALMEIDA. Determinants of income distribution and poverty in 

the 1960s to 2000. Dissertation (Master) - Catholic University of São Paulo, São Paulo, 

2014. 

This study aimed to conduct a study on the main variables that influence poverty 

and income concentration, and through these data, compared the main policies 

implemented, between the decades from 1960 to 2010, which eased or worsened these 

issues in Brazil. Were taken as basic social indicators as Gini Index, Poverty Line, 

Wages, Employment index. Viewing a successive overview of three decades - 1960, 

1970 and 1980 - it is concluded that there were times in which an improvement in 

income distribution and poverty was real, in 1970, for example, however, due to the 

fragility of the Brazilian economy, this situation could not be sustained for long. In an 

overview, the Real Plan promoted the resumption of economic growth, through the 

control of inflation. However, it is mainly in the 2000s, that displaying major 

improvements in the levels of concentration of wealth and poverty. 

 

Keywords: poverty, income concentration, Gini Index, Poverty Line, Employment 

Index. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo acerca das principais 

variáveis que influenciam diretamente a pobreza e a concentração de renda, e por meio 

desses dados, comparar as principais políticas implementadas, entre as décadas de 1960 

a 2010, que amenizaram ou agravaram estas questões no Brasil. Serão tomados como 

base indicadores sociais como Índice de Gini, Linha da Pobreza, Salário Mínimo, índice 

de Emprego; e também será feita a correlação entre o imposto inflacionário e os níveis 

de pobreza e concentração de renda.  

O Brasil sempre foi um país de enormes desigualdades. Tais desigualdades 

tiveram origem principalmente no processo de colonização pelo qual passou o Brasil no 

início de sua formação econômica, associado ao desenvolvimento tardio de seu processo 

de industrialização e teve seu agravamento no próprio capitalismo. 

Novais (1985) remete ser através do escravismo, do tráfico negreiro e das 

diversas formas de servidão que se forma a estrutura social e econômica do continente 

americano. O Brasil se enquadra neste cenário. “A sociedade se estamentiza em castas 

incomunicáveis, com os privilégios da camada dominante juridicamente definidos, que 

de outra forma seria impossível manter a condição escrava dos produtores diretos” 

(NOVAIS, 1985, p. 61). É a partir deste contexto que passa a delinear-se a separação da 

sociedade em classe dominante e classe dominada. 

A partir dessa realidade, este trabalho tem como premissa que a melhoria nas 

condições sociais de uma nação só se torna real quando, além de gerar o crescimento do 

produto interno bruto, do aumento da riqueza daqueles detentores do poder de decisão 

no País, insere como atores, também principais, o povo à margem do mecanismo de 

funcionamento da economia. Segundo Rocha (2006, p.9): 

Definir e mensurar a pobreza não é uma questão simples. A pobreza 

vai muito além da estipulação de uma renda limite que separa ricos de 

pobres. O início dos anos 1970 marca o reconhecimento – por parte do 

meio acadêmico e das instituições voltadas para o financiamento do 

desenvolvimento – de que as questões básicas relativas às 

desigualdades sociais e à pobreza não estavam sendo equacionadas 

como resultado do crescimento econômico. Na verdade, ficou 

evidente que taxas adequadas de expansão do produto não 

necessariamente se difundiam através da sociedade. Eram patentes 

tanto as dificuldades dos países ricos em eliminar redutos 

remanescentes de pobreza e marginalidade social, como as crescentes 

desigualdades sociais resultantes do processo de expansão econômica 

nos países desenvolvidos. 
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Em virtude disto, houve uma clara mudança no ponto de vista dos núcleos nos 

quais são gerados o pensamento e as orientações de política econômica dominante. O 

crescimento econômico, a partir daí, passa a ser considerado como uma condição de 

variável instrumental. Não se tratava de implementar políticas assistencialistas, a 

questão crucial era repensar o processo de crescimento econômico, a fim de incorporar a 

este os objetivos de redução da desigualdade e da pobreza. A Organização das Nações 

Unidas (ONU) e o Banco Mundial incorporaram este “novo pensamento”, o que 

promoveu a sua popularização como pressuposto político em nível internacional. 

 

Já quando se volta a atenção para a questão da distribuição de renda no Brasil, 

verifica-se que esta sempre foi tema marginal em meio às inúmeras prioridades 

estipuladas no decorrer do tempo. Ao longo das décadas muito se ouviu falar de 

políticas de distribuição, mas pouco se observou de concreto acontecer. A renda, na 

década de 1960, passou a variar de acordo com a meta de mais suma importância 

vigente na época: controlar a inflação.  

O contexto macroeconômico realmente era caótico. Diversas medidas foram 

traçadas, e uma delas representou mais uma vez a marginalização da questão social. Por 

meio da lei n. 4.725 de 13 de julho de 1965, o governo elabora uma nova política 

salarial que levaria a uma intensa queda do salário mínimo, o qual servia de base, 

principalmente, para os rendimentos da população mais pobre. 

A década de 1970 se inicia em meio ao ritmo de crescimento acelerado do 

“Milagre Econômico”. A repressão ao movimento operário continua com toda a 

intensidade até meados da década. Referente à questão da distribuição de renda, a 

mudança mais significativa foi a retomada do direito à greve, a partir de 1978, quando a 

repressão foi atenuada.  

O chamado “Milagre Econômico”, passada a euforia do crescimento 

desenfreado, deixara uma grande herança de desequilíbrios. A intensa expansão das 

importações e da dívida externa brasileira, durante o período, deixou o país em tamanha 

desordem e diversas ações emergenciais tiveram que ser tomadas a fim de tentar conter 

uma crise já instaurada. 
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De acordo com Singer (1986), entre 1980 e 1983, o produto real brasileiro caiu 

3,8% e o produto real per capita diminuiu 10,6%. Frente à situação adversa enfrentada 

pelo Brasil, algumas medidas foram tomadas, e uma delas trazia à tona, novamente, o 

arrocho salarial. Na década de 1980, todos perdem, mas como já é tradição, no Brasil, 

quem perde mais são aqueles que menor renda auferem. 

Este trabalho tem, portanto, como objetivo fazer uma breve discussão acerca da 

questão da distribuição de renda e da pobreza nas décadas de 1960, 1970 e 1980, 1990 e 

2000, apresentando os pontos fundamentais que influenciaram o fenômeno da 

concentração e pobreza durante os períodos analisados. Para tanto, no capítulo 1 

inicialmente serão expostos os principais conceitos acerca da pobreza e da distribuição 

de renda, assim como seus principais mensuradores.  

No capítulo 2 será feita uma explanação sobre o trabalho de Langoni (1973), em 

conjunto com as críticas acerca de suas conclusões por parte de outros autores. Em uma 

subseção deste capítulo, se propõe fazer uma breve discussão dos principais 

acontecimentos, no que concerne à distribuição de renda e à pobreza durante a década 

de 1960. O capítulo 3 apresentará um panorama da década de 1970, focado também 

nesses dois aspectos, que também serão tratados no capítulo 4, abrangendo a década de 

1980. Os capítulos 5 e 6 abordarão, respectivamente, nas décadas de 1990 e 2000 os 

principais acontecimentos relacionados ao tema em questão.  

Por fim, serão expostas as considerações finais e conclusões tiradas a partir deste 

estudo, relacionadas às questões observadas e perspectivas de melhoria da distribuição 

de renda e da pobreza no Brasil. 
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CAPÍTULO 1 

 

OS DIVERSOS CONCEITOS SOBRE POBREZA E AS DIFERENTES FORMAS 

DE MEDIR A DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 

 

A seguir será feita uma breve apresentação dos principais mensuradores da 

desigualdade e da pobreza, assim como discutidas seus pontos positivos e limitações 

para esta finalidade. Para tanto, o capítulo está divido em duas seções, a primeira que 

trata sobre o tema da desigualdade, e a segunda que aborda a questão da pobreza. 

 

1.1. O índice de Gini, Theil, Mehran e Piesch: medidas de desigualdade 

 

Conforme definição de Paulani (2007), uma avaliação de como a renda é 

distribuída na economia pode ser realizada a partir do índice de Gini. Esse índice varia 

de zero a um. Quanto mais próximo da unidade, pior a concentração de renda. 

 

De acordo com Rocha (2011), trata-se de um índice de desigualdade proposto 

por Conrado Gini no ano de 1974, geralmente utilizado para demonstrar o nível de 

desigualdade de renda. Está associado à chamada curva de Lorenz, definida pelo 

conjunto de pontos que, a partir das rendas dispostas de forma crescente, relacionam a 

proporção acumulada de pessoas e a proporção acumulada de renda. 

 

 De acordo com a autora, a curva de Lorenz delimita, assim, uma área de 

desigualdade α – que, teoricamente, varia de 0 (caso da perfeita igualdade) a 0,5 (caso 

de máxima desigualdade). O índice de Gini, portanto, é definido como o quociente entre 

a área de desigualdade α verificada e seu valor teórico máximo, 0,5: 

 

Gini = α/ 0,5 

 

Como já visto, α pode variar entre 0 e 0,5 (0 <= α <= 0,5). Sendo assim, o índice 

de Gini assume valores entre os limites teóricos mínimos de 0 (nenhuma desigualdade) 

e máximo de 1 (desigualdade máxima) (ROCHA, 2011: 35). 

 

0 <= Gini <= 1 
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 Contudo, há uma controvérsia acerca deste índice. Em decorrência do grau de 

desigualdade ser tão elevado no Brasil, por exemplo, o coeficiente de Gini acaba sendo 

pouco afetado, mesmo por melhorias significativas da renda na base da distribuição. 

 

Assim, embora a renda real dos 10% de indivíduos com os 

rendimentos mais baixos tenha dobrado entre 1993 e 1995, o que 

levou a uma significativa redução da pobreza absoluta, essa mudança 

teve apenas um efeito marginal sobre o grau de desigualdade de renda. 

Na verdade, uma parte considerável dessa desigualdade está associada 

aos rendimentos mais elevados: o Gini calculado a partir de uma 

distribuição truncada em 99% se reduz significativamente, embora 

permanecendo ainda muito elevado quando se consideram os 

resultados verificados em outros países (ROCHA, 2011: 32) 

 

Em contrapartida, o índice de Gini apresenta uma vantagem para o estudo da 

desigualdade: ele é decomponível por fatores ou fontes de rendimentos (Shorrocs, 

1982). Isso quer dizer que é possível fazer a decomposição da concentração total para 

descobrir como cada uma das fontes que compõem a renda total contribui para a 

desigualdade. Conforme o IPEA (2012: 27): 

 

Cada coeficiente de concentração varia entre -1, quando aquela fonte 

de renda é inteiramente apropriada pelo indivíduo mais pobre na 

distribuição total, e +1, quando o indivíduo mais rico é quem recebe 

tudo. Se o coeficiente de concentração for menor do que o índice de 

Gini, então ele contribui para diminuir a desigualdade total, e vice-

versa. Se ele for menor do que zero, mais do que simplesmente ajudar 

a diminuir o Gini, ele contribui para a equalização forte das rendas, 

pois é majoritariamente apropriado pelos mais pobres. O coeficiente 

de concentração da renda domiciliar per capita total é o próprio índice 

de Gini. 
 

Além do índice de Gini, há outros indicadores que também visam medir a 

desigualdade de renda de uma sociedade. Dentre eles está o índice de Theil, uma 

medida desenvolvida com base em conceitos da teoria da informação. Segundo 

Hoffmann (1998: 99): 

 

Em 1967, no livro intitulado Economics and Information Theory, 

Henry Theil desenvolveu medidas de desigualdade baseadas em 

conceitos da teoria da informação. O conhecimento desta teoria não é 

essencial para compreender ou justificar o uso das medidas de 

desigualdade, mas trata-se, certamente, de um exemplo interessante e 

frutífero de adaptação de conceitos transferidos de uma área científica 
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para outra (da Física e da Engenharia de Comunicação para a 

Economia). 

 

Hoffmann (2002) apresenta dois desdobramentos do índice de Theil: o T de 

Theil e o L de Theil. Basicamente, o T de Theil é uma medida de desigualdade mais 

sensível ao que ocorre na cauda superior da distribuição e o L de Theil se refere à 

medida de desigualdade especialmente sensível ao que ocorre entre os relativamente 

pobres, na cauda esquerda da distribuição de renda. Nos termos do próprio autor (Ibid:  

218): 

 

Uma vantagem do T de Theil, em comparação com o índice de Gini, é 

que, quando a população é dividida em grupos, pode-se decompor o T 

de Theil em uma parcela referente à desigualdade entre os grupos e a 

uma parcela referente à desigualdade dentro dos grupos. 

 

   T = 1 – exp (-R) 

 

TT = 
1

𝑁
∑

𝑥𝑖

⨰

𝑁
𝑖=1  . ln 

𝑥𝑖

⨰
 

   

TL = 
1

𝑁
∑ ln 

⨰

𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1   

 

O autor ainda aponta mais outros dois mensuradores da desigualdade: os índices 

de Mehran e Piesch. Segundo Hoffmann (2004: 24): 

 

No índice de Mehran a diferença entre a ordenada da linha de 

igualdade perfeita e a ordenada da curva de Lorenz é ponderado por 1-

Pi, tornando este índice relativamente mais sensível a alterações no 

extremo inferior da distribuição, quando comparado com o índice de 

Gini. No índice Piesch o fator de ponderação é Pi, tornando-se 

relativamente mais sensíveis a alterações no extremo superior da 

distribuição. Abaixo são definidas três medidas de desigualdade 

associadas diretamente com a área entre a curva de Lorenz e a linha de 

perfeita igualdade (<p = p): o índice de Gini (G), o índice de Mehran 

(M) e o índice Piesch (P). 

 

 

𝐺 =  
2

𝑛
 ∑(𝑝𝑖 − 𝑝�̅�), 𝑐𝑜𝑚 0 ≤ 𝐺 ≤ 1 −  

1

𝑛

𝑛−1

𝑖=1
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𝑀 =  
6

𝑛
 ∑(1 − 𝑝𝑖) (𝑝𝑖 − �̅�), 𝑐𝑜𝑚 0 ≤ 𝑀 ≤ 1 − 

1

𝑛2

𝑛−1

𝑖=1

 

 

                         𝑃 =  
3

𝑛
 ∑ 𝑝𝑖 (𝑝𝑖 − 𝑝�̅�), 𝑐𝑜𝑚 0 ≤ 𝑃 ≤ (1 −   �̅�        

1

2𝑛
 𝑛−1

𝑖=1 ) 

 

 Na próxima seção será iniciada, assim como feita neste tópico, uma discussão 

acerca da questão da pobreza no Brasil. Serão apresentados os principais entendimentos 

do que vem a ser pobreza, assim como as divergências encontradas entre as diversas 

formas de medí-la. 

 

1.2.Discussão dos conceitos relacionados à pobreza 

 

O acesso aos meios de desenvolvimento humano não está disponível à maioria 

das pessoas e, se está, não de forma igualitária. No decorrer do tempo, diversos 

indicadores foram idealizados a fim de servirem de medidores do desenvolvimento 

humano e, dentre eles, está a renda per capita, principal medida do padrão de vida e do 

bem-estar das pessoas. É frequentemente utilizada como referência para a elaboração 

das chamadas “linhas de pobreza”, mensuradores dos níveis de riqueza da população, e 

também como critério para relacionar graus de igualdade e desigualdade na sociedade. 

A pobreza pode também ser medida por meio de outros parâmetros, como, por exemplo, 

uma “cesta de básica de sobrevivência” que refletiria as necessidades básicas de um 

grupo familiar. Outra forma de mensurar a pobreza seria a partir do que Sen (2000) 

chamou de liberdades instrumentais, as quais se remetem a aspectos essenciais quando 

se deseja medir a qualidade de vida.  

Frente às diversas premissas acerca da questão da pobreza, esta seção se propõe 

a realizar uma discussão envolvendo as principais visões que buscaram traçar um 

melhor método de mensuração para o assunto em análise. Conforme Rocha (2011: 9-10) 

 

Mas, enfim, o que é pobreza? Pobreza é um fenômeno complexo 

podendo ser definido de forma genérica como a situação na qual as 

necessidades não são atendidas de forma adequada. Para 

operacionalizar essa noção ampla e vaga, é essencial especificar que 

necessidades são essas e qual nível de atendimento pode ser 

considerado adequado. A definição relevante depende basicamente do 

padrão de vida e da forma como as diferentes necessidades são 

atendidas em determinado contexto socioeconômico. Em última 
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instância, ser pobre significa não dispor dos meios para operar 

adequadamente no grupo social em que se vive. 

 

Definir o conceito de pobreza relevante e escolher os instrumentos adequados de 

mensuração é resultado, portanto, de uma análise cuidadosa das diferentes realidades 

sociais. Ainda segundo Rocha (Ibid: 10): 

 

Por um lado trata-se da questão de identificar os traços essenciais da 

pobreza em uma determinada sociedade. É generalizada, atingindo a 

maior parte da população, ou ao contrário, é geograficamente 

localizada? Quais são os seus determinantes? É um fenômeno crônico 

ou está associado a mudanças econômicas e tecnológicas? Quais são 

os seus fenômenos principais – subnutrição, baixa escolaridade, falta 

de acesso a serviços básicos, desemprego ou marginalidade? Quem 

são os pobres em termos de um conjunto de características básicas, ou 

em outras palavras, qual o perfil dos pobres?  

 

A autora finaliza apontando que essa percepção preliminar daquilo que seja a 

pobreza num determinado contexto é elemento fundamental para estabelecer um 

norteador para a análise e aplicação de políticas antipobreza. Isso significa dizer que, 

por meio de uma percepção atenta da realidade de uma sociedade, é possível 

compreender qual é a real condição de pobreza das pessoas que dela fazem parte e, 

dessa forma, escolher os instrumentos adequados para a aplicação de políticas 

antipobreza eficientes. 

 

De acordo com Hoffmann (2006), o conceito de pobreza se refere a algum tipo 

de privação, seja ela material ou mesmo representada por elementos de ordem cultural e 

social, em virtude dos recursos disponíveis de uma pessoa ou família. Essa privação, 

segundo o autor, pode ser de natureza absoluta, relativa ou subjetiva. 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio de Rocha (2011) e Hoffmann (2006), 

existem diversas abordagens quando se trata de conceituar e medir a pobreza. Uma 

delas é a questão da pobreza relativa. Outra é a abordagem da pobreza enquanto 

insuficiência de renda, que implica o uso das chamadas linhas de indigência e de 

pobreza que se generalizou, conforme Rocha (2011), a partir da problemática dos países 

ricos, tendo por base o custo de uma cesta básica ou um valor derivado da distribuição 

de renda. E, a partir das restrições ao uso da variável renda como instrumento para 

medir bem-estar, outras abordagens começam a ser utilizadas. Passa-se, então, à 
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utilização de indicadores sociais e à abordagem das basic needs, uma associação direta 

entre pobreza e a não satisfação de necessidades específicas. Com base nesses 

instrumentos de medição da pobreza, é possível fazer a distinção entre pobreza absoluta 

e pobreza relativa. Conforme Rocha (Ibid: 11) 

 

Pobreza absoluta está estreitamente vinculada às questões de 

sobrevivência física; portanto, ao não atendimento das necessidades 

vinculadas ao mínimo vital. O conceito de pobreza relativa define 

necessidades a serem satisfeitas em função do modo de vida 

predominante na sociedade em questão, o que significa incorporar a 

redução das desigualdades de meios entre indivíduos como objetivo 

social. Implica, consequentemente, delimitar um conjunto de 

indivíduos “relativamente pobres” em sociedades onde o mínimo vital 

já é garantido a todos. 

 

Hoffmann & Kageyama (2006) complementam as definições de Rocha 

indicando que há, pelo menos, oito especificações de pobreza dentro das categorias de 

pobreza absoluta, pobreza relativa e pobreza subjetiva.  

 

Dentre as definições de pobreza absoluta, os autores citam alguns enfoques, tais 

como: o enfoque das necessidades básicas (“basic needs”), que geralmente redunda na 

montagem de uma linha de pobreza em termos de renda (1), o enfoque baseado na Lei 

de Engel, que utiliza a proporção dos gastos com alimento na renda total da família – 

por exemplo, se mais de um terço da renda é gasto com alimentação, a família é 

considerada pobre (2); a razão entre os custos fixos do domicílio, como energia, 

transporte, educação, aluguel, etc., e a renda total (3); a razão entre gasto corrente e 

renda, ou seja, seria pobre a pessoa que recorre frequentemente a empréstimos para 

sobreviver (4). 

 

Quando analisada em termos relativos, a pobreza é vista como sendo a privação 

relativa com referência a um conjunto de bens considerados comuns naquela sociedade 

(5). Hoffmann & Kageyama (Ibid), estipulam que as definições de pobreza subjetiva 

podem ser de dois tipos: pobres são aqueles que detém uma renda inferior ao valor 

considerado “exatamente suficiente” para viver (6), Uma outra abordagem que tenta 

relacionar a pobreza subjetiva com a ideia de “basic needs” propõe questionar as 

pessoas acerca do que elas consideram como necessidades básicas para que depois se 

faça uma comparação desse valor com a sua renda disponível (7). Por último, os autores 
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inferem a última definição de pobreza como sendo aquela baseada no mínimo oficial, 

representada pelas formas de proteção ou assistência social (8). 

 

É importante pontuar que o prisma pelo qual a pobreza é concebida por 

sociedades mais ricas e por aquelas menos ricas difere muito, uma vez que as primeiras, 

quanto mais ricas, mais se distanciam do atendimento das necessidades de 

sobrevivência. Nos países desenvolvidos, onde o mínimo das necessidades básicas já é 

atendido, estipular uma “cesta básica” é irrelevante. Assim, conclui-se que esta 

sociedade tem como preocupação o combate à pobreza relativa, diretamente relacionada 

às questões de distribuição de renda, e não mais o combate à pobreza absoluta, na qual o 

básico para sobreviver ainda não foi alcançado. 

 

Dessa forma, referente às linhas de pobreza estritamente relativas, o objetivo é 

estipular um valor que reflita o nível de vida predominante em uma determinada 

sociedade. E para compreender o quanto é subjetiva essa mensuração das linhas de 

pobreza relativas, Rocha explicita que, atualmente, a União Europeia adota medidas de 

pobreza relativa diferentes para cada país membro. Segundo Rocha (2011: 14): 

 

(...) a União Europeia adota linhas de pobreza relativas – um dos 

conjuntos correspondendo a 60% do rendimento mediano em cada 

país membro -, o que implica, naturalmente, valores de linhas de 

pobreza diferenciadas por país (...). Embora cada linha permita obter 

uma medida de pobreza relativa no âmbito do país, a comparação 

direta entre países quanto à incidência de pobreza é necessariamente 

enviesada. Como, por exemplo, a linha de pobreza portuguesa tem 

valor de cerca da metade do da França, o que significa que um 

indivíduo não pobre em Portugal poderia ser classificado como pobre 

na França. 

 

A partir do mesmo enfoque das linhas de pobreza relativas, o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) adota o valor de 50% da renda 

mediana como linha de pobreza nos países industrializados. Já o Banco Mundial utiliza 

uma linha de pobreza de US$ 1,00 por dia por pessoa para comparar a pobreza entre os 

países. Para a América Latina e Caribe uma linha de pobreza de US$ 2,00 por dia é 

sugerida (Human Development Report, 1997). 

 

Loureiro & Suliano (2009: 7) apontam que, quando a pobreza é analisada sob o 

ponto de vista internacional, “as valorizações ou desvalorizações da moeda nacional 
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frente ao dólar em uma situação que a cesta básica permanece estável, alterariam 

artificialmente as frações da população dentro e fora da linha de pobreza”. Esta mesma 

dificuldade é observada quando se adota como linha de pobreza frações do salário 

mínimo, como será visto a seguir. 

 

Rocha (2011) considera, ainda, que a adoção de linhas de pobreza relativas nos 

países ricos acabou por gerar uma aplicação indevida aos países em desenvolvimento, 

nos quais a noção de pobreza absoluta ainda é preponderante. Ao analisar o período 

1970-99, adota três indicadores de pobreza: a proporção de pobres, “indicador mais 

usual e de simples entendimento acerca da pobreza enquanto insuficiência de renda” 

(Ibid: 81), a razão do hiato da renda, o qual “fornece uma medida de quão pobres são 

os pobres, isto é, qual o percentual do valor da linha de pobreza que separa a renda 

média dos pobres daquele parâmetro” (Ibid: 82), e o hiato quadrático, “indicador 

sintético que leva em conta, além da proporção e do hiato o componente de 

desigualdade de renda entre os pobres” (Ibid: 89). Para tanto, a autora utiliza as linhas 

de pobreza, derivadas do Estudo Nacional da Despesa Familiar (Endef), que será 

contextualizado ao decorrer da pesquisa. 

 

A abordagem renda apresenta algumas desvantagens como instrumento de 

medição da pobreza. Uma delas é a de que a informação fornecida pelos indivíduos 

subestima sua renda efetiva, implicando na superestimação da pobreza. Além disso, a 

pobreza é medida a partir da renda presente, sendo que a renda permanente – aquela 

obtida subtraindo-se as flutuações episódicas – seria a variável mais adequada para 

definir pobreza. 

 

Por outro lado, a abordagem da pobreza por meio das necessidades básicas está 

relacionada à identificação dos aspectos de sobrevivência física das pessoas nos países 

muito pobres e são utilizados, para mensuração, indicadores físicos da população para 

medir o seu grau de pobreza extrema, tais como: relações antropométricas relativas a 

baixo peso entre os adultos e baixa estatura para a idade entre crianças, e também taxas 

de mortalidade elevadas. 
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De acordo com Rocha (Ibid), adotar a abordagem das necessidades básicas 

significa ir além da mera questão da alimentação para ampliar a gama de necessidades 

humanas, tais como educação, saúde, saneamento, habitação.  

 

Pobreza é um fenômeno complexo, para o qual não existe uma 

definição inequívoca, estando associada à ocorrência de carências 

relativas aos diferentes aspectos da condição de vida dos indivíduos. 

Nas sociedades modernas, desde os estudos pioneiros de Rowntree no 

início do século, a forma mais frequente de determinar quem é pobre 

consiste em comparar a renda de que dispõe ao valor mínimo 

necessário para operar adequadamente naquela sociedade — a 

chamada linha de pobreza. Nos anos 70, popularizou-se a abordagem 

analítica de basic needs [ILO (1977)], que, ao recorrer a indicadores 

físicos de resultado, como taxa de mortalidade, tinha algumas 

vantagens em relação aos procedimentos anteriores que se baseavam 

na renda como proxy de bem-estar. [...]. Em estudos nacionais sobre 

pobreza, o critério da renda manteve a sua primazia, evoluindo 

paulatinamente no sentido de uma especificação mais cuidadosa das 

linhas de pobreza com base em preferências reveladas, derivadas de 

pesquisas de orçamentos familiares [Orshansky (1965) e Altimir 

(1979)], e da utilização de critérios de renda e de indicadores sociais 

de forma combinada, de modo a derivar o perfil dos pobres [Indec 

(1984) e Boateng et alii (1988)] (ROCHA, 1996: 2). 
 

Ainda de acordo com a autora, no Brasil os estudos que utilizam a abordagem da 

renda se dividem em duas grandes categorias. Aqueles nos quais a linha de pobreza é 

mensurada com base no salário mínimo e os que constroem o seu valor a fim de refletir 

o custo de vida efetivo da população de baixa renda. Ela aponta ainda que, em ambas as 

categorias, são consensualmente aceitas, para confronto com a linha de pobreza, a renda 

familiar per capita, que infere em sua análise todos os rendimentos das pessoas do 

núcleo familiar, o número de pessoas e o papel familiar como entidade solidária de 

consumo e rendimento. É relevante mencionar a importância de se levar em 

consideração, ao analisar a pobreza por meio da renda per capita, o contexto familiar no 

qual cada pessoa, em particular, está inserida. 

 

Acerca do rendimento familiar per capita, Hoffmann (2002) esclarece que, 

embora a distribuição do rendimento das pessoas economicamente ativas seja adequada 

para explicar as mudanças mais diretamente relacionadas ao mercado de trabalho, a 

renda familiar per capita é mais apropriada para analisar as diferenças de nível de vida.  
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Os estudos que relacionam o salário mínimo à linha de pobreza adotam ½ de 

salário mínimo como valor da linha de pobreza. É importante levar em consideração o 

fato de o salário mínimo ter apresentado variações significativas ao longo do tempo, o 

que pode significar diferenças relevantes do valor da linha de pobreza. Segundo 

Loureiro e Suliano (2009: 5): 

 

Um dos principais critérios utilizados na definição da linha de pobreza 

no Brasil estabelece que um indivíduo é considerado pobre se este 

possui renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário 

mínimo. Esta definição de pobreza é amplamente utilizada como 

critério de elegibilidade para programas governamentais voltados para 

a população vulnerável. Já a linha de indigência é definida em 1/4 de 

um salário mínimo por mês.   

 

Hoffmann (1998b) afirma que comparar as medidas de pobreza, calculadas em 

diferentes períodos, usando o salário mínimo corrente como linha de pobreza é um erro 

comum no Brasil, uma vez que os resultados poderiam refletir essencialmente alterações 

no valor real do salário mínimo, e não mudanças no grau de pobreza absoluta da 

população, conforme apontado anteriormente para o caso das linhas de pobreza 

derivadas de parâmetros internacionais. 

 

Duas restrições importantes podem ser feitas em relação ao uso de múltiplo do 

salário mínimo, mesmo a preços constantes, como linha de pobreza. A primeira 

restrição diz respeito à não garantia de que o valor arbitrado seja suficiente para atender 

as necessidades básicas do indivíduo. A segunda refere-se a adotar uma padronização 

nacional na qual se ignora as diferenças de custo de vida dos pobres entre estratos de 

residência – urbano, rural e metropolitano – e regiões. 

 

A disponibilidade de dados com abrangência nacional sobre o consumo das famílias 

permitiu que viessem a ser estimados valores localmente diferenciados para a linha de 

pobreza. As primeiras iniciativas nesse sentido utilizaram os dados de consumo e de 

rendimento do Estudo Nacional de Despesa Familiar (Endef- 1974), do IBGE, tanto para 

estabelecer o valor da linha de pobreza, como para obter os indicadores de incidência de 

pobreza. O procedimento reconhecido na literatura especializada para estabelecer a linha 

de pobreza com base no consumo observado é simples, podendo ser resumido em quatro 

etapas: a) definição dos requerimentos nutricionais médios a serem atendidos; b) 

estabelecimento da cesta alimentar, compatível com as preferências da população de 
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baixa renda e capaz de garantir o atendimento dos requerimentos nutricionais; c) 

valoração da cesta alimentar, ou linha de indigência; e d) derivação da linha de pobreza, 

considerando o valor da cesta alimentar e o das demais despesas básicas. Apesar da 

simplicidade do procedimento, existem, a cada passo, múltiplas possibilidades empíricas 

a serem consideradas. [...] (ROCHA, 1996: 11-12). 

 

 Rocha (2011), utiliza para uma análise do período 1970-99 as linhas derivadas 

do Estudo Nacional de Despesa Familiar (Endef), a partir dos estudos pioneiros de 

Thomas (1982) e Fava (1984) que, utilizando praticamente a mesma metodologia – com 

base na observação de cestas alimentares de menor custo que permitem atender às 

necessidades de energia, e na despesa não-alimentar correspondente – estabeleceram 22 

linhas de indigência e de pobreza relativas às áreas espaciais de análise do Endef. Os 

resultados obtidos são referentes a 1974/75, utilizando, portanto, a mesma base de dados 

para gerar as linhas de pobreza e estabelecer a relação entre famílias pobres e não-

pobres por meio da despesa familiar per capita. 

 

 A realização da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) entre os anos de 

1987/88, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), originou uma nova 

base de despesas, com maior grande detalhamento no que se refere à despesa alimentar. 

A pequena área de abrangência (limitada às nove regiões metropolitanas, além de 

Brasília e Goiânia) e da inexistência de informações sobre consumo e preços ao 

consumidor nos estratos urbano e rural não-metropolitanos, com abrangência nacional, 

de acordo com Rocha (Ibid), fez com que o uso da POF para  estabelecimento das linhas 

de pobreza para essas áreas dependesse de recurso a parâmetros do Endef. 

  

Voltando à questão acerca da medição da pobreza, fica claro que a linha de 

pobreza é um indicador que gera muitas divergências em relação ao valor que 

efetivamente representaria o valor mínimo necessário à sobrevivência de cada habitante. 

Em decorrência disso, essa linha pode variar para mais ou para menos. É o que se 

evidenciará na discussão deste capítulo, quando combinaremos dados estatísticos aos 

textos dos autores. Conforme Paulani (2007): 

 
[...] Para se ter uma ideia mais precisa do grau de miséria que atinge 

uma determinada economia, construiu-se aquilo que se chama linha de 

pobreza. A linha de pobreza indica qual é o mínimo de renda, em 

termos de valor, que cada habitante deve possuir para satisfazer as 
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suas necessidades básicas. Em casos como esse, não há normalmente 

um consenso quanto ao valor que efetivamente representaria esse 

mínimo de renda, já que tudo depende dos elementos incluídos nesta 

“cesta básica da sobrevivência”. Em função disso acabou-se por 

definir dois parâmetros indicativos da linha de pobreza: US$ 1,00 e 

U$ 2,00 por dia. 

Marques (2007), também discursa da falta de consenso acerca da definição da 

metodologia de cálculo da linha de pobreza: 

 

A definição de linha de pobreza é extremamente polêmica, gerando 

estimativas bastante diferenciadas. O Instituto Brasileiro de Economia 

(IBRE), da Fundação Getúlio Vargas, ao analisar os dados do Censo 

Demográfico de 2000 e ao adotar o critério de R$ 60,00 per capita 

mensais como definidor da linha de pobreza, afirma que 35% da 

população brasileira (o que equivale a 57,7 milhões de pessoas) 

estariam vivendo abaixo da linha de pobreza. Essa análise identificou 

que as regiões mais pobres do Brasil seriam a Norte e a Nordeste, nas 

quais 13,8 milhões de pessoas viveriam em situação de pobreza 

extrema, com 26% dos brasileiros nessa situação residindo nas zonas 

rurais. Na zona rural da região Norte, por exemplo, a renda média 

seria de R$ 19,67, a mais baixa do País. Nesse mesmo estudo, afirma-

se que o número de pobres poderia ser reduzido em um terço se eles 

recebessem uma renda mensal adicional de R$ 50,00 (Ibid: 136-137). 

 

Sen (2000) infere o conceito de liberdades instrumentais como aspecto essencial 

a ser considerado quando se deseja medir a qualidade de vida. Ele introduziu a idéia de 

que o padrão ou qualidade de vida não pode ser medido pela posse de um conjunto de 

bens, mas sim pela utilidade que esses bens proporcionam aos indivíduos. Estas 

utilidades são capacidades adquiridas pela sociedade para obter satisfação ou felicidade, 

e são disponibilizadas por meio das chamadas liberdades instrumentais: 

 

(...) (1) liberdades políticas; (2) facilidades econômicas; (3) 

oportunidades sociais, (4) garantias de transparência e (5) segurança 

protetora. Cada um desses tipos distintos de direitos e oportunidades 

ajuda a promover a capacidade de uma pessoa (Ibid: 2000). 

  (...) Expandir as liberdades que temos razão para valorizar não só 

torna nossa vida mais rica e desimpedida, mas também permite que 

sejamos seres sociais, mais completos, pondo em prática nossas 

volições, interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando 

este mundo (Ibid: 2000). 

 

 Por meio da discussão desenvolvida, pode-se observar o quão complexa é a 

definição de pobreza. Tão difícil quanto definir, é parametrizar a pobreza. Frente à 
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diversidade de culturas, de realidades econômicas e regionais, encontrar instrumentos 

que ao mesmo tempo nivelem uma população a uma mesma medida de pobreza e que 

apresentem resultados confiáveis é uma tarefa nada simples. 

 

A partir dos principais indicadores de mensuração da pobreza e da desigualdade, 

nos próximos capítulos será feito um panorama acerca da evolução da questão da 

pobreza e da distribuição de renda durante as décadas de 1960, 1970, 1980, 1990 e 

2000. 
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CAPÍTULO 2 

A EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E DA POBREZA NOS ANOS 

1960 E A CONTROVÉRSIA EM TORNO DO ESTUDO DE LANGONI 

O presente capítulo se propõe a realizar uma discussão acerca da questão da 

distribuição de renda e da pobreza na década de 1960. Para tanto, foi feita uma divisão 

em três seções. Na primeira, é apresentado o trabalho de Langoni (2005), o qual 

representou um marco no estudo do fenômeno da concentração de renda. Na seção 

posterior, é dado início à abordagem do tema da distribuição de renda e, por fim, a 

última seção faz a discussão sobre o tema da pobreza. 

2.1.O estudo de Langoni e as principais críticas 

Os dados a serem analisados se baseiam inicialmente no trabalho de Langoni 

(2005), uma vez que este representou um marco no estudo do fenômeno da 

concentração de renda no Brasil. O estudo em questão é o primeiro a levar em 

consideração variáveis qualitativas para explicar a concentração de renda. A pesquisa 

faz, então, um estudo acerca da concentração de renda e seus determinantes com o foco 

nos anos de 1960 e 1970. As ideias de outros autores servirão de contraponto à 

discussão destas décadas. Dessa forma, inicialmente procederemos à exposição dos 

pontos principais analisados por Langoni em seu trabalho clássico para, posteriormente, 

examinarmos os argumentos críticos. 

Langoni (2005), ao elaborar uma análise das décadas de 1960 e de 1970, aponta 

que há dificuldades metodológicas quando se almeja comparar dois períodos da história 

distintos. Essas dificuldades, segundo ele, serão tanto maiores quanto mais dinâmico 

tiver sido o comportamento da economia ao longo do tempo a ser analisado. Para se ter 

uma comparação o mais fidedigna possível, seria necessário comparar grupos de 

indivíduos com semelhantes características no sentido mais amplo possível: ocupação, 

idade, sexo, tipo de treinamento (formal e no trabalho), tipo de atividade, local de 

trabalho, status familiar, etc. Assim, seria possível dar um significado, em termos de 

bem-estar, às mudanças na participação relativa da renda de cada grupo da sociedade, 

em particular, na renda total. O autor afirma que a homogeneização dos dados é 

praticamente impossível, e, geralmente, o que se tem são dados estatísticos que refletem 

uma realidade que transpassa a questão puramente distributiva. 
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Com base na questão levantada, Langoni (2005) menciona haver duas 

consequências imediatas deste fato: 

A primeira está relacionada a duas características do processo de 

desenvolvimento econômico: a transferência da mão-de-obra do setor 

primário para o setor urbano, e a redução do setor de subsistência 

dentro do próprio setor primário. Estas duas tendências estão, por sua 

vez, fortemente correlacionadas com a elevação no grau de 

monetização da remuneração dos fluxos de serviços na economia. Na 

medida em que os dados censitários só conseguem medir as rendas 

monetárias, as diferenças de renda real nos dois períodos poderão 

estar exageradas principalmente no que diz respeito aos decis 

inferiores (Ibid: 50). 

Em segundo lugar, Langoni aponta o processo de incorporação de novos 

elementos da força de trabalho que se dá via classes de renda mais baixas em virtude da 

forte preponderância neste grupo de mulheres e jovens com idade inferior a 20 anos. Foi 

o que ele chamou de “fator escala”, o qual está implicitamente incorporado ao lado dos 

efeitos unicamente distributivos, ao se fazer uma análise com base em dados censitários.  

A fim de deixar claro o tipo de falácia estatística que este efeito escala 

pode gerar, basta considerar o caso extremo em que, entre o período t 

e t + 1, há uma redução drástica no número de pessoas 

desempregadas. Este grupo não aparecia nos dados da amostra no 

período t, mas foi incorporado no período t + 1 com uma renda 

positiva, mas possivelmente baixa. Em termos estatísticos houve uma 

piora na distribuição de renda, ainda que em termos de bem-estar o 

resultado tenha sido possivelmente o oposto (Ibid: 50). 

A fonte básica de dados, utilizada pelo autor, foi a amostra de 296.580 indivíduos 

do Censo Demográfico de 1960, na qual os recenseados estão classificados por nível de 

educação, idade, sexo, região e atividade. As estimativas apresentadas foram 

concentradas na população economicamente ativa, ou seja, os inativos estão excluídos. 

Diferentemente de 1970, não há em 1960 informações sobre renda individual, mas 

apenas a classe de renda. Em decorrência disto, não foi viável utilizar a mesma 

metodologia de 1970, que dispensa qualquer ajustamento artificial e que consiste na 

simples ordenação de indivíduos por nível de renda e o cálculo dos percentis. 

Como ponto de partida, derivou-se classes de renda para 1970 que fossem 

“equivalentes” num sentido econômico e estatístico às de 1960. Estas foram obtidas 

pela correção das oito classes de 1960 pela taxa acumulada de inflação no período de 

1960/1970 (353,7%, de acordo com o Deflator Implícito do PIB) e pela taxa acumulada 

de crescimento da renda real per capita no mesmo período (34%, de acordo com as 
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Contas Nacionais). A justificativa para este primeiro fator é explícita: quer-se os valores 

em termos monetários. A segunda justificativa é menos óbvia, mas igualmente 

importante: o país, como um todo, ficou em média 34% mais rico e, dessa forma, esta 

mudança tem que ser levada em consideração, pois o que realmente importa são as 

mudanças da posição relativa dos indivíduos em relação à renda real. Se assim não fosse 

feito estar-se-ia deslocando artificialmente indivíduos para classes de renda mais 

elevadas. 

Em seguida, estimou-se para 1970 as rendas médias efetivas das classes de rendas 

equivalentes, que podem ser obtidas diretamente a partir dos dados individuais. 

Aplicou-se então a relação renda média efetiva/limite de classe de 1970 sobre os limites 

de classes de 1960, com o intuito de obter as rendas médias efetivas para a classe de 

renda em 1960. 

Como o interesse era realizar uma análise desagregada, foi viável calcular 

separadamente as rendas médias efetivas para cada classificação relevante, tais como: 

educação, região, setor, idade, atividade e sexo, permitindo uma estimação precisa da 

distribuição de renda em cada um destes grupos também para 1960. Fazendo a 

combinação das rendas médias de cada classe com o número de indivíduos, pode-se 

facilmente chegar a uma estimativa da participação relativa da renda de cada classe, no 

total, em 1960. 

Com base no trabalho de Langoni (2005), o índice de Gini (exclusive a população 

com renda zero) aumentou de 0,499 em 1960 para 0,568 no ano de 1970, o que 

representa um aumento de 13,7%. Quando comparados ambos os períodos, com base no 

índice de Theil, o valor da desigualdade aumentou ainda mais, passando de 0,469 em 

1960 para 0,644 no ano de 1970, uma elevação de 37,09%. 

 

Gini Theil Gini Theil

1960 0,4999 0,4699 0,557 0,5802

1970 0,5684 0,6442 0,6049 0,7267

1960/1970 +13,7 + 37,09 + 8,60 + 25,50

Langoni (2005: 59)

TABELA 1. VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DE CONCENTRAÇÃO ENTRE 1960 e 1970

Índices

(1) (2)

Exclui o pessoal com renda zero Inclui o pessoal com renda zero
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  Uma outra fonte de informações sobre a evolução de concentração de renda nos 

anos 1960 é o estudo de Barros (1992), o qual apresenta resultados semelhantes. Ele 

aponta que, durante os anos 1960, os ganhos em função do crescimento econômico 

foram praticamente inexistentes em termos de distribuição de renda. Claramente, houve 

uma contemplação desigual das classes sociais, uma vez que os 10% mais ricos 

apresentaram um crescimento da renda média de quase 4%, enquanto os 10% e nono 

décimo mais pobres tiveram um crescimento de 2,1 e 2,6%, respectivamente. É 

interessante notar que enquanto o terceiro, quarto, quinto e sexto décimos tiveram um 

pífio ou nenhum crescimento da renda, o sétimo décimo da distribuição, além de não 

crescer, apresentou decréscimo de 0,5%. Com base nos dados do gráfico 1 fica claro 

que o crescimento foi mal distribuído.  

 

 

 

Voltando ao trabalho de Langoni (1973), conforme mencionado anteriormente, o 

autor considerou que a concentração de renda estava associada a variáveis como: nível 

de educação (E), idade (I), sexo (S), setor de atividade (A) e região (R). Por meio de 

uma regressão econométrica, pôde comprovar que, dentre esses aspectos, a educação era 

variável de maior grau de explicação para o fenômeno da concentração de renda. 
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GRÁFICO 1. TAXA DE CRESCIMENTO DA RENDA: 1960-70

Barros (1992:10) 



   

21 
 

(...) em termos de índice de concentração fica claro que a educação é a 

variável mais importante entre todas as outras apresentadas. As 

diversas medidas de desigualdade aumentam de 8% (Gini), 11% 

(variância dos logs), 22% (Theil) e 28% (coeficiente de assimetria), 

quando as diferenças de renda relativa, atribuídas aos diversos níveis 

de educação, são levadas em consideração. Idade é a segunda variável 

mais importante, provocando acréscimos puros de desigualdade da 

ordem de 2% (Gini) até 7% (variância dos logs). As mudanças 

provocadas pelas outras variáveis são praticamente desprezíveis: 

atividade variando entre 1,2% e 2,4%, região entre 0,7% e 1,3% e 

sexo entre 0,8% e 2,5%. É interessante perceber-se que, em termos de 

variância dos logs, as mudanças puras nas rendas relativas regionais 

tem ligeira contribuição para uma melhoria na distribuição (+ 0,4%) 

(Ibid: 123). 

Singer (1973), analisando o estudo de Langoni (1973) assinala que, na medida em 

que a repartição de renda se torna cada vez mais regressiva no Brasil, surgem análises 

que procuram explicar esta tendência em termos essencialmente econômicos. Com base 

nessas análises, a desigualdade na repartição seria um reflexo da relativa escassez ou 

abundância dos fatores de produção, resultado do excesso de oferta de força de trabalho 

pouco qualificada. O salário seria representado pela remuneração de um “capital 

humano” acumulado em cada indivíduo e sendo este “capital humano” mínimo nos 

trabalhadores pouco qualificados, seu salário é consequentemente baixo. Esse 

pensamento é geralmente comprovado por análises estatísticas que relacionam o grau de 

escolaridade (considerado elemento primordial do “capital humano”) e o nível de renda.  

Porém, o autor explicita não ser apenas o fator educação o responsável pela 

concentração de renda, elementos sociais e políticos também estariam relacionados a 

esta tendência. Aponta que é a seleção social no sistema escolar o responsável pela 

elevadíssima diferença na remuneração entre trabalhadores pouco qualificados na 

indústria e profissionais de nível superior, por exemplo. Enquanto o alto padrão de vida 

destes profissionais, desde sua origem, os levam a manter uma identificação com os 

empregadores que detém a sua mesma condição social e “compreendem” perfeitamente 

o quanto custa manter esse padrão de vida “decente”, o padrão de vida da classe 

operária é estipulado pelo Estado ao fixar o salário mínimo e definir o nível dos 

reajustamentos salariais. 

Fishlow (1978) aponta que cabe lembrar não apenas o quanto da desigualdade é 

explicada pela educação, mas também quão pouco. Ele explicita que a idade e a 

educação, juntas, não respondem por mais que um terço da variação nas rendas 

individuais. É possível concluir que a educação representa parte das razões, mas não 
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todas, para explicar a distribuição de renda no Brasil na década de 1960. Segundo 

Singer (1973: 96): 

Parece óbvio que a determinação de quanto custa reproduzir a força de 

trabalho dos operários pouco qualificados obedece também a critérios 

sociais e políticos entre os quais não se inclui a ideia que o padrão de 

vida do operário deva crescer com o aumento da produtividade. O 

ponto de vista de que a educação é o principal fator de diferenciação 

da remuneração do trabalho se fundamenta na teoria marginalista da 

repartição, segundo a qual o salário corresponde à produtividade 

marginal do trabalho. Admite-se que o empregador, ao fixar para um 

engenheiro, por exemplo, um salário quinze vezes superior ao de um 

operário comum, faça um cálculo econômico pelo qual ele conclui 

que, para a empresa, a contribuição de um engenheiro é quinze vezes 

maior que a de mais um operário. 

Essa hipótese, segundo Singer (1973), é falsa, uma vez que a divisão do trabalho 

em qualquer empresa moderna acarreta uma estreita interdependência de todos os 

integrantes das equipes de produção e a produtividade do engenheiro é nula se não 

houver a colaboração de outros especialistas e de numerosos operários. Retomando uma 

idéia explicitada anteriormente, dado o valor adicionado decorrente de uma nova linha 

de produção, a soma de remunerações que o empresário poderá pagar aos seus 

empregados será aquela que o possibilite ainda auferir uma margem conveniente de 

lucro. Nesse caso, como a remuneração dos operários é, de certa forma, pré-fixada por 

fatores institucionais (nível de salário mínimo, contratos coletivos etc.), a remuneração 

daqueles profissionais de nível mais elevado tenderá a subir, em uma tendência 

inversamente proporcional à dos operários, pois sua renda está menos sujeita àqueles 

fatores. 

A conclusão a que chega o autor é que o tamanho do desnível salarial é decorrente 

de dois fatores: 1) da produtividade do trabalho conjunto, de equipes inteiras de 

produção, da qual se deriva o limite global da folha de pagamentos e 2) da remuneração 

dos trabalhadores de linha, que soem constituir a maior parte dos integrantes das 

equipes e é determinada por fatores institucionais gerais. No Brasil, estes fatores têm 

feito com que a remuneração dos trabalhadores com menos qualificação não acompanhe 

o crescimento da produtividade média do trabalho. Entre 1960 e 1970, a renda pessoal 

média, que pode ser tomada como um indicador (para baixo) da produtividade, 

aumentou 36,9%. No mesmo período, a renda real dos analfabetos permaneceu 

constante e a das pessoas com curso primário aumentou 13,7%, enquanto a das pessoas 

com curso superior cresceu de 51,9% (cf. Langoni, op. Cit., quadro 10). 
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Furtado (1981), em convergência com a ideia de Singer (1973), vai mais além nas 

causas de base da mudança no padrão de consumo e do crescente processo de 

concentração de renda pelos quais passou e ainda passa o Brasil. Ele justifica esse 

processo de exclusão das classes mais pobres, em detrimento do enriquecimento maior 

daquelas de poder aquisitivo mais elevado, por meio do processo de substituição de 

importações, modelo de industrialização tardio utilizado pelas economias ditas 

periféricas. 

Sobra dizer que a industrialização que atualmente se realiza na 

periferia sob o controle das grandes empresas é processo 

qualitativamente distinto da industrialização que, em etapa anterior, 

conheceram os países cêntricos e, ainda mais, da que nestes prossegue 

no momento. O dinamismo econômico no centro do sistema decorre 

do fluxo de novos produtos e da elevação dos salários reais que 

permite a expansão do consumo de massa. Em contraste, o capitalismo 

periférico engendra o mimetismo cultural e requer permanente 

concentração de renda a fim de que as minorias possam reproduzir as 

formas de consumo dos países cêntricos. Esse ponto é fundamental 

para o conhecimento da estrutura global do sistema capitalista. 

Enquanto no capitalismo cêntrico a acumulação de capital avançou, no 

correr do último século, com inegável estabilidade na repartição da 

renda, funcional como social, no capitalismo periférico a 

industrialização vem provocando crescente concentração (FURTADO, 

1981). 

 

Singer (1973) aponta também a questão do excedente acumulado que não aparece 

sob a forma de renda pessoal. Este excedente seria consequência da expansão da 

produção em ritmo maior ao do crescimento do produto total, e estaria relacionado à 

concentração de renda.  

É preciso, finalmente, evitar a falácia de se tentar explicar a 

concentração de renda, que vem ocorrendo no Brasil, pela tendência 

inerente ao capitalismo de expandir a produção em ritmo superior ao 

do crescimento do produto total. A falácia consiste na identificação da 

renda pessoal com aquele produto. Na realidade, a maior parte do 

excedente ou, mais precisamente, a parte acumulada do excedente não 

aparece sob a forma de renda pessoal, mas ganho de capital ou 

valorização da propriedade. Não se deve deixar de considerar, no 

entanto, que o excedente tende a ser uma parcela crescente do produto 

e o mesmo se dá, como é provável, com o excedente acumulado, a 

renda pessoal derivada da propriedade do capital, que aparece sob a 

forma de dividendos, retiradas etc. não deixa de ser um elemento que 

contribui para a concentração de renda (Ibid: 99). 

Esse processo de concentração de renda que vem se formando no Brasil é, mais 

do que resultado da tendência do capitalismo de fazer o excedente crescer mais do que o 
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produto, consequência de medida de políticas econômicas adotadas no Brasil, que 

tendem a acelerar o crescimento desse tipo de renda. Como exemplo, podem ser citadas 

a estrutura tributária na qual predominam os impostos indiretos e as isenções fiscais que 

favorecem os que recebem rendas elevadas. Mais do que tudo isso, é preciso citar a 

política salarial que contribui fortemente para a concentração de renda. Esta, ao impedir 

que a remuneração da grande maioria dos trabalhadores acompanhe o aumento da 

produtividade, acelera o crescimento do excedente e, consequentemente, das rendas que 

são resultado da propriedade do mesmo. 

Durante o período do chamado “Milagre Econômico”, acreditava-se que primeiro 

o país deveria crescer economicamente, para que, depois de alcançado grande 

crescimento econômico, a riqueza fosse repartida entre todos. Tal “pensamento” foi 

chamado “teoria do bolo”, conforme citado acima por Singer. O bolo crescera durante 

as décadas, porém, a etapa seguinte, a da repartição, parece ter sido postergada ou 

mesmo esquecida. A seção seguinte tratará do contexto distributivo durante a década de 

1960.  Segundo Singer (1973: 100): 

Não se pode esquecer que todo sistema de incentivos, no capitalismo, 

se baseia na apropriação privada do excedente e de sua livre utilização 

de acordo com critérios privados. A experiência histórica mostra que 

tendências de intervir, seja na apropriação privada do excedente, seja 

em sua utilização, tendem a provocar forte acumulação privada, fuga 

de capitais etc. nesse sentido, a justificativa da concentração de renda 

de que “há que esperar que o bolo cresça para só então reparti-lo” 

apresenta uma ironia tão profunda quão inconsciente no capitalismo, o 

bolo cresce enquanto não é repartido. 

 

2.2. Distribuição de renda, política salarial e o contexto repressivo 

Singer (1986) aponta que a década de 1960 pode ser dividida em três períodos: o 

período entre os anos de 1960 e 1961, nos quais a economia continua sob forte 

influência da industrialização ocorrida no mandato de Juscelino Kubitschek; o segundo 

abrange o período de 1962 a 1967, em que o Brasil é acometido por intensa crise 

econômica; e finalmente os anos de 1968 e 1969, no qual tem início o chamado 

“milagre econômico”. Portanto, essa década teve quatro anos de desenvolvimento 

acelerado e seis anos de semi-estagnação. 

O autor relata que, a partir de dados do Censo Demográfico de 1960, o qual 

apurou apenas a renda individual da população economicamente ativa, mas não a renda 
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familiar, não é possível ter uma ideia clara das reais proporções da pobreza, no período. 

Porém, “há numerosos indicadores naquele censo que demonstram que o Brasil ainda 

era então um país muito pobre, arcando com o legado de muitas décadas de atraso, que 

somente após 1930 começou a ser sistematicamente superado” (SINGER, 1986: 26). 

Talvez o dado mais expressivo a esse respeito seja que, em 1960, nada 

menos que 70,1% da população economicamente ativa ganhavam 

menos que um salário mínimo, proporção que alcançava 88,7% na 

agricultura, mas mesmo nas cidades era mais da metade, ou seja, 

54,9% (excluindo dos totais as pessoas ativas sem rendimento, que, ao 

que se supõe, participam da renda do chefe da família, de quem são 

auxiliares não-remunerados). Em outras palavras, menos de 1/3 da 

população ativa tinha emprego regular ou ganhos equivalentes (Ibid: 

26). 

Inicialmente é preciso fazer uma distinção entre as condições no campo e nas 

cidades. Singer (1986) aponta que o salário mínimo não tinha vigência na agricultura, 

era obrigatório somente para as empresas urbanas. Ele cita também que os gastos 

monetários na agricultura eram menores do que nas áreas urbanas, uma vez que os 

indivíduos não realizam os gastos com habitação e transporte que, para a população 

urbana, são inevitáveis; e, além disso, eles tendem a produzir parte dos alimentos para a 

sua própria sobrevivência e dos instrumentos e animais de trabalho. Mas, mesmo assim 

não há dúvida de que a população rural, em 1960, era predominantemente pobre. 

Nota-se, com base nos dados, que a pobreza nas cidades, embora fosse menor, 

esta revelada pelo fato de que mais da metade da população urbana ganhava menos que 

o salário mínimo.  

É verdade que o salário mínimo era, em 1960, muito maior do que 

hoje, tanto em termos absolutos quanto sobretudo em termos relativos. 

Basta dizer que, entre outubro de 1960 e maio de 1970, o salário 

mínimo no Rio de Janeiro perdeu cerca de 42% no seu poder de 

compra (SINGER, 1986:27). 

Desde a segunda metade da década de 1950, o salário mínimo vinha assumindo 

uma trajetória ascendente quando, a partir de 1959, passou a declinar. Foi “a partir de 

1965, quando, por determinação legal, os reajustamentos salariais passaram a ser 

inferiores ao aumento do custo de vida” (SINGER, 1986:27). Segundo Pires (1996:79): 

O desenvolvimento do debate relativo ao aumento da concentração de 

renda durante a década de 60, a partir da publicação dos primeiros 

dados do Censo de 1970, trouxe à baila a discussão sobre o papel 

desempenhado pela política salarial adotada pelos governos pós-64 

nesse processo de ampliação das desigualdades salariais. 
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Ainda de acordo com Pires (1996), esta política pautou-se pelos seguintes pontos 

básicos: 

a) Espaçamento mínimo de um ano entre reajustes; 

b) Reestabelecimento de salário médio real dos últimos 24 meses anteriores ao mês 

de reajustamento; 

c) Sobre o salário médio deveria incidir a taxa de aumento da produtividade; 

d) Deveria ser acrescentada metade da inflação admitida na programação financeira 

do governo (resíduo inflacionário). 

Como a fórmula, ao invés de recompor o pico de salário real 

alcançado à época do último reajuste, corrigia os salários na justa 

medida para recompor o salário real médio nos últimos 24 meses, o 

salário real mínimo, após o reajuste de março de 1965, foi reduzido 

em 18% com relação ao seu valor em fevereiro de 1964, quando fora 

ajustado pela primeira vez. Como a previsão do “resíduo 

inflacionário”, ou seja, da inflação para o ano seguinte, que entrava na 

fórmula de reajuste salarial, era a previsão oficial que foi 

consistentemente inferior à inflação efetivamente ocorrida, o salário 

mínimo real era reduzido (LARA RESENDE, 1982:777). 

Bonelli e Sedlacek (1988) também consideram a política salarial, implementada 

na década de 1960, como um fator relacionado à dinâmica da concentração de renda. 

Tal medida ocasionou a queda do salário mínimo real da ordem de 30% entre 1965 e 

1967. 

As implicações redistributivas destas medidas são hoje em dia 

claramente reconhecidas: queda do salário mínimo real da ordem de 

30% entre 1965 e 1967, devido à persistente subestimativa do 

denominado “resíduo inflacionário”, taxa que refletia a expectativa do 

governo quanto à inflação no período pós-reajuste do piso salarial 

mínimo. A correção da fórmula original em 1968 não impediu que se 

contasse que, ao longo da década como um todo, foram os níveis de 

renda próximos ao salário mínimo os que mais perderam participação 

relativa no total (Ibid: 3). 

É importante citar a contribuição que a repressão sofrida pelos sindicatos, no 

período, deu à “tragédia” social em termos de distribuição de renda. “O direito de greve 

foi não só legalmente muito restringido, mas abolido na prática. As poucas greves por 

aumentos de salário, tentadas, sobretudo em 1968, foram brutalmente reprimidas pela 

polícia (SINGER, 1986:30)”. É somente a partir de 1979 que essa realidade ganha 

novos rumos. Ainda de acordo com Singer (1973: 91-2): 

A partir de 1964, o panorama político passou a ser desfavorável, em 

extremo, à organização e às lutas sindicais. O controle político e 
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ideológico dos sindicatos pelo Governo tornou-se muito mais estrito. 

O direito de greve por reivindicações salariais foi praticamente 

abolido. As antigas lideranças sindicais foram perseguidas e afastadas 

das organizações dos trabalhadores. A política econômica posta em 

prática, entre 1964 e 1968, levou à centralização dos reajustamentos 

salariais, ou foram concedidos em nível inferior ao aumento do custo 

de vida, levando à deterioração dos salários reais. O salário mínimo, 

último bastião de defesa do trabalho de pouca qualificação, foi 

sistematicamente reduzido, em seu poder aquisitivo, pelo menos até 

1969. 

Hoffmann (1972) e Fishlow (1978) convergem para a ideia de Singer, apontando 

que uma das principais causas para o aumento no grau de concentração de renda no 

Brasil no decênio 1960-70 é a chamada “compressão salarial”. 

Sabe-se que o salário mínimo real diminuiu durante o período 

mencionado. Um índice do valor do salário mínimo real médio na 

cidade de São Paulo, tendo por base o triênio 1959-61 = 100, caiu para 

82 no triênio 1962-64 e para 75 e 71 nos triênios 1965-67, 

respectivamente (HOFFMANN, 1972: 109). 

Entre 1964 e 1967, como consequência das políticas que restringiram 

severamente os salários nominais e, simultaneamente, aplicaram a 

“inflação corretiva” – ajustamento de preços administrados pelo 

Governo – os salários mínimos reais declinaram em 20%. 

Posteriormente, eles mal conseguiram manter essa situação. Os 

salários médios reais na indústria tiveram comportamento algo 

melhor, declinando menos e crescendo mais rapidamente a partir de 

seu nadir. Os níveis de 1970 situam-se cerca de 10% acima dos 

rendimentos de 1964 (FISHLOW, 1978: 183). 

Singer aponta que o contexto político vigente a partir de 1964 teve como 

consequência uma forte redistribuição da renda para cima, ou seja, os grandes 

empregadores foram os maiores beneficiários. De 1968 em diante, quando a economia 

voltou a se fortalecer, o crescimento ocorreu, sobretudo, nos setores nos quais estavam 

as grandes firmas, empregadoras de técnicas sofisticadas e demandantes de mão-de-obra 

administrativa e técnica especializada. O autor cita, ainda, que a demanda por técnicos, 

administradores e profissionais liberais cresceu mais do que a oferta desses tipos de 

trabalhadores, gerando substancial elevação dos seus ganhos. E, assim, um novo 

impulso foi dado à concentração de renda, representada pelo desnível gerado entre os 

salários dos empregados de nível elevado e os da grande maioria dos trabalhadores 

adestrados e não-qualificados. Nos anos entre 1960 e 1970, a renda real destes subiu 

51%, enquanto que a renda de toda a população permaneceu no mesmo nível. 

Surgiu assim uma “nova” classe média de assalariados de elevadas 

rendas, cujo alto padrão de vida influi sobre a estrutura da demanda, 
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alterando-a significativamente. De um lado, expande-se a procura por 

bens de consumo duráveis, grande parte dos quais atendem a fins de 

ostentação, dos quais o automóvel é o mais conspícuo. Por outro lado, 

aumenta o consumo de serviços pessoais, particularmente do serviço 

doméstico. Dessa forma, uma parte considerável da força de trabalho 

que não é absorvida pela grande empresa acaba por se colocar a 

serviço da “nova” classe média (e também da alta) como empregados 

domésticos, lavradores e guardadores de carros, jardineiros, 

cabeleireiros, garçons de restaurantes de luxo etc. (SINGER, 

1973:93).  

2.3. A pobreza na década de 1960 

De acordo com Singer (1986), conclui-se que, durante os anos 1960, a proporção 

dos pobres permanece praticamente estável (considerando que do total de pessoas 

ativas, tinham renda até um salário mínimo 70,1% em 1960 e 68,0% em 1970), 

enquanto que a proporção de ricos certamente aumentou (o total de pessoas com renda 

de dez e mais salários mínimos passou de 0,6% em 1960 para 1,1% em 1970). Como a 

renda pessoal média teve elevação, na década de 1960, de 32,9% em termos reais, é 

claro que esse acréscimo serviu muito mais para multiplicar o número de ricos do que 

propriamente para aliviar a situação dos pobres. No Brasil como um todo, no ano de 

1970, 45,2% das famílias possuíam renda de até um salário mínimo e 22,8% de um a 

dois salários mínimos. Portanto, fica claro que mais de 2/3 das famílias brasileiras eram 

pobres, sendo essa proporção de 53% nas cidades e 89,3% no campo. 

Portanto, ao longo da década de 1960, constatou-se que a proporção dos pobres 

permanece estável (do total das pessoas ativas, aquelas que tinham renda até um salário 

mínimo passaram de 70,1% em 1960 para 68,0% em 1970), enquanto que a dos ricos 

praticamente dobrou (as pessoas com renda de dez e mais salários mínimos passou de 

0,6% para 1,1% em 1970). Isso pode ser visualizado por meio da variação do índice de 

Gini que se eleva de 0,4999 para 0,5684, representando uma alta de extraordinários 

13,7%. Porém, quando analisado em conjunto com outros dados, é possível concluir que 

esse acréscimo serviu muito mais para multiplicar o número de ricos do que para 

atenuar a situação dos pobres.  

Segundo Denslow & Tyler (1983), a renda per capita, no Brasil, cresceu a taxa 

anual de 5,0% entre os anos de 1960 e 1970. Apesar do crescimento apresentado na 

década, diversos críticos apontam para o aumento da pobreza e da miséria humana. 

Praticamente todos os estudos, que incluem Fishlow (1972), Langoni (1972), Hoffmann 
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e Duarte (1972), Fonseca (1980) e Fields (1977), dentre outros, demonstraram que as 

parcelas de rendas relativas tornaram-se mais desiguais entre 1960 e 1970.  

Os benefícios do crescimento econômico do País foram desigualmente 

distribuídos, com os grupos de renda superior ganhando 

desproporcionalmente e os pobres ficando para trás. Os grupos de 

maior renda tiveram aumentos substanciais, ao passo que o 

crescimento da renda absoluta dos 40% de assalariados mais pobres 

foi modesto, se é que existiu (Ibid: 864). 

 No próximo capítulo será dada continuidade à discussão acerca da pobreza e da 

distribuição de renda, com enfoque na década de 1970, marcada pelo período do 

chamado “Milagre Econômico”. 
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CAPÍTULO 3 

DÉCADA DE 1970: CRESCIMENTO E ATENUAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO 

DE RENDA – TODOS GANHAM 

A seguir será feita uma análise da década de 1970 a partir de um enfoque voltado às 

questões da distribuição de renda e da pobreza. Dessa forma, o capítulo está disposto em 

duas seções que abordam estes temas. A primeira seção, cuja proposta é discutir a 

distribuição de renda, está subdividida em três subtemas, os quais abrangem uma 

análise inicial de alguns indicadores de renda, um breve panorama da década de 1970 e, 

por último, uma consideração acerca da época pós “Milagre” Econômico. A última 

seção apresenta a evolução da pobreza na década de 1970. 

3.1. Distribuição de Renda na década de 1970 

 A evolução dos dados 

De acordo com Barros (1992), durante os anos 1970, o crescimento econômico foi 

muito maior e muito melhor distribuído. Nesta década, todos os décimos ganharam. 

Entretanto, o quinto e o sexto décimos apresentaram, outra vez, um crescimento abaixo 

da média. Em particular, durante este período, os 10% mais pobres apresentaram a 

segunda maior taxa de crescimento sendo, em média 7,2% a.a., bem maior do que a taxa 

de crescimento de renda média dos 10% mais ricos na década passada. 
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Quando a distribuição de renda é analisada por meio do índice de Gini, 

visualiza-se uma melhora significativa na repartição da renda entre os anos de 1976 e de 

1980. Em 1976 o índice de Gini era de 0,623, enquanto que em 1980 o índice passa a 

ser de 0,590, representado uma queda de aproximadamente 5,3% no nível de 

concentração de renda.  
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De acordo com Bonelli e SedLacek (1988), observada em seus anos extremos, a 

década de 1970 caracterizou-se por uma modesta deterioração da distribuição pessoal da 

renda. O índice de Gini passa de 0,570 em 1970 para 0,590 em 1980, quando calculado 

a partir de dados censitários sobre rendimento da População Economicamente Ativa 

(PEA) com rendimento, nos dois anos referidos. A tabela abaixo apresenta os dados de 

distribuição de renda calculados por percentis, da década de 1970. Observam-se ganhos 

de renda média em todos os percentis, entretanto, a alta no decil superior é claramente 

maior quando comparada com a dos inferiores. 
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Fonte: IPEA. Disponível em jun/2014. 
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Um breve panorama da década de 1970 

A década de 1970 é marcada pela vigência de três governos militares: o do 

general Médici, até 1974; o do general Geisel, até 1979; e o do general Figueiredo, o 

último do regime militar. Conforme apontado por Singer (1986), a repressão ao 

movimento operário e às tentativas de oposição ao governo continuou, com toda a 

intensidade vista na década anterior, até meados da década.  De acordo com Singer 

(1986), a partir da segunda metade da década em diante ocorre o já conhecido processo 

de “distensão, lenta e segura”, que começou com o gradativo afrouxamento da censura 

dos meios de comunicação de massa e que culminou, em 1978, com a derrubada do Ato 

Inconstitucional nº 5, que firmava poderes ditatoriais ao Executivo. No que concerne à 

questão da distribuição de renda, a mudança mais significativa foi a retomada do direito 

à greve, a partir de 1978, quando a repressão fora atenuada a partir deste ano. Com isso, 

um crescente número de sindicatos passou a eleger diretorias cada vez mais combativas 

e a barganha coletiva dos salários foi sendo restaurada. Segundo Singer (1986: 38): 

Em 1979, após ampla onda de greves, que cobriu o país de Norte a 

Sul, o Governo enviou ao parlamento um novo projeto de lei salarial, 

instaurando reajustes semestrais diferenciados tendo por base o INPC 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Os assalariados com 

renda até três salários mínimos receberiam 110% do INPC, os com 

renda até dez salários mínimos receberiam 100% do INPC sobre a 

faixa de três a dez salários mínimos, e os com renda acima de dez 

salários mínimos receberiam 80% do INPC sobre a faixa que 

ultrapassasse esse limite. A partir de novembro de 1979, entrou em 

No percentil Acumulada No percentil Acumulada

1,2 1,2 176,9 176,9

10 2,1 3,2 312,9 244,9

10 3,0 6,2 457,9 315,9

10 3,8 10,0 581,0 382,1

10 5,0 15,1 765,5 458,8

10 6,2 21,2 940,3 539,1

10 7,2 28,4 1.099,4 619,1

10 10,0 38,4 1.517,5 731,4

10 15,2 53,5 2.309,2 906,7

  10 + 46,5 100,0 7.085,5 1.524,6

Fonte: BONELLI & SEDLACEK (1988:8)

TABELA 2.  DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA COM 

RENDIMENTO - BRASIL: 1970

Percentil
% do Rendimento Rendimento Médio (Cz$ de 1986)



   

34 
 

vigor a Lei 6.708, que prescrevia essas normas de reajustamento 

salarial. 

Singer (1986) aponta que se politicamente a década de 1970 apresentou gradativo 

avanço, em termos econômicos a situação evoluiu em sentido oposto. Até 1973, ano 

final do chamado “Milagre Econômico” (1968-1973), a economia brasileira cresceu 

aceleradamente e foi acompanhada por trajetória descendente da inflação. A partir de 

1974, dificuldades externas (aumento do preço do petróleo importado e recessão 

mundial) e internas (aumento dos pontos de estrangulamento) fizeram com que a 

inflação voltasse a disparar e que o crescimento adotasse comportamento irregular. 

Apesar destes percalços enfrentados pela economia brasileira, a expansão econômica 

manteve-se com bastante vigor até 1976 e nos anos posteriores da década continuou em 

um patamar mais baixo. Ele aponta ainda que, embora a partir de 1975 se falasse muito 

em crise econômica, de fato o Brasil não sofrera propriamente nenhuma recessão, o que 

viria a tornar-se realidade somente em 1981. 

Considerando o subperíodo 1970-76, de acordo com o autor, a proporção de 

famílias com renda até um salário mínimo cai de 45,2% em 1970 para 21,3% em 1976, 

e a de famílias com renda de um a dois salários mínimos aumenta de 22,8% em 1970 

para 24,7% em 1976. Já as famílias com renda de cinco a dez salários mínimos 

passaram de 3,7% do total em 1970 para 14,2% em 1976, e as com renda de dez salários 

mínimos e mais passaram de 1,5% do total em 1970 para 9,9%. Isso demonstra que 

tanto os ricos quanto os pobres “ganham” entre os anos de 1970 a 1976. Em 

consonância com o expressivo crescimento pelo qual a economia brasileira passou, 

estava o aumento em termos absolutos das rendas da população das diversas classes de 

renda. Para Singer (1986: 40): 

  Em 1960, assim como em 1970, a pirâmide social 

brasileira apresentava uma enorme base de pobres e uma 

minúscula cúpula de ricos. Apenas meia dúzia de anos 

mais tarde, a base se reduziu um pouco e a cúpula se 

ampliou de forma surpreendente. Subitamente, surgiu 

uma numerosa “classe média” que, em padrão de 

consumo, não apresenta solução de continuidade com a 

“classe rica”. Em termos relativos, as famílias com renda 

acima de cinco salários mínimos passam de 1/20 do total 

em 1970 para quase 1/4 em 1976. Em termos absolutos, o 

seu número passou de 963,3 mil em 1970 para 5.576,7 

mil em 1976. Em seis anos, o mercado de bens duráveis 

de luxo (automóveis, aparelhos de som) e de serviços de 
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padrão e custo elevados (hospitais privados, escolas 

particulares, viagens ao exterior) se multiplica por 5,8! 

Apesar da evolução da questão da concentração da renda em termos absolutos, é 

preciso fazer uma breve explanação sobre a trajetória do salário mínimo na época. 

Singer (1986) relata que em termos absolutos o salário mínimo, em 1976, foi 

ligeiramente aumentado, 5% no Rio de Janeiro e 7% em São Paulo. Dessa forma, o 

poder aquisitivo das famílias teve efetivamente uma melhora. 

Porém, em termos relativos, o valor do salário mínimo continuou caindo, uma vez 

que seus reajustes nominais de forma alguma acompanharam a rápida expansão do PIB 

per capita entre 1970 e 1976. O autor cita que neste período a extensão da pobreza 

diminuiu de 68% em 1970 para 46% em 1976, porém, relativamente falando, as 

famílias que permaneciam, em 1976, por exemplo, com até dois salários mínimos de 

renda familiar per capita tornaram-se relativamente até mais pobres do que o eram em 

1970. Ou seja, as famílias que, em 1976, conseguiram efetivamente elevar o seu poder 

aquisitivo não seriam mais pobres caso a economia tivesse se estagnado no nível de 

1970. Em 1976, o PIB per capita brasileiro era 58% mais alto do que em 1970. 

  Em suma, podemos concluir que o extraordinário 

crescimento da economia brasileira durante o período do 

“milagre” reduziu as dimensões da pobreza absoluta, mas 

não da relativa. Em compensação, multiplicou também, 

de forma extraordinária, a proporção de famílias de 

rendas média e alta. As famílias com renda de cinco a dez 

salários mínimos passaram de 3,7% do total em 1970 

para 14,2% em 1976, e as com renda de dez salários 

mínimos e mais passaram de 3,7% do total em 1970 para 

14,2% em 1976, e as com renda de dez salários mínimos 

e mais passaram de 1,5% do total em 1970 para 9,9% em 

1976. Esses dados indicam que houve uma transformação 

muito ampla na estrutura da sociedade brasileira, que se 

reflete na repartição da renda (Ibid: 40). 

 Pós-milagre (1976-80) 

O subperíodo 1976-80 foi marcado pela desaceleração do crescimento econômico 

e pelo crescimento acentuado da inflação. O cenário externo também contribuiu para o 

agravamento da situação econômica brasileira, no mesmo espaço de tempo ocorrem, 

simultaneamente, o segundo choque do petróleo, em 1979, e a elevação contínua da taxa 

internacional de juros, o que agrava a dívida externa do País. O endividamento externo 

fora a “solução” encontrada para neutralizar a ação de todos esses fatores adversos. 
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Solução esta que representou mais um adiamento de uma crise que estava por vir do que 

propriamente um ajuste real. 

Em contraposição à “calmaria” econômica do período anterior (1968-73), foi 

possível a retomada por parte dos sindicatos do direito à barganha coletiva de salários, 

assim como do direito à greve e da reformulação da política salarial. Como citado 

anteriormente, ao final de 1980, o Governo aprova uma nova lei salarial prejudicando 

principalmente os trabalhadores com rendas mais altas. 

Em fins de 1980, o Governo intensificou o arrocho dos altos salários, 

fazendo aprovar a Lei 6.886, segundo a qual a parcela dos salários 

entre 15 e 20 salários mínimos receberia apenas metade do INPC e a 

parcela acima de 20 salários mínimos nada receberia, podendo haver 

negociações entre patrões e empregados para determinar o eventual 

reajustamento daquela parcela (SINGER, 1986: 42). 

 O autor aponta que, apesar das amplas mudanças, é curioso constatar que a 

dimensão da pobreza e da riqueza pouco se alterou entre 1976 e 1980. O percentual de 

famílias com renda até um salário mínimo quase não sofreu mudanças, passando de 

21,3% para 21,7% ao passo que a de famílias com renda de um a dois salários mínimos 

caiu um pouco (de 24,7% para 22,3%). Considerando esses dois grupos como pobres, a 

sua proporção declinou ligeiramente, de 46% em 1976 para 44% em 1980. 

A proporção das famílias de classe média e alta tampouco sofreu mudanças 

relevantes entre 1976 e 1980: a das com renda de cinco a dez salários mínimos passou 

de 14,2% para 14,3% e a das com renda de dez ou mais salários mínimos passou de 

9,9% para 10,1%. 

Durante o período (1976-80), o salário mínimo do Rio de Janeiro sofreu um 

ligeiro aumento de 3,8%, em termos absolutos. Mas, em termos relativos, o salário 

mínimo manteve a trajetória de queda. De 0,55% do PIB per capita em 1976, ele caiu 

para 0,41% em 1980, o que representa uma perda de 1/4 do seu valor relativo. 

Singer (1986) aponta que a constância da repartição da renda da população, entre 

1976 e 1980, é consequência de mudanças em sentido oposto da repartição da renda em 

subconjuntos da população. No subperíodo em questão, a pobreza continuou caindo na 

zona urbana, mas voltou a subir na zona rural. A proporção de famílias urbanas com 

renda até dois salários mínimos caiu de 33,9% em 1976 para 32,5% em 1980, 

representando pequeno declínio na pobreza. Já no campo essa proporção subiu de 
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70,6% para 71,8%, variação também pequena. Ele mostra, entretanto, que em se 

considerando um salário mínimo como linha de pobreza rural, ao invés de dois, a 

proporção de famílias abaixo dessa linha cresce de 37% em 1976 para 41,8% em 1980. 

O autor aponta ainda que, embora a queda na proporção de famílias com renda até 

dois salários mínimos nas cidades (1,4%) tenha permanecido praticamente no mesmo 

patamar do aumento da mesma no campo (1,2%), na população total essa proporção 

caiu 2% porque a proporção de famílias urbanas no total cresceu de 67% para 70,5% em 

1980, sendo que as famílias rurais caíram, de 33% para 29,5%. Assim, como a 

proporção de famílias pobres é muito maior no campo do que na cidade, a migração de 

3,5% das famílias da zona rural à urbana resulta em queda da extensão da pobreza na 

população total. 

  É interessante notar que, nas cidades, à ligeira redução da 

pobreza, entre 1976 e 1980, correspondeu também uma 

ligeira redução das proporções de famílias com renda 

média (de cinco a dez salários mínimos), de 18,7% para 

18,3%, e de famílias com renda alta (de dez e mais 

salários mínimos), de 13,9% para 13,5%. O grupo de 

famílias que cresceu, nesse subperíodo, foi o das com 

renda imediatamente acima da linha de pobreza (de dois a 

cinco salários mínimos), que passou de 33% em 1976 

para 34,8% em 1980. Essa pequena, mas não 

insignificante mudança na repartição de renda urbana 

pode ser atribuída principalmente às conquistas salariais 

do movimento operário, consolidadas na legislação 

salarial de 1979, que levaram a reajustamentos maiores 

dos salários mais baixos e a reajustamentos menores dos 

mais altos (SINGER, 1986:44). 

Outro dado relevante, segundo o autor, se refere aos dados de empregados em 

atividades não-agrícolas. A parcela destes empregados com renda até um salário 

mínimo caiu de 30,1% para 27,8%, se elevando as proporções de um a dois salários 

mínimos (de 25,2% para 26,5%), ao passo que a proporção com renda acima de cinco 

salários mínimos apresentou queda (de 12,7% para 11%). “Fica claro, portanto, que a 

concentração da renda tornou-se tão extrema, no Brasil, entre 1960 e 1976, devido 

principalmente à ausência de um movimento operário organizado, eliminado do cenário 

social, pela repressão, entre 1964 e 1978” (SINGER, 1986:45). 
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3.2. A evolução da pobreza na década de 1970 

Rocha (2011) faz uma análise da evolução da pobreza, do ponto de vista da renda, 

no período 1970-99. Para tanto, utiliza, para seu estudo, as “cestas de consumo” 

baseadas no Endef, ajustadas para a evolução dos preços ao longo do período. A 

apresentação dos dados foi feita a partir de indicadores de proporção de pobres, hiato da 

renda e hiato quadrático. Abaixo seguem as linhas de pobreza, segundo regiões 

metropolitanas derivadas do Endef e da POF. 

 

Metodologicamente, o período 1970-80 difere dos demais, pois ele não dispõe 

de informações anuais, mas somente para os anos extremos com base nos censos 

demográficos. “É importante lembrar ainda que as informações dos censos e das Pnads 

– estas últimas utilizadas para o período posterior a 1980 – não são rigorosamente 

comparáveis, já que, pela própria natureza de cada pesquisa, existe a tendência a uma 

maior subestimação dos rendimentos nos censos do que nas Pnads” (ROCHA, 2011: 

81). Já para o período a partir de 1981-99, os indicadores de renda são apresentados 

com base na Pnad para a maior parte dos anos. 

De acordo com Rocha (2011), em consonância com Singer (1986) a década de 

1970 é marcada pelo período do chamado “milagre brasileiro”, quando o PIB 

apresentou crescimento exponencial médio de 8,6% ao ano em termos reais, tendo 

ocorrido substancial ganho na renda para todas as classes de rendimento. 

Em R$ de setembro de 1990

Região metropolitana LP - Endef LP - POF Desvio (% )

Belém 89,76 87,73 -2,26

Fortaleza 53,90 88,58 64,33

Recife 70,44 128,78 82,82

Salvador 74,93 114,93 53,38

Belo Horizonte 74,47 109,78 47,42

Rio de Janeiro 102,28 130,74 27,83

São Paulo 114,80 167,97 46,31

Curitiba 59,34 106,55 79,56

Porto Alegre 74,23 83,51 12,50

Brasília 80,11 148,81 85,76

Goiânia - 138,25 -

Fonte: ROCHA (2011:78)

TABELA 3. LINHAS DE POBREZA, SEGUNDO REGIÕES METROPOLITANAS 

DERIVADAS DO ENDEF E DA POF - BRASIL: SET. 1999
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Para o país como um todo, a proporção de pobres caiu à metade, de 

68% em 1970 para 35% em 1980, tendo ocorrido decréscimos da 

incidência de pobreza de forma sistemática em todas as regiões e 

estratos, independentemente de suas características específicas. O 

número de indivíduos com renda familiar per capita inferior às linhas 

de pobreza específicas declinou de 61,1 milhões, em 1970, para 41,3 

milhões, em 1980, apesar de o crescimento da população ainda ter se 

situado no patamar elevado de 2,5% ao ano. No entanto, o rápido 

crescimento da renda teve efeitos concentradores bem conhecidos. Por 

um lado, houve aumento da desigualdade de rendimento entre os 

indivíduos: o coeficiente de Gini passou de 0,56 em 1970 para 0,59 

em 1989 (ROCHA, 2011:90). 

Com base na Tabela 4, verifica-se, também, que, apesar de todos os estratos brasileiros 

(metropolitano, urbano e rural) apresentarem queda na proporção e no número de pobres na 

população total, o Brasil metropolitano e o urbano cresceram sua participação nesse total. Uma 

explicação para esse fenômeno pode ser encontrada no fato de ter ocorrido um crescimento 

populacional de 2,5% ao ano, como indicado pela autora. Esse aumento no número da 

população pode ter se concentrado mais nesses dois estratos. 

 

 Quando se utiliza a comparação entre pobres e não-pobres, a renda destes últimos, 

que equivaleria a 2,83 vezes a dos pobres, em 1970, passa a 5,20 vezes, em 1980. Por 

outro lado, visualizou-se claramente um aumento da desigualdade regional em relação à 

1970 1980

Brasil 0,684 0,353

Número (mil) 61138 41297

Participação (%) 100,00 100,00

Brasil metropolitano 0,532 0,272

Número (mil) 11478 9069

Participação (%) 18,77 21,96

Brasil urbano 0,653 0,327

Número (mil) 18179 14830

Participação (%) 29,73 35,91

Brasil rural 0,786 0,456

Número (mil) 31481 17398

Participação (%) 51,49 42,13

Fonte: ROCHA (2011: 83)

TABELA 4. PROPORÇÃO, NÚMERO E PARTICIPAÇÃO DE POBRES 

NA POPULAÇÃO TOTAL - BRASIL E ESTRATOS: 1970-1980
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repartição da pobreza, uma vez que as regiões mais desenvolvidas foram aquelas que 

mais se beneficiaram da redução da pobreza no Brasil (ROCHA, 2011). 

 As informações contidas na Tabela 5 permitem visualizar que, embora a redução 

da pobreza tenha se dado em todas as regiões e estratos, ela ocorreu de modo mais 

acentuado no Sudeste, em São Paulo, no Sul e no estrato rural. 

 

 

 

Os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), dispostos abaixo, 

convergem para a conclusão de Rocha. De acordo com o Instituto, entre 1970 e 1980, 

houve um declínio na pobreza da ordem de 28,43 pontos percentuais, quando o índice 

passa de 67,90% em 1970 para 39,47% em 1980 (gráfico 4). Neste caso, a pobreza é 

medida por meio do percentual de pessoas com renda familiar per capita inferior a 50% 

do salário mínimo de 1º de setembro de 1991. 

Brasil

regiões e estratos mil % mil %

Norte/ Centro-Oeste 6.028,0 9,9 5.091,0 12,3

Nordeste 23.562,0 38,5 20.305,0 49,2

Sudeste, exceto São Paulo 13.424,0 22,0 7.315,0 17,7

São Paulo 8.742,0 14,3 4.302,0 10,4

Sul 9.382,0 15,4 4.284,0 10,4

Metropolitano 11.478,0 18,8 9.069,0 22,0

Urbano 18.179,0 29,7 14.830,0 35,9

Rural 31.481,0 51,5 17.397,0 42,1

Brasil 61.138,0 100,0 41.297,0 100,0

Fonte: ROCHA (2011: 91)

1970 1980

TABELA 5. NÚMERO E PARTICIPAÇÃO DE POBRES, SEGUNDO REGIÕES E 

ESTRATOS - BRASIL: 1970 e 1980
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Há “evidências de que, apesar da queda generalizada dos índices de pobreza, 

ocorreu o agravamento da desigualdade regional no que concerne à repartição do 

número de pobres” (ROCHA, 2011: 92). 

Como resultado da evolução da década do “milagre”, o Nordeste – 

que respondia por 39% dos pobres brasileiros, em 1970 – ingressou 

nos anos 1980 com praticamente a metade deles vivendo na região no 

extremo oposto, São Paulo, pólo nacional do desenvolvimento, 

reduziu sua participação no número total de pobres, de 14 para 10%. 

Isso ocorreu apesar do atrativo que São Paulo representa junto aos 

migrantes e, consequentemente, de sua forte expansão demográfica no 

período. [...]. Fica claro, portanto, que o dinamismo econômico foi o 

fator determinante para os resultados favoráveis de São Paulo, 

permitindo absorver os contingentes de migrantes pobres, originários 

preponderantemente do Nordeste, e, ainda assim, reduzir a incidência 

da pobreza (p. 92). 

 A autora explica que, em uma época de forte urbanização, o Nordeste foi a região 

que menos se “desruralizou”, o que esteve relacionado com menores avanços na 

modernização agrícola e nenhuma alteração no quadro agrário. Como resultado, no fim 
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GRÁFICO 4. POBREZA % - BRASIL: 1970-1980

Fonte: Ipeadata. Acesso em dez/2013. 
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da década de 1970, o Nordeste aparece como a região de maior concentração de pobreza 

no Brasil. 

 Com base nos dados do IPEA, é possível verificar a evolução da pobreza nas 

principais regiões do Brasil entre os anos de 1970 e 1980. Fica claro, visualizando o 

Gráfico 5, que o Nordeste é a região na qual a maioria dos pobres se encontra. Enquanto 

a região Sudeste contava, em 1970, com 50,60% do total da população pobre nacional, 

o Nordeste apresentava nada menos do que 87,85% do total de pobres na região. Em 

uma visão mais geral das regiões, nota-se um declínio nos índices entre os anos de 1970 

e 1980 em praticamente todas as regiões. 

 

 

 

Quando analisado o indicador da razão do hiato, para os anos de 1970 e 1980, os 

resultados mostram que também em relação a esse indicador, houve forte melhora no 

período, com o declínio da pobreza em todas as regiões e estratos. “Os pobres 

nordestinos não só são mais numerosos em relação à população da respectiva área, 

como são também “mais intensamente pobres”, de modo que o Nordeste apresenta, 

tanto em 1970 como em 1980, os piores indicadores de hiato da renda” (ROCHA, 2011: 

94). Este fato pode ser visualizado na tabela 6. 
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Indicadores como os do Sudeste, de São Paulo e do Sul, 

caracterizavam a pobreza absoluta, em 1980, essencialmente como 

uma questão distributiva e de gestão de política social. Fica evidente 

também que a concentração de pobreza no Nordeste demandava uma 

mobilização nacional para financiamento e implantação de políticas 

antipobreza nessa região (ROCHA, 2011: 96). 

 

 

Ainda em relação ao hiato, agora em termos absolutos, é interessante notar como 

o agregado evolui em relação à renda dos não-pobres. “Em outras palavras, que parcela 

da renda dos não-pobres corresponderia ao valor necessário para elevar a renda per 

capita de todos os pobres ao nível da linha de pobreza relevante” (ROCHA, 2011: 94). 

No Brasil, em 1970, o valor do hiato correspondia a 36% da renda dos não-pobres. 

Dessa forma, seria necessário o equivalente a aproximadamente um terço da renda dos 

não-pobres para eliminar a pobreza do ponto de vista da renda, trazendo o rendimento 

per capita dessas pessoas ao nível da linha de pobreza. Os dados podem ser 

visualizados abaixo nas tabelas 7 e 8. 

1970 1980

Brasil 0,534 0,427

Participação (% ) 100,00 100,00

Brasil metropolitano 0,497 0,388

Participação (% ) 17,47 19,97

Brasil urbano 0,534 0,426

Participação (% ) 29,73 35,79

Brasil rural 0,548 0,449

Participação (% ) 52,80 44,24

Fonte: ROCHA (2011: 85)

TABELA 6. RAZÃO DO HIATO E PARTICIPAÇÃO DA RENDA POR 

ESTRATO - BRASIL: 1970-1980
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O próximo capítulo se propõe a dar continuidade à discussão da distribuição de 

renda, com foco na década de 1980. 

 

 

 

 

Brasil, regiões e estratos 1970 1980

Norte/ Centro-Oeste 58,7 7,6

Nordeste 156,9 22,4

Sudeste 25,1 3,2

São Paulo 15,9 1,7

Sul 22,1 2,4

Metropolitano 18,8 3,3

Urbano 38,2 5,3

Rural 105,8 13,0

Brasil 36,1 5,3

Fonte: ROCHA (2011: 96)

TABELA 7. HIATO ABSOLUTO EM RELAÇÃO À RENDA DOS 

NÃO POBRES (%), SEGUNDO REGIÕES E ESTRATOS - 

BRASIL: 1970-1980

Brasil

regiões e estratos Hiato Participação (%) Hiato Participação (%)

Norte/ Centro-Oeste 0,23 9,31 0,09 11,29

Nordeste 0,38 30,37 0,18 29,25

Sudeste 0,20 23,63 0,06 22,43

São Paulo 0,13 18,88 0,03 21,04

Sul 0,15 17,81 0,04 15,99

Metropolitano 0,16 24,10 0,06 28,57

Urbano 0,23 31,14 0,08 38,79

Rural 0,28 44,75 0,12 32,65

Brasil 0,24 100,00 0,09 100,00

Fonte: ROCHA (2011: 97)

1970 1980

TABELA 8. HIATO QUADRÁTICO E PARTICIPAÇÃO, SEGUNDO REGIÕES E ESTRATOS - 

BRASIL: 1970 e 1980

Fonte: Rocha, 2011: 97 
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CAPÍTULO 4 

ANOS 1980: TODOS PERDEM, MAS QUEM PERDE MAIS? 

O presente capítulo abordará o tema da pobreza e da distribuição de renda a partir 

da década de 1980. Para tanto, foi dividido em duas seções: “a pobreza na década de 

1980” e “o aumento na concentração de renda”.  

4.1. A pobreza na década de 1980 

 

Apesar das fortes oscilações pelas quais passou a economia durante a década de 

1980, verificou-se que o número de pobres no país pouco se alterou. “No entanto, a 

proporção de pobres reduziu-se de 34 para 30%, em parte em função dos resultados 

relativamente mais favoráveis para o Nordeste, cuja participação no número total de 

pobres no país declinou sensivelmente” (ROCHA, 2011: 97). A respeito desses 

resultados, contrários à sensação de empobrecimento em virtude do colapso econômico 

pelo qual passava o Brasil, cabem dois comentários. 

 

O primeiro é que em função da data em que a pesquisa domiciliar foi a 

campo em 1981, a redução da proporção de pobres no período deve 

ter sido mais acentuada do que mostram os resultados, já que, existe 

uma subestimação do número de pobres em 1981. A coleta tardia da 

Pnad, após o reajuste do salário mínimo naquele ano, resulta em 

captar rendas mais elevadas, reduzindo em alguma medida os 

indicadores de pobreza. O segundo comentário é que a sensação de 

empobrecimento, na época tão alardeada, pode ser em parte imputada 

ao estancamento do processo de melhoria da renda e de forte 

mobilidade social, que vinha ocorrendo simultaneamente com a 

urbanização e a modernização do país. O impacto do stop and go da 

economia, especialmente acentuado sobre os estratos urbanos e 

metropolitanos das regiões mais dinâmicas do país, afetou a todos de 

forma direta ou indireta, tanto devido ao comportamento da renda, 

como pela clara redução do investimento público na área social (Ibid: 

98-9). 

A partir de dados coletados pela autora, conforme mostra a tabela 9, entre 1980 e 

1993, há um aumento na quantidade absoluta de pobres no Brasil, apesar de, em 

proporção, ocorrer uma queda na participação de pobres na população. Este fato pode 

ser explicado, em parte, pelo aumento da população entre estes anos. Em 1980 havia 

cerca de 41 milhões de pobres no Brasil, enquanto que em 1993 este número sobe para 

algo próximo de 43 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Em termos proporcionais, a 

pobreza passa em 1980 de 0,353 para 0,304 em 1993, o que, como já foi dito, pode 
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representar um resultado decorrente de um aumento populacional, provocando uma 

“diluição” desse aumento de pobres na população total. Quando analisada por estratos, a 

pobreza apresenta alta no número de pobres tanto no estrato metropolitano quanto no 

urbano, e queda no rural. Isso pode representar uma migração de parte da população 

rural para as áreas metropolitanas e urbanas, ou mesmo uma queda, por outros motivos, 

do número de pessoas situadas no campo. 

 

Quando analisada sob o critério da renda familiar per capita inferior a 50% do 

salário mínimo, a pobreza também apresenta elevação quando analisado o período 

1980-93, conforme dados contidos no gráfico abaixo. A variação, no período, é positiva 

em 5,99 pontos percentuais. 

1980 1981 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1992 1993

Brasil 0,353 0,346 0,412 0,350 0,237 0,283 0,292 0,299 0,303 0,306 0,304

Número (mil) 41.297 41.053 51.190 46.116 31.847 37.260 39.178 40.938 41.970 43.027 43.277

Participação (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Brasil metropolitano 0,272 0,295 0,384 0,335 0,234 0,261 0,253 0,285 0,289 0,312 0,323

Número (mil) 9.069 10.829 15.123 14.014 10.051 10.565 10.286 11.925 12.261 13.524 14.156

Participação (%) 21,96 26,38 29,54 30,39 31,56 28,35 26,26 29,13 29,21 31,43 32,71

Brasil urbano 0,327 0,319 0,385 0,313 0,210 0,253 0,274 0,272 0,268 0,278 0,270

Número (mil) 14.830 15.596 19.883 17.269 11.874 15.085 16.903 17.347 17.483 19.033 18.835

Participação (%) 35,91 37,99 38,84 37,45 37,29 40,48 43,14 42,37 41,65 44,23 43,52

Brasil rural 0,456 0,442 0,487 0,427 0,284 0,367 0,379 0,372 0,393 0,367 0,356

Número (mil) 17.398 14.629 16.185 14.833 9.922 11.610 11.988 11.666 12.227 10.471 10.286

Participação (%) 42,13 35,63 31,62 32,16 31,15 31,16 30,60 28,50 29,13 24,33 23,77

Fonte: ROCHA (2011: 83)

TABELA 9. PROPORÇÃO, NÚMERO E PARTICIPAÇÃO DE POBRES NA POPULAÇÃO TOTAL - BRASIL E ESTRATOS: 1980-1993
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 A análise da pobreza pode, também, ser feita pela análise do número de pessoas 

em domicílios com renda domiciliar inferior à linha de pobreza. A linha de pobreza aqui 

considerada é o dobro da linha de extrema pobreza, uma estimativa do valor de uma 

cesta de alimentos com o mínimo de calorias necessárias para suprir adequadamente 

uma pessoa, com base em recomendações da FAO e da OMS. O gráfico abaixo 

demonstra a trajetória de alta no número de pessoas com renda domiciliar per capita 

inferior à linha de pobreza. Entre os anos de 1981 e 1994, verifica-se uma alta de cerca 

de 27% neste indicador, conforme pode ser visualizado no gráfico 7. É notável a 

diferença entre os resultados encontrados e aqueles apontados por Rocha (2011), que 

apontam para uma alta de apenas 5,42%. Tal discrepância entre as duas análises ocorre 

em virtude das diferentes metodologias adotadas para a mensuração da pobreza. 
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Fonte: Ipeadata. Acesso em fev/2014. 
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Rocha (2011) aponta ainda que esses resultados globais envolvem situações 

regionais diferenciadas. A situação de pobreza claramente se deteriorou no Rio de 

Janeiro e no Centro-Oeste. No primeiro caso em razão do esvaziamento econômico do 

estado. No segundo caso, decorrente da forte migração que ocorreu no período em 

função da atratividade da nova fronteira agrícola. Em contrapartida, o Nordeste, embora 

com as proporções de pobres mais elevadas do país, apresentou o melhor desempenho 

regional na redução da pobreza no período. 

Apesar da estagnação da renda na década, a razão do hiato da renda não sofreu 

melhoria, ou seja, os pobres tiveram sua renda média um pouco reduzida quando 

relacionada ao valor da linha da pobreza. 

Os resultados menos adversos ocorreram no Nordeste, que teve sua 

participação na razão do hiato do Brasil diminuída no período, o que 

foi determinado em grande parte pela melhoria da renda rural. Os 

resultados relativos ao hiato quadrático variam em função do 

comportamento da proporção e do hiato em cada região, mas o 

declínio observado para o resultado nacional reflete apenas a redução 

da proporção, já que a desigualdade entre os pobres se agrava, embora 

apenas ligeiramente (Ibid: 100). 
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Quando a análise é feita, regionalmente, a partir do critério de pessoas com renda 

familiar per capita inferior a 50% do salário mínimo, visualiza-se o aumento dos níveis 

de pobreza para todas as principais regiões do Brasil. Na região Sudeste há um aumento 

da pobreza de 7,01 pontos percentuais e no Nordeste de 5,15 pontos percentuais, de 

acordo com dados do gráfico 8. 

 

  

Acerca do período, cabe comentar sobre os anos de 1983 e 1986, respectivamente, 

o ano mais crítico e o ano mais favorável da década.  

Em 1983, ano no qual ocorreu pela segunda vez queda do produto real 

nacional, o ajuste recessivo teve efeito evidente sobre a proporção de 

pobres, que atingiu o nível mais elevado da década, 41,2%. O efeito 

de recessão aparece amortecido no Nordeste – a proporção de pobres 

passa de 56,5% em 1981, para 57,2%, em 1983 -, o que se deve a duas 

razões. Por um lado, o fim da seca, que tinha afetado adversamente os 

resultados de 1981. Por outro, o próprio subdesenvolvimento 

econômico da região, que resulta em menor propagação dos efeitos de 

crises centradas no núcleo dinâmico da economia, como foi o início da 

década de 1980. Assim, em 1983, a participação do Nordeste na 

pobreza diminui, pois o impacto adverso se dá de forma mais 

acentuada nas regiões e áreas modernizadas, onde é mais rápido o 

ajuste das unidades produtivas em termos de composição da produção, 

mudança tecnológica e racionalização de custos de modo geral, 

afetando diretamente a renda da mão-de-obra menos qualificada 

(ROCHA, 2011: 101). 
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O ano de 1986 marca a implementação do programa de estabilização monetária – 

o Plano Cruzado – que apresentou “efeitos importante sobre os índices de pobreza 

daquele ano, seja pela estabilização em si, que tende a permitir maiores ganhos de renda 

na base da distribuição de rendimentos, seja por medidas como [...] o abono salarial e o 

reajuste do salário mínimo acima das perdas inflacionárias” (ROCHA, 2011:102). 

Como consequência, a proporção de pobres que já vinha declinando 

em função da retomada do nível de atividade desde 1984 caiu mais 

fortemente, de 35%, em 1985, para 23,7% em 1986, no país como um 

todo. No entanto, da mesma forma que o impacto da crise econômica 

de 1983 foi atenuado no Nordeste, o mesmo ocorreu nesse período de 

expansão econômica, o que levou a um aumento da participação do 

Nordeste na pobreza brasileira em 1986. Os efeitos do Plano Cruzado 

sobre os preços e sobre a renda foram de curta duração, de modo que 

já em 1987 os ganhos em termos de redução da pobreza tinham sido 

em grande parte revertidos (Ibid: 102). 

4.2. O Aumento na concentração de renda 

A década de 1980 foi denominada pelos economistas da época e até os dias atuais 

como a década perdida. Talvez o termo perdida não seja o mais adequado para 

caracterizar este período, uma vez que a rápida expansão das importações e da dívida 

externa brasileira durante o “milagre econômico” (1968-1973) culminou no aumento da 

dependência externa do país nesses anos e em anos posteriores. Deixou-se, portanto, 

uma “herança” não bem vinda, demandante de ações emergenciais a fim de retomar a 

autonomia nacional e as “rédeas” da economia. A grande dependência do petróleo, 

insumo que representou a “locomotiva” do grande crescimento no período do “milagre”, 

se tornou um problema quando o mundo foi acometido pelas crises de 1973 e 1979. 

Entre 1980 e 1985 um novo período se inicia para o Brasil: a transição do regime 

militar para um regime civil e democrático, e o início da crise econômica mais grave 

desde os anos 1930. A “solução” encontrada, na década de 1970, para combater os 

efeitos perversos que acometiam a economia brasileira, não mais podia encobrir as 

fragilidades nas quais se assentavam as bases de financiamentos do Brasil. 

Frente à situação crítica pela qual o Brasil passava algumas medidas foram 

adotadas por parte do governo. Uma delas é a já conhecida e muito “bem” 

experimentada pela população brasileira: o arrocho salarial.  

A política salarial que vigiu nesse período permaneceu inalterada 

entre dezembro de 1980, quando foi promulgada a Lei 6.888, em 
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fevereiro de 1983, quando o Governo baixou o primeiro de uma série 

de decretos-leis (nada menos que quatro, só em 1983), visando reduzir 

os reajustamentos salariais abaixo da variação do INPC. O arrocho 

salarial é parte importante da política de ajuste recessivo posta em 

prática desde 1981 e intensificada a partir do início de 1983, quando o 

Brasil passou a se submeter à supervisão do Fundo Monetário 

Internacional (SINGER, 1986:51). 

Singer aponta que os trabalhadores mais afetados pela política imposta foram 

aqueles que ganhavam até três salários mínimos e que recebiam reajustes 10% acima da 

variação do INPC; a partir de fevereiro de 1983 essa situação se inverteu, passaram, 

então, a receber apenas o equivalente ao aumento do INPC, e a partir de agosto de 1983 

o seu reajustamento caiu, assim como o dos demais trabalhadores, a 80% do INPC. 

Em novembro de 1983, os reajustamentos da faixa de até três salários 

mínimos voltaram a ser equivalentes à variação do INPC. Para os 

trabalhadores com ganhos de três a dez salários mínimos, que eram 

reajustados de acordo com o INPC até 1983, as alterações da política 

salarial acarretaram a redução de seus reajustamentos abaixo da 

variação do custo de vida. Para os assalariados com ordenados 

elevados, acima de dez salários mínimos, as normas da Lei 6.886, de 

1980, não foram alteradas até agosto de 1983, quando na verdade os 

que ganhavam acima de 15 salários mínimos foram beneficiados, pois 

o Decreto-Lei 2.045 uniformizou os reajustamentos em 80% da 

variação do INPC para todos os assalariados. Em novembro de 1983, 

os reajustamentos na faixa de sete a 15 salários mínimos foram 

fixados em 60% da variação do INPC e, da faixa acima de 15 salários 

mínimos, com 50% daquela variação (SINGER, 1986:51). 

Assim, entre 1980 e 1982, a legislação salarial em vigor favoreceu a elevação dos 

salários baixos e a diminuição dos mais elevados. Isso promoveu uma redistribuição da 

renda salarial para baixo. A partir de 1983, a legislação passou a promover a diminuição 

de todos os salários, embora o arrocho continuasse a se concentrar (exceto entre agosto 

e novembro) em maior parte nas faixas mais elevadas de ganho. Segundo Rocha (2000: 

4) 

Na década de 80, a chamada década perdida no que tange à evolução 

da renda, ocorreu uma confluência de duas tendências adversas. Por 

um lado, houve uma brutal redução do ritmo do crescimento da renda 

em relação à década anterior, mas também em relação ao verificado 

nos anos 60, respectivamente 7% e 2,2% a.a. Por outro, a queda do 

rendimento (–1,5%) afetou de forma mais adversa os mais pobres: 

com exceção do segundo décimo da distribuição, a redução do 

rendimento foi tanto maior quanto mais baixo o nível de renda [ver 

Barros e Mendonça (1992)]. Acirraram-se, assim, os conflitos 

distributivos, que a inflação alta veio, sem dúvida, reforçar. O 

resultado da conjugação desses dois efeitos perversos da renda, 

absoluto e distributivo, foi a ausência de melhorias significativas na 
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redução da pobreza, apesar das oscilações de curto prazo associadas 

aos ciclos conjunturais de stop and go da atividade econômica. 

Bonelli e Sedlacek (1991) também discursam acerca dos efeitos da política 

salarial no período, associados ao cenário extremamente desfavorável de 

aprofundamento da recessão. Durante os anos de 1983 e de 1988, o rendimento médio 

da População Economicamente Ativa (PEA) apresentou amplas flutuações, quando 

comparados os anos isoladamente. 

Não deixa de ser surpreendente constatar que, com o aprofundamento 

da recessão, embora com efeitos amenizados pela política salarial de 

1983, piorou a concentração de renda. Considerando-se o período 

entre 1979 e 1983 a renda média real dos 30% inferiores da PEA caiu 

16,3%, a dos 40% seguintes caiu 13,8%, enquanto que a dos 30% 

superiores caiu 10,9%. Esse processo de perda absoluta e relativa de 

renda pelas classes médias e baixas resultou no observado aumento 

dos índices de concentração (de 0,574 em 1979 para 0,582 em 1983) 

(Ibid: 57). 

Bonelli e Sedlacek (1991) apontam que o rendimento médio da PEA aumentou 

14,72% entre 1983 e 1988 (2,78% ao ano), porém, com amplas flutuações na 

comparação entre os anos consecutivos. O ano de 1983 fora marcado por níveis 

extremamente deprimidos, e em 1984 a renda diminuiu mais ainda (cerca de 1,5%). 

Essa queda se expressou tanto nos decis superiores quanto nos decis superiores (há 

ganhos apenas no 2º, 3º, 6º e 7º decis). Os autores relatam que até mesmo o percentil 

superior, que dificilmente experimenta perdas de renda, teve a renda média reduzida em 

aproximadamente 7%. Em 1985 houve uma notável recuperação da renda: elevação de 

15,94%. Neste ano, todos os extratos obtiveram aumento do rendimento médio, em 

especial os superiores – o percentil superior apresentou aumento de cerca de 24%. 

Em sequência, o ano de 1986 foi marcado por substanciais ganhos de renda real 

para todos os segmentos da PEA. De acordo com Bonelli e Seadlacek (1991), os ganhos 

para os mais pobres, no entanto, foram um pouco maiores do que para os mais ricos. Os 

30% mais pobres tiveram aumento de 51%, os 40% seguintes de 42%, e os 30% 

superiores de 37%. Por outro lado, o percentil superior teve um aumento real que 

chegou a 46%!). O coeficiente de Gini, entretanto, diminuiu apenas 1,1 pontos de 

percentagem (59,9% para 58,8%). Porém, em 1987, todo o ganho conquistado entre 

1985 e 1986, retrocederia ao patamar anterior. 

Quase todo o ganho obtido em 1986 seria anulado no ano seguinte: o 

rendimento médio mensal para a totalidade da PEA caiu cerca de 23% 
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em termos reais, queda essa que foi relativamente maior para os mais 

pobres. Os 30% inferiores da distribuição tiveram uma perda de 29%, 

os 40 % seguintes de 23% e os 30% superiores experimentaram 

redução de 22%. Como consequência, os índice de Gini retornaram 

praticamente aos mesmos níveis de 1985 (Ibid: 56). 

Os autores citam que o ano de 1988 registrou o pior desempenho dentre os anos 

anteriores. O Gini aumenta quase dois pontos de percentagem quando relacionado com 

o ano anterior, alcançando o pico de 61,2%. A renda real cai em todos os percentis, 

fruto da forte aceleração inflacionária. Os decis menores são os mais afetados e, como 

resultado, o rendimento médio dos 30% inferiores da distribuição de rendimento era em 

1988 equivalente ao de 1983. 

Ainda segundo Bonelli e Seadlacek (1991), o índice de Gini passa de 0,592 em 

1983, para 0,587 em 1984, para 0,599 em 1985, pra 0,588 em 1986, para 0,595 em 

1987, e finalmente, para 0,612 em 1988. 

A mudança observada entre 1985 e 1986 indica uma redução no nível 

de desigualdade associada ao modesto redistributivismo do período do 

Plano Cruzado. A evidência indica a não persistência desses 

resultados pós-Cruzado. A comparação dos resultados de 1985 com os 

de 1987, e destes com os de 1988, mostra que os ganhos obtidos em 

1986 foram perdidos (Ibid: 64). 

De acordo com Bonelli e Seadlacek (1991), até 1976 houve um aumento da 

concentração de renda pessoal e, a partir de 1979, essa tendência se inverteu. No 

segundo subperíodo dos anos 80 (1985 a 1988), entretanto, observa-se que a renda 

média de todos os trabalhadores permaneceu quase que estável (cresceu somente 

0,49%), sendo que os grupos mais pobres foram os que sofreram uma redução real tanto 

maior quanto mais pobre fosse o grupo. As dificuldades econômicas e a aceleração 

inflacionária (exceto o ano de 1986) tiveram como características o fato de que os mais 

ricos conseguiram se proteger de forma mais adequada dos reveses do cenário 

econômico, o que explicaria o abrupto aumento da concentração de renda em 1988. 

As evidencias apresentadas indicam, portanto que, passado o período 

recessivo, os índices de Gini aumentaram em alguns anos da retomada 

do crescimento econômico, tendo retornado aos níveis prevalecentes 

dez anos antes: o índice de 1987 é praticamente igual ao de 1976. 

Conclui-se também que o impacto do Plano Cruzado, um retorno aos 

níveis de desigualdade de 1979, foi transitório. Finalmente, 

observamos que um aspecto da crise econômica e reaceleração 

inflacionária de 1988 foi um agravamento da desigualdade de renda 

no país para índices nunca alcançados (Ibid: 64). 
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Hoffmann (2002) também relaciona o retorno da concentração de renda com a 

explosão da inflação a partir de 1989. Ele afirma que a alta dos preços a níveis 

exorbitantes, faz também com que as pessoas errem mais ao declarar seu rendimento, e 

eleva a facilidade dos ricos alocarem seus recursos em fundos bancários, protegendo-os 

da inflação. 

O que ocorreu foi que a inflação acelerada contribuiu para aumentar 

ainda mais a desigualdade da distribuição da renda no país, que 

atingiu um pico em 1989, no último ano do governo Sarney. De 

acordo com dados da PNAD de 1989, nesse ano o índice de Gini do 

rendimento das pessoas ocupadas com rendimento atingiu 0,63 ( 

IBGE , 1996: 111). Isso colocava o Brasil como o mais desigual dos 

países do mundo com dados confiáveis sobre a distribuição de renda. 

A inflação elevada contribui para aumentar a desigualdade da 

distribuição da renda. É necessário reconhecer, entretanto, que a 

inflação elevada também faz com que as pessoas errem mais ao 

declarar seu rendimento e isso introduz nos dados um “ruído” 

adicional que aumenta as medidas de desigualdade. Por outro lado, a 

desigualdade dos rendimentos declarados não capta as perdas que a 

inflação causa no valor real dos salários dos pobres após seu 

pagamento, enquanto os relativamente ricos têm muito mais facilidade 

de colocar seus rendimentos em fundos bancários, protegendo-os da 

erosão inflacionária (Ibid: 214). 

Bonelli e Ramos (1993) convergem para a idéia de Hoffmann (2002) quando 

apontam para o fato de que a desigualdade aumentou após 1988, principalmente, em 

função de os integrantes do topo da pirâmide terem protegido sua renda real via 

indexação diária. 

O fato de que a desigualdade aumentou tanto após 1988 sugere que os 

indivíduos no topo da pirâmide de rendimentos foram capazes de 

defender sua renda real (através da indexação diária de seus 

rendimentos, por exemplo) que aqueles na base. (...). O que é aparente 

nos dados é que há uma mudança de padrão na associação entre 

desigualdade e crescimento após 1986 – não coincidentemente, 

quando as taxas de inflação escaparam de controle (Ibid: 83). 

Na tabela abaixo, com base em dados do Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA), 

é possível visualizar a evolução da inflação no decorrer da década de 1980. Realmente é 

clara a elevação abrupta dos preços entre os anos de 1988 e 1989, quando o índice passa 

de 980,21% para 1.972,91%, conforme pode ser visualizado na tabela 9. Principalmente 

neste período, aqueles que detinham valores para barganhar no mercado de fundos e 

títulos passaram a se proteger por meio da indexação diária de seus rendimentos. 
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Barros (1992) também remete que, durante os anos 1980, a severa diminuição na 

taxa de crescimento total teve um nítido impacto distributivo. O nível de renda de todos 

os grupos de renda sofreu declínio, sem exceção. A queda na renda foi tão mais elevada 

quanto menor a renda do grupo, com exceção para o segundo décimo da distribuição. 

Em particular, a renda dos 10% mais pobres diminuiu a uma taxa de 5,1% a.a., o que 

representou uma queda duas vezes maior do que a observada nos outros grupos, 

conforme pode ser visualizado no gráfico 9.  

 

 

DATA INFLAÇÃO - IPCA (% a.a.)

1980 99,25

1981 95,62

1982 104,79

1983 164,01

1984 215,26

1985 242,23

1986 79,66

1987 363,41

1988 980,21

1989 1972,91

Fonte: IPEA. Acesso em mar/2014.

TABELA 10. TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL - BRASIL: 1980 - 1989
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GRÁFICO 9. TAXA DE CRESCIMENTO DA RENDA - BRASIL: 1980-90

Fonte: BARROS (1992:12) 
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De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

dispostos no gráfico 10, em 1981 o índice de Gini era de 0,584, enquanto que em 1993 

o índice passa a ser de 0,604, representado uma elevação de aproximadamente 3,42% no 

nível de concentração de renda. 

 

 

 

Bonelli e Sedlaced (1988) analisando a distribuição pessoal de renda, observaram 

que o índice de Gini, durante a década de 1980, apresentou uma tendência levemente 

crescente, o que indica um aumento no grau de desigualdade. A mudança observada 

entre 1985 e 1986 indica uma redução no nível de desigualdade associada a um modesto 

redistributivismo de fato no período do Plano Cruzado. A tabela 11 demonstra a 

disposição da renda pessoal durante a década de 1980. 
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GRÁFICO 10. ÍNDICE DE GINI - BRASIL: 1981-1993

Fonte: IPEA. Acesso em jun/2014. 
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Com base no Índice de Theil, também pode ser observada uma elevação na 

concentração da renda durante a década de 1980. No ano de 1981 o índice era de 0,682 

e em 1993 há um aumento para 0,772, o que representa uma variação positiva para a 

concentração de renda de aproximadamente 13,20%. Observando o ano de 1989, é 

nítida a elevação abrupta pela qual passa o índice, passando de 0,779 em 1988 para 

0,889, alta de 14,12%, conforme dados do gráfico 11. 

No percentil Acumulada No percentil Acumulada

1,2 1,2 266,2 266,2

2 3,2 459,3 362,7

3 6,2 666,7 464,2

3,6 9,7 807,8 550,1

4,4 14,1 998,2 639,6

5,6 19,7 1.262,5 743,5

7,2 26,9 1.622,2 869,0

9,9 36,8 2.236,4 1.039,9

15,4 52,1 3.477,1 1.310,7

47,9 100,0 10.843,2 2.264,1

Fonte: BONELLI & SEDLACEK (1988:8)

% do Rendimento Rendimento Médio (Cz$ de 1986)

TABELA 11.  DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 

COM RENDIMENTO - BRASIL: 1980
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Ao observar-se os gráficos 10 e 11, apresentados anteriormente, é nítida a 

elevação que ocorre na concentração de renda em 1989, quando ocorre uma elevação 

abrupta da inflação. Em 1988 o índice de Gini era de 0,616 e passa para 0,636 no ano de 

1989, elevação de 3,25%. O índice de Theil aponta para uma maior elevação dos níveis 

de concentração, 14,12% (0,779 em 1988 e 0,889 em 1989). A partir desses dados é 

possível presumir a relação existente entre inflação e distribuição de renda. 

Os últimos meses do governo Sarney foram marcados por um caos nas contas 

nacionais e no cenário político, a inflação anual em 1989 atingira a marca dos 1.972,9% 

(vide tabela 10). 

Tem início a década de 1990 e em 1990, Fernando Collor de Mello assume a 

presidência da República lançando os Planos Collor I e Collor II, os quais implicaram 

na retração da economia em razão das medidas fiscais e monetárias adotadas. 
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GRÁFICO 11. ÍNDICE DE THEIL: BRASIL - 1981-1993

Fonte: IPEA. Acesso em mar/2014. 
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O Plano Collor I, de março de 1990, combinava confisco dos 

depósitos à vista e aplicações financeiras com prefixação da correção 

dos preços e salários, câmbio flutuante, tributação ampliada sobre 

aplicações financeiras e a chamada “reforma administrativa”, que 

implicou o fechamento de inúmeros órgãos públicos e demissão de 

grande quantidade de funcionários [...]. O quadro fiscal era de tal 

gravidade que o presidente adotou um programa de drástica redução 

da dívida interna, de corte nos gastos públicos e de aumento da receita 

fiscal [...]. Outro plano de estabilização, o Plano Collor II, foi adotado 

em janeiro de 1991, em situação de desespero devido à reaceleração 

da inflação. Mais uma vez lançava-se mão do congelamento de preços 

e salários e da unificação das datas-bases de reajustes salariais, além 

de novas medidas de contração monetária e fiscal (LACERDA, 2010, 

p. 209). 

O conjunto dessas medidas de combate à inflação juntamente com as 

reestruturações pretendidas ocasionou um agravamento da situação econômica do 

Brasil, gerando aumento nos índices de desemprego e queda nos salários reais. Todos 

estes fatores, aliados às denúncias de corrupção, culminaram no impeachment de Collor 

em 1992. 

Frente à saída de Collor, assume o poder, seu vice, Itamar Franco. O então 

presidente convida Fernando Henrique Cardoso para ser seu Ministro das Relações 

Exteriores e, mais tarde, Ministro da Fazenda.  E já em 1993, é lançado o Plano Real: 

Em 1993, o ministro da Economia do governo Itamar Franco, 

Fernando Henrique Cardoso, implementou um plano econômico de 

estabilização conhecido como Plano Real, apoiado por uma equipe de 

economistas, em sua maioria oriundos da PUC-RJ, dentre os quais se 

incluem Gustavo Franco, Winston Fritsch, André Lara Resende, 

Edmar Bacha e Pérsio Arida (LACERDA, 2010, p. 229). 

O Plano Real propiciou ao governo retomar as rédeas da Economia e colocar 

“ordem na casa” para, então, voltar a “pensar” em questões como crescimento e 

desenvolvimento. Mas é claro que, a sustentabilidade do plano e a retomada destas 

questões, deveriam vir acompanhadas de reformas estruturais nas áreas fiscal-tributária, 

patrimonial, financeira e administrativa. 

 Logo em 1995, com a saída de Itamar Franco da presidência, Fernando Henrique 

Cardoso assume o poder. Sua maior preocupação seria o controle da inflação, que 

vencera nada menos do que cinco planos de estabilização: Cruzado (1986), Bresser 

(1987), Verão (1989), Collor I (19990) e Collor II (1991). O governo FHC logrou êxito 

na tentativa de combate da inflação e deixou uma herança “bem vinda” que propiciou a 

retomada da estabilidade nas contas nacionais. 
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 A seguir se iniciará uma discussão sobre a década de 1990, marcada pela 

estabilização econômica advinda da implementação do Plano Real. 
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CAPÍTULO 5 

OS ANOS DA ESTABILIZAÇÃO: 1994-2002 

O capítulo a seguir se propõe a realizar uma discussão sobre a distribuição de 

renda e a pobreza, entre os anos de 1994 e 2002, e, para tanto, foi dividido em duas 

seções, a primeira referente ao tema da distribuição e a segunda, da pobreza. 

          5.1. Distribuição de Renda  

 Rocha (2000) aponta que, no início da década de 90, as características referentes à 

estagnação do rendimento e à má distribuição de renda continuaram. O plano de 

estabilização implantado em 1994 rompeu com esse padrão, ao proporcionar uma 

melhoria significativa do rendimento na base de distribuição, o que permitiu diminuir a 

proporção de pobres em 1/3, porém, sem afetar de forma sensível a distribuição de 

rendimentos. Como será visto, o coeficiente de Gini pouco declinou entre 1993 e 1995. 

Após a implementação do plano de estabilização de julho de 1994 - o 

Plano Real – ocorreram mudanças favoráveis nos níveis de renda de 

atividade econômica e de renda no Brasil. Essas mudanças foram 

muito bem-vindas, pois, durante o período anterior (1981/93), o 

resultado tinha sido um crescimento médio do produto de apenas 

1,07% a.a. Em consequência, a renda per capita nesse período 

declinou, frustrando as expectativas criadas durante o “milagre” 

(1970/80) de que o país ingressaria em breve no grupo de nações 

modernas e prósperas, eliminando a pobreza absoluta (Ibid: 1). 

 Em um panorama geral, o Plano Real promoveu a retomada do crescimento 

econômico, via controle da inflação, e, dessa forma, o Brasil pôde voltar a pensar em 

um projeto social de desenvolvimento. De acordo com Rocha (2000), entre 1993 e 1995 

mudanças importantes ocorreram. O rendimento médio das pessoas apresentou ganho 

real expressivo, sendo este ganho mais acentuado para aqueles que recebiam 

rendimentos mais baixos. Assim, no décimo inferior da distribuição, o rendimento 

médio teve forte desempenho, passando de $ 28 em 1993 para R$ 56 em 1995 (preços 

de setembro de 1997). Já no segundo décimo da distribuição, os ganhos também foram 

significativos, apresentando crescimento de 46% no mesmo período. 

Passada a euforia de 1995 – o ano do frango, do iogurte e da 

dentadura – os dez anos subsequentes ao Plano Real trouxeram 

algumas mudanças significativas, embora nem todas positivas, para a 

vida dos brasileiros. Três delas nos interessam particularmente. A 

primeira foi a queda da renda média verificada pelas pesquisas 

domiciliares de 1998 em diante, só revertida em 2005. A segunda, a 
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mudança mais notável e celebrada do período, foi a queda da 

desigualdade. Esta foi tímida a partir de 1996, e mais acentuada a 

partir de 2001, levando a distribuição de renda brasileira ao nível de 

desigualdade mais baixo em várias décadas. Esta queda de 3,2 pontos 

de Gini encontra-se documentada em Soares (2006), Barros et al. 

(2007), Soares et al. (2006), Neri (2006), Hoffmann (2006), Ferreira et 

al. (2006) e Ipea (2006), entre outros. Todos mostram queda 

inequívoca na desigualdade de renda que, tendo a renda média 

permanecido mais ou menos a mesma de 1989 a 2005, levou a 

aumento claro no bem-estar da população brasileira. No entanto, estes 

estudos todos se servem do IPCA médio para deflacionar a 

distribuição de renda. (SOARES e OSORIO, 2007:7). 

 Já de acordo com dados disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

aplicada (IPEA), descritos no gráfico 12, o índice de Gini em 1993 era de 0,604 e em 

2002 de 0,597, variação que representa uma queda de 1,2% na concentração de renda.  

 

 

  

 Com base no índice de Theil, observa-se que em 1993 o índice era de 0,772, 

passando para 0,710 no ano de 2002, o que implica em uma queda aproximada de 

8,03% na concentração de renda. Os dados são apresentados no gráfico abaixo. 
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Fica claro, portanto, que, a respeito do aumento expressivo do rendimento dos 

mais pobres, sua repercussão nos índices de Gini e Theil não ocorreu na mesma 

proporção. 

           5.2. A queda na pobreza  

 O período 1994-2002 é marcado pelo plano de estabilização de 1994, o Plano 

Real. O sucesso do plano, cujo principal resultado foi a promoção da queda e do 

controle dos níveis inflacionários, também permitiu uma forte queda na incidência da 

pobreza. “A proporção de pobres se reduz de forma drástica de 30 para 20% entre 1993 

e 1995 no Brasil, resultado de seu declínio generalizado em todas as regiões e estratos 

do país” (ROCHA, 2011: 107).  

Ao verificarmos a Tabela 12, é possível concluir que número de pobres cai nos 

três estratos (metropolitano, urbano e rural), porém, a participação de pobres no total da 
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população somente cai no estrato rural, quando esta passa de 23,77% em 1993 para 

20,41% em 1999. 

 

Segundo Rocha (2013: 12): 

Além da supressão das perdas inflacionárias, houve três razões básicas 

para que a estabilização tenha reduzido tão intensamente a pobreza. 

Primeiro, o comportamento favorável dos preços alimentares, que 

pesam relativamente mais na cesta de consumo dos pobres. Segundo, 

a evolução mais forte do rendimento no setor de serviços, 

especialmente dos rendimentos de menor valor. Como os pobres se 

concentram no setor de serviços pouco especializados, foram 

beneficiados pela ilusão inflacionária e pelo efeito riqueza que 

influenciavam o comportamento de seus pagadores. Terceiro, o 

câmbio sobrevalorizado e o uso de importações para controle de 

preços favoreciam indiretamente os rendimentos no setor non-

tradeable de serviços.   

Além da forte queda da proporção de pobres, em função da estabilização, 

verificou-se, também, a redução da razão do hiato, demonstrando que a melhora não se 

deu apenas para aqueles com renda próxima à linha da pobreza, mas para toda a 

categoria de pobres. Os dados podem ser visualizados na tabela abaixo: 

1993 1995 1996 1997 1998 1999

Brasil

Número (mil) 43.277 30.438 31.994 31.756 30.973 32.892

Participação (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Brasil metropolitano

Número (mil) 14.156 9.084 9.513 9.947 9.887 11.245

Participação (%) 32,71 29,84 29,73 31,32 31,92 34,19

Brasil urbano

Número (mil) 18.835 14.065 14.726 14.445 14.162 14.935

Participação (%) 43,52 46,21 46,03 45,49 45,72 45,41

Brasil rural 0,356 0,247 0,267 0,252 0,235 0,226

Número (mil) 10.286 7.289 7.755 7.364 6.924 6.713

Participação (%) 23,77 23,95 24,24 23,19 22,35 20,41

Fonte: ROCHA (2011: 83)

TABELA 12. PROPORÇÃO, NÚMERO E PARTICIPAÇÃO DE POBRES NA 

POPULAÇÃO TOTAL - BRASIL E ESTRATOS: 1993-1999
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A autora aponta também que os dados de 1995, quando comparados aos de 

1993, trazem ganhos mais acentuados na base da distribuição – “[...] foi de 100% o 

aumento da renda real das pessoas que se situavam no décimo mais baixo da 

distribuição” (p. 107).  

O número de pessoas pobres, cujo critério é a renda domiciliar per capita inferior 

a R$75,50, equivalentes a 1/2 do salário mínimo vigente em agosto de 2000, a partir dos 

dados do Gráfico 14, apresenta uma queda acentuada entre 1991 e 2003 de -18,29%.  

1993 1995 1996 1997 1998 1999

Brasil 0,443 0,434 0,443 0,445 0,435 0,436

Participação (% ) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Brasil metropolitano 0,433 0,427 0,435 0,443 0,450 0,439

Participação (% ) 31,98 29,37 29,20 31,17 33,02 34,42

Brasil urbano 0,439 0,438 0,448 0,448 0,436 0,443

Participação (% ) 43,17 46,62 46,49 45,86 45,80 46,08

Brasil rural 0,463 0,435 0,445 0,441 0,413 0,417

Participação (% ) 24,84 24,01 24,31 22,97 21,19 19,50

Fonte: ROCHA (2011: 85)

TABELA 13. RAZÃO DO HIATO E PARTICIPAÇÃO DA RENDA POR 

ESTRATO - BRASIL: 1993-1999
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Por meio do gráfico 5.2.1, que demonstra a razão entre a renda dos 10% mais 

ricos e dos 40% mais pobres, observa-se que, a partir de meados de 2001, a tendência de 

queda da desigualdade é mais acentuada: 
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Fonte: BARROS; CARVALHO; FRANCO; MENDONÇA (2007: 15). Elaboração do gráfico pela autora. 

Fonte: Ipeadata. Disponível em fev/2014. 
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Quando a pobreza é analisada sob o âmbito regional, no período entre 1993 e 

2002, conforme descrito no gráfico 16, a região Centro-Oeste apresentou queda de 9,2 

p.p. no número de pessoas pobres; já a região Norte apresentou queda de 6,8 p.p.; na 

região Nordeste, houve elevação de 10,20 p.p.; na Sul, houve queda de 8,56 p.p.; por 

fim, a região Sudeste apresentou queda de  8,48 p.p.. A linha de pobreza aqui 

considerada é o dobro da linha de extrema pobreza, uma estimativa do valor de uma 

cesta de alimentos com o mínimo de calorias necessárias para suprir adequadamente 

uma pessoa, com base em recomendações da FAO e da OMS. 

   

 

 O próximo tópico analisará os principais acontecimentos da década de 2000 que, 

de alguma forma, influenciaram a pobreza e a distribuição de renda. 

 

            5.3. O imposto inflacionário perde força na década de 1990  

 

É importante pontuar que, com o advento do Plano Real e o consequente 

controle da inflação, as remunerações médias reais aumentaram cerca de 20% entre 

1993 e 1995, de acordo com dados do IPEA (2010). Estas passaram por um período de 

estagnação e, a partir de 1998, entraram em uma trajetória de queda que perdurou até 
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2003. Da mesma maneira, o emprego começa a subir de 7% até chegar a mais de 10% 

em 1999. 

 

O controle da inflação representou um recomeço para se pensar a questão social. 

Foi a partir disso que a economia pôde ser estabilizada, e as políticas voltadas à renda e 

à distribuição de renda, retomadas e ampliadas. A década de 1990, portanto, contribuiu 

enormemente para que a década de 2000 pudesse ser conhecida como a “década 

inclusiva”, conforme será discutido no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 6 

O PERÍODO 2003-2010: A DÉCADA INCLUSIVA 

O capítulo a seguir realiza uma discussão acerca da distribuição de renda e da 

pobreza entre os anos 2003 e 2010 e, para tanto, está disposto em duas seções: “a 

queda na concentração de renda” e “a queda na pobreza”. 

   6.1. A queda na concentração de renda  

No ano de 2003 ocorre a posse de Luiz Inácio “Lula” da Silva para a presidência 

da República. Lula assume o cargo em meio a um cenário de grande instabilidade 

econômica, vinculada a uma crise de desconfiança sobre os rumos que a Economia 

tomaria. Segundo Giambiagi (2011: 207): 

Os problemas econômicos de 2002 refletiam, em parte, uma crise de 

desconfiança associada à incerteza em torno do que ocorreria com a 

política econômica a partir de 2003, com a posse do novo governo. 

Três indicadores, ligados entre si, captaram com toda intensidade essa 

incerteza. Primeiro, o risco-país, medido pelos C-Bonds, atingiu mais 

de 2000 pontos-base em outubro de 2002, depois de se encontrar em 

pouco mais de 700 pontos em março daquele ano. Segundo, a taxa de 

câmbio que, em março de 2002, fechara a R$2,32/US$, mesma 

cotação de final de 2001 – chegou a R$3,89/US$ no final de setembro, 

último dia útil antes das eleições (representando, portanto, um 

aumento da cotação cambial de 68% em seis meses). Por último, a 

expectativa de inflação para 2003 elevou-se dramaticamente a partir 

de setembro. 

 O Governo Lula apesar de não ter realizado grandes reformas estruturais, 

conseguiu “acender” novamente a esperança do brasileiro quando liquidou a dívida com 

o FMI; e através dos programas sociais, principalmente do Bolsa Família, 

disponibilizou uma renda adicional à população mais carente. De acordo com Singer 

(2012:142): 

Após duas décadas de regime militar concentrador e de outras duas de 

estagnação, as políticas de redução da pobreza nos levariam ao limiar 

de onde começamos a regredir quase meio século atrás. Talvez não 

seja coincidência que o salário mínimo tenha voltado, em 2009, ao 

patamar de meados dos anos 1960. Os dados indicam que o lulismo 

pode produzir a erradicação da pobreza monetária absoluta num 

“curto espaço de alguns anos”, mas não uma sociedade em que o 

padrão de vida seja “reconhecidamente similar” no mesmo período. 

Os ricos continuarão a ser muito ricos, e muitos brasileiros 

continuarão a ser pobres, se considerados os critérios sugeridos por 

Veiga-Sen. 
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 Singer (2012) apresenta o ponto de vista de Veiga (2005), o qual se baseia na 

premissa de que para combater a desigualdade e a pobreza é preciso muito mais do que 

disponibilizar uma renda auxiliar; a questão central, de acordo com o autor, está 

centrada em oferecer à população condições para suprir necessidades básicas. Veiga se 

baseou, para tanto, no conceito de “privação de capacidades básicas”, elaborado por Sen 

(2000): (...) (1) liberdades políticas; (2) facilidades econômicas; (3) oportunidades 

sociais, (4) garantias de transparência e (5) segurança protetora. 

Um número imenso de pessoas em todo o mundo é vítima de várias 

formas de privação da liberdade. Fomes coletivas continuam a ocorrer 

em determinadas regiões, negando a milhões a liberdade básica de 

sobreviver. Mesmo nos países que já não são esporadicamente 

devastados por fomes coletivas, a subnutrição pode afetar numerosos 

seres humanos vulneráveis. Além disso, muitas pessoas têm pouco 

acesso a serviços de saúde, saneamento básico ou água tratada e, 

passam a vida lutando contra a morbidez desnecessária, com 

frequência sucumbindo a uma morte prematura (SEN, 2000: 29). 

 

 O autor menciona também que o acesso à maior parcela de renda por parte dos 

pobres se deu não somente via Bolsa-Família, mas também por meio de um expressivo 

crescimento do emprego, do valor do salário mínimo e do acesso ao crédito. De acordo 

com ele, seria um erro ignorar tais elementos. Uma consequência da expansão da renda 

e da queda na concentração de renda é o ingresso de cerca de 29 milhões de pessoas na 

classe C entre 2003 e 2009, cifra que passou a ser veiculada como a do “ingresso na 

classe média” durante o governo Lula (SINGER, 2012:136). 

A classe D (renda de 725 a 1126 reais) teria caído um pouco (de 27% 

para 24% entre 2003 e 2009); a classe B (renda entre 4854 a 6329 

reais), passado de 4% para 6% no mesmo período; a classe A (renda 

acima de 6329 reais), de 4% a 5% (entre 2003 e 2009) (SINGER, 

2012: 136). 

 Singer (2012) aponta em seu trabalho o fato de que a pobreza, no governo Lula, 

caiu em ritmo mais acelerado do que a distribuição de renda. Com base em dados do 

IPEA, ele conclui que enquanto a taxa de pobreza absoluta teve uma redução de 36% 

entre 2003 e 2008, o índice de Gini reduziu-se de 0,58 para 0,55, numa queda de apenas 

5% no mesmo período, como pode ser verificado no Gráfico 17. 
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 Já o índice de Theil, outro medidor do grau de concentração de renda, conforme o 

gráfico 18, se situou entre 2003 e 2008, entre 0,686 e 0,608 respectivamente, uma 

variação que implica em queda de 11,37%. Os dados apontam para uma intensa queda 

da desigualdade na década de 2000. 
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 Portanto, os dados indicam que a década de 2000 representou o real início e 

manutenção do processo de queda da desigualdade de renda. Fatores como o aumento 

do salário mínimo, do crédito e, principalmente, das transferências de renda figuraram 

como fatores decisivos para a promoção do declínio da desigualdade. 

 Com base em dados do IPEA (2012), o Brasil atingiu em 2011, pela PNAD, seu 

menor nível de desigualdade de renda desde os registros nacionais com início em 1960. 

Entretanto, há muito ainda a se fazer, uma vez que o Brasil permanece entre os 15 

países com maior concentração de renda do mundo, e levaria pelo menos 20 anos no 

atual ritmo de crescimento para alcançar os níveis dos Estados Unidos, que não são uma 

sociedade igualitária. 
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 O IPEA (2012) aponta, ainda, que a inédita redução da desigualdade observada na 

década passada pode ser decomposta pelas diversas fontes de renda captadas pela 

PNAD e retrabalhadas da seguinte forma: 

 Trabalho (58%); 

 Previdência (19%); 

 Bolsa Família (13%); 

 Benefício de Prestação Continuada (4%); 

 Outras Rendas (6%) como aluguéis e juros. 

É claro, portanto, que maior parte da queda da desigualdade se deveu ao efeito da 

expansão observada no mercado de trabalho, porém, de acordo com o relatório, sem as 

políticas redistributivas patrocinadas pelo Estado Brasileiro, a desigualdade teria caído 

36% menos na década.  

Outro dado relevante é analisado neste trabalho, a relação custo benefício 

propiciado por cada uma das transferências públicas. Transferências públicas, como 

BPC, Bolsa Família e Previdência correspondem a recursos saídos dos cofres federais e, 

assim, é possível medir a relação custo benefício social propiciada por cada um desses 

programas: 
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 Previdência (1,15); 

 Benefício de Prestação Continuada (0,504); 

 Bolsa Família (0,25). 

Cada ponto percentual de redução de desigualdade custou 129,4% mais pela via 

dos aumentos da previdência social do que do BPC. A relação custo fiscal/ benefício 

distributivo do Bolsa Família, que é pouco menos da metade da observada no BPC no 

período 2001 a 2010, implicaria efeitos dobrados se fosse o canal utilizado e a 

performance relativa mantida. Ou seja, por transitividade os impactos do Bolsa Família 

produziriam impactos 362,7% maiores que no caso da previdência se a mesma relação 

técnica ao longo da década pudesse ser mantida. 

Soares (2006) também aponta que a renda do trabalho representou maior 

importância para a queda na concentração de renda, durante o período 2001 - 2004. O 

autor aponta, inicialmente, duas explicações para essa queda: os programas de 

transferências de renda, indexados ou não ao salário mínimo, e o mercado de trabalho. 

Para ele, o Brasil conta com diversos programas de transferências de renda para os 

estratos mais pobres da população. O Benefício de Prestação Continuada da Lei 

Orgânica de Assistência Social era emitido a quase um milhão de pessoas em 2004. 

Somado às aposentadorias rurais e ao piso do Regime Geral de Previdência Social, 

todos indexados ao salário mínimo, apresentou elevação, no período, em função do 

crescimento real contínuo deste salário desde 1994. “O país conta igualmente com 

vários programas não indexados ao valor do salário mínimo, o mais notável dos quais é 

o Programa Bolsa Família, cuja expansão tem sido notável principalmente no período 

2003-2004 (p.15-6)”. De acordo com o autor, os registros administrativos apontam que, 

em junho de 2005, os benefícios eram recebidos por sete milhões de famílias. 

Se a explicação da queda na desigualdade for ligada aos programas de 

transferência de renda, indexados ou não ao salário mínimo, esta 

poderá ser mantida apenas mediante aumentos na cobertura e 

orçamentos destes programas, o que será crescentemente difícil dada a 

situação fiscal do país (SOARES, 2006: 16). 

 O segundo conjunto de explicações apresentada pelo autor é que a demanda por 

trabalho mudou. Ele explicita que uma possibilidade é que o país entrou em um ciclo de 

crescimento sustentado e os empregadores mudaram sua estratégia, admitindo mais 

trabalhadores com contratos formais, o que levou a um aumento da demanda por 
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trabalho não qualificado. Isso proporcionou maior igualdade na distribuição dos 

rendimentos do trabalho, refletindo na distribuição da renda domiciliar per capita. Outra 

hipótese é que o ajuste do emprego na década de 1990 foi expressivo e os empregadores 

estariam recontratando trabalhadores com pouca qualificação, movimento este que se 

reflete também na melhoria da distribuição de renda. Por fim, ele aponta que as 

mudanças setoriais, ocasionadas por variações na taxa de câmbio, podem também ter 

transformado a demanda por trabalho a favor dos trabalhadores menos qualificados. 

           6.2. A queda na pobreza 

 A queda na pobreza, durante os anos 2000, foi resultado de um conjunto de 

ações: melhoria no comportamento do mercado de trabalho, fortalecimento da política 

de valorização do salário mínimo, e a expansão das transferências de renda assistenciais.  

Depois do desempenho fraco do PIB em 2003, o nível de atividade 

econômica apresenta em 2004 uma retomada forte – 5,5% no ano. 

Tem início um período com características favoráveis, radicalmente 

diverso do anterior no que se refere ao comportamento da renda das 

famílias em geral, e das famílias pobres em particular. No que 

concerne à pobreza do ponto de vista da renda, o período foi marcado 

por três fatores básicos: o comportamento do mercado de trabalho, a 

política de valorização do salário mínimo, e a expansão das 

transferências de renda assistenciais. Estes fatores atuaram de forma 

constante e cumulativa ao longo do período, de modo que, 

diferentemente do período anterior, ocorreu uma redução sustentada 

da pobreza, que se mantém até o momento presente, como sugerem as 

evidências empíricas conjunturais relativas ao ano de 2012 (ROCHA, 

2013: 16).   

Segundo Rocha (2013), o mercado de trabalho, em 2004, a partir da retomada da 

atividade econômica, pôde acompanhar a mesma trajetória de melhoria: foram criados 

nada menos do que 2,7 milhões de postos de trabalho naquele ano. Com o PIB 

crescendo à taxa de 4,2% a.a. a partir de 2004, apesar de oscilações acompanhando as 

variações do nível de atividade, foram criados aproximadamente 1,6 milhão de postos 

de trabalho por ano. Em relação ao rendimento do trabalho, houve ganho médio real de 

30% entre os anos de 2003 e 2011, o que foi mais representativo para a base da 

distribuição.  “O aumento real para o quinto dos ocupados com rendas mais baixas foi 

de 78%, ou seja, um aumento médio anual da ordem de 7,5% a.a., enquanto que os 

rendimentos no quinto superior da distribuição tiveram no mesmo período aumento de 

19% (2,2% a.a.)” (ROCHA, 2013: 16). 
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A autora aponta que estes resultados positivos estão relacionados à política de 

valorização do salário mínimo que, ajustado acima da inflação, obteve aumento real de 

50% no período. Ademais, além de ter efeito sobre os rendimentos exatamente iguais ao 

salário mínimo, se expandiram para os rendimentos em torno do mínimo beneficiando, 

assim, um conjunto mais amplo de trabalhadores. Como se sabe, no país, a valorização 

do salário mínimo não se restringe apenas ao mercado de trabalho, mas afeta de forma 

direta as transferências do governo, tanto as previdenciárias como as assistenciais. “No 

caso da previdência oficial, em função da política em vigor, metade das aposentadorias 

pagas tem valor igual ao do salário mínimo, o que inclui 21% das urbanas e a totalidade 

das rurais” (Ibid: 16-17). Há ainda o caso dos benefícios constitucionais para idosos e 

pessoas com deficiência, para os quais o benefício tem valor único igual ao salário 

mínimo, o que implica em um efeito preço da política de valorização integral. 

A expansão forte da clientela atendida em combinação com a 

valorização do salário mínimo levou o dispêndio do BPC a passar de 

0,38% do PIB em 2003 para 0,6% em 2011, apesar do crescimento 

econômico do período. As despesas federais com estas transferências, 

cujo montante atingiu R$ 22,8 bilhões em 2011, tem naturalmente 

impactos sobre a pobreza. Há, porém, fartas evidências empíricas de 

que cada real transferido via BPC tem tido efeitos menores de redução 

da pobreza e da desigualdade do que as transferências dos novos 

programas. Os novos programas, criados pelo governo federal no 

período analisado anteriormente (1993-2003), adquirem uma nova 

base institucional e operacional a partir da criação do Bolsa-Família 

(BF) em outubro de 2003. A unificação dos programas pré-existentes 

sob o BF, a eliminação da superposição de benefícios de diversos 

programas nas mesmas famílias, a ampliação da clientela atendida e o 

aperfeiçoamento de procedimentos, inclusive no diz respeito ao 

Cadastro Único, foram realizados na fase inicial, até 2006 (Ibid:16 -

17). 

Em resumo, a década de 2000 é caracterizada pela expansão e consolidação das 

transferências assistenciais como elemento central da política social. A expansão se dá 

tanto por meio da expansão da cobertura, como via aumento do valor real dos 

benefícios. O valor do dispêndio do BPC em 2011 representa em termos reais mais do 

que o dobro do valor transferido em 2013 (ROCHA, 2013).  

O crescimento recente de recursos alocados pelo BF e especificamente 

focados na base da distribuição representa, finalmente, o 

reconhecimento pela política pública do que era amplamente 

consensual nos meios técnicos: transferências de pequeno valor que 

beneficiem uma clientela ampla são os mais eficazes para reduzir a 

pobreza e a desigualdade do ponto de vista do rendimento (Ibid: 18). 
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Basicamente, três fatores contribuíram concomitantemente para elevar a renda 

das famílias brasileiras e beneficiar principalmente os mais pobres: funcionamento do 

mercado de trabalho, valorização do salário mínimo e expansão das transferências 

assistenciais. Assim, “[...] entre 2003 e 2011, a proporção de pobres cai praticamente à 

metade, de 22,6% para 10,1%, declinando sistematicamente ao longo de todo o período, 

mesmo em 2009, ano mais adverso, marcado pelo auge da crise financeira 

internacional” (Ibid: 18). 

No período 2001-2011 a renda domiciliar per capita aumentou em R$ 187, guiada 

principalmente pela contribuição da renda do trabalho. Mas mais do que isso, “o 

aumento da proporção de indivíduos ocupados remunerados respondeu por 1/3 do 

crescimento da renda, enquanto a elevação dos salários desse grupo causou 42% do 

crescimento” (IPEA, 2013: 30). Isso demonstra que as mudanças no mercado de 

trabalho representaram mais de 3/4 do aumento da renda domiciliar per capita entre 

2001 e 2011. 

As transferências da previdência social, por sua vez, foram o segundo 

elemento mais importante para a elevação da renda. Sua contribuição 

dividiu-se por igual entre o crescimento da proporção de beneficiários 

e o aumento dos benefícios médios, de modo que no total a 

previdência respondeu por pouco mais de 20% das mudanças no 

período. As demais fontes de renda tiveram participação bem menor, o 

que se explica sobretudo pelo seu tamanho apenas moderado. Tanto o 

BPC quanto, principalmente, o PBF têm muito mais impacto na 

redução da pobreza e da desigualdade do que no crescimento da renda 

média, o que é de se esperar para programas focalizados desse tipo 

(Ibid: 30). 

Como consequência, entre os anos de 2001 e 2011, a pobreza declinou pouco 

mais de 14 pontos percentuais, passando de 24,5% em 2001 para 10,4% em 2011. 

Pouco mais de metade dessa queda foi provocada pelo declínio na desigualdade, 

decorrente principalmente dos efeitos da expansão das transferências da assistência 

social, como o Programa Bolsa Família, que são ações mais focalizadas nos mais 

pobres. Sem a redução dessa desigualdade, seria necessário um aumento de 89% no 

período 2001-2011 para que a pobreza tivesse apresentado a mesma queda (IPEA, 

2013). 

De acordo com dados do Comunicado “mudanças recentes na pobreza 

brasileira”, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2011), entre os 

anos 2004-2009, a desigualdade na distribuição de renda, no Brasil, medida pelo 
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coeficiente de Gini, declinou 5,6% e a renda média real subiu 28%. Fatores tais como o 

crescimento econômico e a geração de empregos motivaram, em grande parte, essa 

evolução na distribuição. Também contribuíram as mudanças demográficas e o lento 

aumento da escolaridade adulta. Mas a grande impulsionadora de toda essa mudança foi 

a transformação da política social, responsável pelos aumentos reais do salário mínimo 

e pela expansão das transferências focalizadas de renda. 

Durante este período, a parcela da população brasileira vivendo em famílias com 

renda mensal igual ou superior a um salário mínimo per capita subiu de 29% para 42%, 

passando de 51,3 para 77,9 milhões de pessoas. Porém, mesmo com o ganho de bem-

estar neste espaço de tempo, em 2009 ainda havia 107 milhões de brasileiros vivendo 

com menos do que R$ 465 per capita mensais. Conforme o relatório, utilizando os 

valores que definiam a elegibilidade para os benefícios do Programa Bolsa Família 

(PBF) quando de sua criação, “essas pessoas podem ser divididas em três estratos de 

renda: os extremamente pobres, que, em 2009, tinham renda até R$ 67 mensais; os 

pobres, com renda entre R$ 67 e R$ 134; e os vulneráveis, com renda entre R$ 134 e R$ 

465” (IPEA, 2011:3). 

Em 2003, as linhas de elegibilidade para o PBF eram R$ 50, e R$ 100, 

deflacionadas pelo INPC seus valores arredondados seriam de R$ 67 e R$ 134 em 

setembro de 2009, ou R$ 70 e R$ 140 em setembro de 2010 (IPEA, 2011: 3). 

O relatório indica, ainda, que houve uma mudança na composição da renda da 

população no período de 2004-2010. Assim, a renda da parcela remanescente dos 

extremamente pobres passou a ser quase inteiramente composta pela renda do trabalho 

remunerado a menos de um salário mínimo e por transferências do PBF. Essas, de 2004 

a 2009, apresentam elevação de 15% para 39% da média do estrato. A participação do 

PBF na renda dos pobres também ganha peso e, apesar de representar pouca relevância 

na renda média da população vulnerável – dada a disparidade entre a média do estrato e 

dos benefícios -, podem ter sido a razão da ascensão de famílias pobres com outras 

fontes de renda ao estrato vulnerável. 

Outra questão levantada é a relação entre pobreza e mercado de trabalho. “As 

mudanças na composição da População em Idade Ativa - 16 a 64 anos de idade, 

excluindo as pessoas de 16 a 24 que estudavam – dos estratos de renda são consonantes 

com as mudanças na composição da renda. A PIA dos não pobres e a dos vulneráveis 
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praticamente não tiveram alteradas suas composições por categorias, tampouco seu 

tamanho relativo à população do estrato” (IPEA, 2011: 6). Conforme os dados do 

estudo, a parcela de desocupados e inativos da PIA dos extremamente pobres, no 

entanto, passou de 42% a 51%, elevação contrabalanceada pela redução da porcentagem 

de todas as categorias de ocupados. Em menor magnitude e sem aumento relativo da 

PIA, o aumento de desocupados e inativos também ocorreu na PIA pobre em 

comparação às outras categorias, exceto a dos empregados formais. 

As mudanças na composição da renda e da PIA dos estratos sugerem 

que quem estava ocupado ou conseguiu um emprego formal no início 

do período 2004-2009 escapou da extrema pobreza, ou talvez da 

pobreza, ou da vulnerabilidade “sem sair do lugar”, apenas pela 

elevação da renda do trabalho, o mesmo tendo ocorrido para os 

beneficiários da previdência e da assistência social que recebiam 

salário mínimo. Excetuando-se os produtores agrícolas, as demais 

categorias de ocupados beneficiaram-se dos aumentos da renda do 

trabalho, diminuindo sua concentração nos extremamente pobres 

(IPEA, 2011: 6-7). 

 Esses movimentos, ocorridos no período entre os anos de 2004 e 2009, fizeram 

com que a extrema pobreza, principalmente, e a pobreza se tornassem cada vez menos 

determinadas pelo baixo valor da renda dos membros da família e cada vez mais devido 

à desconexão com o mercado de trabalho. Isso explica a elevação de desocupados e 

inativos ou ao não recebimento de transferências da previdência social ou BPC. Os 

dados indicam que muitas famílias dos estratos pobres têm renda do PBF, porém, os 

baixos valores transferidos impedem que o PBF promova ascensão da família sem que 

haja conexão com o mercado de trabalho ou outras transferências. As famílias que 

recebem, portanto, o PBF, mas não contam com outras fontes de renda permanecem na 

extrema pobreza. 

O fato de a proteção social ser quase integralmente efetiva para os 

idosos contra a pobreza por insuficiência de renda e de as 

transferências do PBF aumentarem em função da presença de crianças 

e jovens provocou mudanças na estrutura etária dos estratos de renda. 

Os idosos tornaram-se ainda mais concentrados entre os vulneráveis e 

os não pobres, graças à vinculação do piso da previdência e do BPC 

ao salário mínimo. E os benefícios do PBF retiraram mais famílias 

com crianças da extrema pobreza, aumentando a porcentagem de 

famílias sem crianças para um quarto das famílias extremamente 

pobres (IPEA, 2011: 7). 

Ao passar, em maior proporção, famílias com crianças da extrema pobreza para 

a pobreza, a mudança ocasionada pela política social diminuiu a concentração anterior 

das crianças entre os extremamente pobres, e fez convergir a perfil de idade dos pobres 
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e dos extremamente pobres. “As famílias com quatro ou mais crianças de 0 a 14 anos 

foram o tipo que mais teve reduzida sua porcentagem entre os extremamente pobres, 

passando a ser ligeiramente mais concentrado nos pobres” (IPEA, 2011: 7-8). O 

relatório aponta que essas famílias são poucas e que a sua situação de extrema pobreza é 

agravada pela quantidade de filhos que possuem. As outras famílias com crianças se 

concentraram mais na categoria dos vulneráveis e o fato das famílias grandes não as 

terem acompanhado, em grande parte, pode ser explicado pelo limite de três benefícios 

variáveis do PBF (o aumento deste limite para cinco crianças foi anunciado em 02 de 

junho de 2011). 

Um aspecto da pobreza que não mudou foi sua distribuição espacial. 

A divisão do país segundo as macrorregiões, em áreas urbanas e rurais 

e o tamanho médio dos municípios revelam a mesma concentração da 

pobreza nacional nos pequenos municípios do Nordeste. [...]. Nas 

zonas rurais dos municípios pequenos do Nordeste, além de a 

incidência de pobreza ser maior, está grande parcela da pobreza 

brasileira. As áreas urbanas desses municípios, embora em menor 

grau, se destacam pelos mesmos motivos. Portanto, a ênfase nos 

municípios pequenos do Nordeste pode conferir maior efetividade à 

política de combate à pobreza (IPEA, 2011: 8-9).   

 Com base nestas informações, verifica-se que a redução da pobreza entre 2004 e 

2009 foi guiada por alguns aspectos fundamentais: distribuição de renda, criação de 

postos de trabalho atrelada ao aumento do salário mínimo, transferências da previdência 

e da assistência social – mais especificamente, do BPC. “O PBF só pôde tirar da 

pobreza os estratos mais baixos famílias que tinham algum membro conectado ao 

mercado de trabalho, à previdência ou beneficiário do BPC” (IPEA, 2011:14). Vale 

destacar a cobertura quase integral, disponibilizada aos idosos, por meio de 

transferências da previdência e da assistência social com benefícios de piso atrelado ao 

salário mínimo. Isso propiciou a eles e aos membros de sua família uma espécie de 

seguro contra a pobreza extrema, ou mesmo contra a pobreza. Já os benefícios do PBF, 

vinculados à presença de crianças e jovens, representaram, para muitas famílias, uma 

complementação para que escapassem da extrema pobreza ou da pobreza, situações nas 

quais permaneceriam se somente contassem com a renda de seus membros ativos. 

De acordo com um outro estudo do IPEA, “a década inclusiva”, como resultado 

da manutenção do crescimento com redução da desigualdade, a pobreza mantém uma 

contínua trajetória decrescente, que vem desde o fim da recessão de 2003 independente 
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da linha de pobreza utilizada. Os aspectos responsáveis por essa queda contínua são 

representados por: 

1) Queda na desigualdade (sem a redução na desigualdade, a renda precisaria ter 

aumentado quase 89% em vez dos 32%, entre 2001 e 2010; 

2) Efeito do crescimento puro da economia. 

Oliveira, Osorio, Soares & Souza (2011), a partir da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2004 e 2009, tomando como pobres famílias com renda maior ou igual a R$ 

67 e menor que R$ 134,00, fazem uma análise da trajetória da pobreza no período 2004-

2009. A renda domiciliar per capita da PNAD 2004 foi deflacionada para 2009 usando 

o índice nacional de preços ao consumidor (INPC) do IBGE (dividida por 

0,789091682085939) ajustado para a PNAD segundo Corseuil e Foguel (2002). 

Os autores demonstram que, entre 2004 e 2009, o número de pessoas pobres sofre 

declínio de 37,94%, diminuindo o seu percentual de 16% para 9,4% dentre o total da 

população composta por pobres, extremamente pobres e vulneráveis. Já a parcela de 

famílias, denominadas pobres, em consonância sofre uma queda de 39%, no mesmo 

período. Os resultados demonstram o quão expressiva foi a diminuição da pobreza entre 

os anos de 2004 e 2009. 

Devem-se evitar considerações dogmáticas sobre os números de 

pobres e de extremamente pobres. Não se pode afirmar com certeza 

que o número de extremamente pobres era precisamente 8,7 milhões. 

As estimativas estão condicionadas à forma e ao período de captação 

da renda pela pesquisa, dependendo também da projeção de população 

usada para expandir a amostra e de uma série de decisões que devem 

ser feitas pelos usuários da PNAD para extrair e trabalhar os dados. A 

projeção de população da PNAD 2009 tem quase 1 milhão de pessoas 

a mais do que a população registrada pelo Censo de 2010, e pode ser 

que o IBGE venha a divulgar uma nova projeção para as PNAD dos 

anos 2000, o que alterará retroativamente o tamanho das populações. 

Os dados da PNAD de 2004, por exemplo, consideram a projeção 

corrigida divulgada em 2009 em vez da original (OLIVEIRA, 

OSORIO, SOARES & SOUZA, 2011:18). 

 

 

 Na próxima seção será discutida a questão do mercado de trabalho, uma vez que 

este mostrou-se como um fator importantíssimo na diminuição da desigualdade de renda 

na década de 2000. 
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            6.3. Década de 2000: a retomada da (re) regulamentação do mercado de 

trabalho 

 

A década de 2000 marca a retomada das políticas voltadas ao Mercado de 

Trabalho, interrompidas desde a crise da dívida nos anos 80. Pochmann (2011) 

menciona que a crise da dívida externa no Brasil no início da década de 1980 ocasionou 

uma interrupção do grande ciclo de estruturação, ainda inacabado, do mercado de 

trabalho iniciado a partir da Revolução de 1930.  Entre o início das décadas de 1980 e 

2000, houve uma série de ajustes no mercado de trabalho que culminaram em 

aprofundar a trajetória de desestruturação, com a expansão do desassalariamento, do 

desemprego e precarização de grande parte das ocupações. Uma razão para essa 

mudança de fluxo é representada pelo distanciamento da economia brasileira do 

desempenho significativo verificado entre 1930 e 1980, voltado à industrialização. 

Aponta ainda que, com isso, o mercado de trabalho apresentou trajetória progressiva de 

assalariamento em conjunto com a presença decrescente das formas de ocupação mais 

precárias, como as de conta própria e de emprego formal, sem contribuição à 

previdência social. E após 1980, em decorrência da crise da dívida externa, e também 

das políticas adotadas, a precariedade nas ocupações elevou-se, aliada à queda dos 

salários reais e ao aprofundamento da concentração de renda do trabalho. 

 

A crise e o subsequente processo de ajuste econômico que caracterizam os anos 

80, no Brasil, ao mesmo tempo em que acentuaram algumas tendências já esboçadas em 

décadas anteriores, serviram, também, para introduzir novas e relevantes mudanças no 

perfil de trabalho e rendimento. Entre as primeiras haveria que assinalar a tendência de 

maior participação econômica, que se manifesta numa elevação da taxa de atividade 

global de 53,4% em 1981, para 56,7% em 1990, conforme dados da tabela abaixo 

(Oliveira, 1993: 20).  
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De acordo com Oliveira (1993), ao contrário do que aconteceu na década de 

1970, quando o setor secundário foi o principal responsável pela geração de novos 

postos de trabalho, nos anos 1980 este papel foi assumido claramente pelo setor 

terciário. Em verdade, entre 1981 e 1990, o setor secundário não conseguiu absorver 

todo o excedente de mão-de-obra decorrente do aumento populacional no período, e 

tiveram sua participação na distribuição setorial reduzida de 23,7% para 21,9%. Ao 

contrário do que ocorrera com as atividades secundárias, o setor terciário conseguiu 

fazer com que convergissem para ele 78% (um contingente de cerca de 13 milhões de 

pessoas) do acréscimo total de pessoas ocupadas entre 1981 e 1990, conforme descrito 

na tabela 15. Isso significa dizer que, a uma média de crescimento anual superior a 5%, 

garantiu que este setor viesse a absorver, em 1990, mais da metade (55,2%) do total de 

pessoas ocupadas. 

 

A autora aponta que o processo de terceirização seria resultado, ainda, de uma 

expansão de atividades precárias, tradicionalmente incluídas no contexto da economia 

informal. O aumento da parcela de pessoas ocupadas no comércio ambulante no período 

Total Homens Mulheres

1981 53,4 74,6 32,9

1983 54,8 74,8 35,6

1984 54,8 74,6 35,6

1985 56,1 76 36,9

1986 55,8 75,7 36,8

1987 57,1 76,6 38,6

1988 56,8 75,9 38,7

1989 56,7 75,8 38,7

1990 56,7 75,3 39,2

FONTE: IBGE Apud OLIVEIRA (1993: 20). 

TABELA 14. TAXAS DE ATIVIDADE, POR SEXO -  BRASIL: 1981-1990

TAXAS DE ATIVIDADE
ANOS

1981 1983 1986 1990 Período Anual

Total (1000 pessoas) 45.465,4 48.466,5 55.436,0 62.100,0 36,6 3,5

Distribuição relativa (% ) 100,0 100,0 100,0 100,0

Primário 29,3 27,1 25,9 22,8 6,6 0,7

Secundário 23,7 24,4 23,3 21,9 26,5 2,6

Terciário 47,1 48,6 50,8 55,2 60,3 5,4

FONTE: IBGE Apud OLIVEIRA (1993: 22). 

SETOR DE ATIVIDADE
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO OCUPADA

VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)

TABELA 15. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO OCUPADA, SEGUNDO SETOR DE ATIVIDADE - BRASIL: 1981-1990 
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(91,3%) figura notoriamente como exemplo. Associa, também, o avanço no setor 

terciário à criação ou ampliação de atividades modernas e organizadas, embora muitas 

delas respondessem à necessidade de sobrevivência de seus agentes. 

Para Pochmann (2012), entre 1980 e 2008, o setor terciário obteve aumento 

relativo de 30,6% e aponta que em uma fase anterior, na qual predominava a força da 

dinâmica industrial, a ocupação do setor primário diminuía drasticamente de quase 61% 

em 1950, para menos de um terço do total dos postos do trabalho. Já os setores 

secundário e terciário aumentaram suas posições relativas, saltando de 

aproximadamente 17% e 22,5%, respectivamente, em 1950, para quase 23% e 43%, em 

1980. 

Desde a década de 1980, somente o setor terciário tem aumentado sua 

participação no total da ocupação nacional. No caso do setor primário, percebeu-se a 

contínua diminuição do seu peso relativo no total dos postos de trabalho, com queda de 

32,9% para 18,4% entre 1980 e 2008, ao passo que o setor secundário manteve-se 

relativamente estabilizado em quase um quarto da ocupação nacional (POCHMANN, 

2012). Os dados podem ser visualizados no gráfico 20, a seguir. 
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GRÁFICO 20. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO SETORIAL DA 

OCUPAÇÃO (%) - BRASIL: 1950 - 2008

Fonte: POCHMANN (2012:18). 
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Durante a década de 2000, de acordo com o autor, o setor terciário gerou 2,3 

vezes mais empregos do que o setor secundário, enquanto que na década de 1970, o 

setor terciário gerava apenas 30% mais postos de trabalho quando comparado com o 

setor secundário da economia nacional. Em contraste, o setor primário apresentou 

diminuição nos postos de trabalho, no primeiro decênio do século XXI, que chegou a 

nove vezes mais do que o verificado na década de 1970, conforme pode ser visualizado 

no gráfico 21. 

 

 

 

É também nesta direção que deve ser avaliada a contínua elevação da 

participação econômica das mulheres, que passam a representar 35,6% 

da população ocupada total, em 1990. Tal tendência se fez 

acompanhar por uma diversificação dos postos de trabalho femininos 

e, em especial, pelo afluxo de mulheres a ocupações de melhor status 

social, visível nas ocupações urbanas de nível superior e gerenciais 

que evoluíram a taxas médias anuais de aproximadamente 10%. Não 

obstante isso, foram as ocupações manuais de menor qualificação – 

dentre as quais serviram de exemplo as de trabalhadoras domésticas, 

balconistas, comerciantes ambulantes, aprendizes e ajudantes 

industriais – as responsáveis por mais da metade (51,8%) do 

incremento absoluto de mulheres, observado no mercado urbano, entre 

1981 e 1990 (Oliveira, 1993, p.23). 
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GRÁFICO 21. EVOLUÇÃO DO SALDO DAS OCUPAÇÕES SEGUNDO SETORES DE 

ATIVIDADE ECONÔMICA (EM MIL) - BRASIL: 1970 - 2000

Fonte: POCHMANN (2012:18). 
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Os dados apontados por Oliveira (1993) podem ser observados na tabela 16: 

 

 

Oliveira (1993) aponta dois outros fenômenos relativos ao mercado de trabalho 

ocorridos entre 1981 e 1990 – a diminuição da importância relativa ao assalariamento, 

contraposta à produção independente, e a redução na proporção de trabalhadores 

vinculados à Previdência Social. 

Enquanto trabalhadores autônomos e pequenos empregadores em atividades 

urbanas tiveram sua participação ampliada, a dos empregados particulares, como um 

todo, declinou de 56,2% para 52,3% (tabela 17). Além disso, assistiu-se, também, ao 

longo do período, a uma queda de participação dos empregados com cobertura 

previdenciária (de 44,9% para 40,3%) e ao acréscimo da dos sem cobertura (de 11,3% 

para 12%) na distribuição total de pessoas ocupadas em atividades não agrícolas, como 

pode ser visto na tabela 18. 

 

Período Anual

População Economicamente Ativa 47.485,8 64.468,0 35,8 3,5

Distribuição Percentual (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

População Ocupada

Por Sexo 45.465,4 62.100,5 36,6 3,5

Distribuição Percentual (% ) 100,0 100,0

Homens 68,8 64,4 28,0 2,8

Mulheres 31,2 35,6 55,5 5,0

Distribuição Percentual (% ) 100,0 100,0

Agrícola 29,3 22,8 6,6 0,7

Não-Agrícola 70,7 77,2 49,0 4,5

FONTE: IBGE Apud OLIVEIRA (1993: 20). 

VARIAÇÃO PERCENTUAL
INDICADORES 1981 1990

TABELA 16. INDICADORES DE ATIVIDADE E OCUPAÇÃO - BRASIL: 1981-1990 

1981 1990 Período Anual

TOTAL (1000 PESSOAS) 44.745,2 60.628,0

Distribuição Relativa (%) 100,0 100,0 35,5 3,4

Não Agrícolas (100) pessoas 31.450,7 46.509,7

Distribuição relativa (%) 100,0 100,0 47,9 4,4

Agrícolas (1000 pessoas) 13.294,5 14.118,6

Distribuição Relativa (%) 100,0 100,0 6,2 0,7

FONTE: IBGE Apud OLIVEIRA (1993: 27). 

TABELA 17. PESSOAS OCUPADAS NO MERCADO DE TRABALHO POR FORMA DE INSERÇÃO: BRASIL  - 1981-1990

ANOS VARIAÇÃO PERCENTUAL
CATEGORIAS DE INSERÇÃO
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Pochmann (2011) aponta que durante a década de 1990, além do agravamento 

dos fatores apresentados no início deste capítulo, ocorreu também uma grande elevação 

na taxa de desemprego, a qual se reduz apenas a partir do governo Lula.
 

 

[...] houve também um aumento sem precedentes na taxa de 

desemprego que: saltou de um patamar médio de 6,6% no governo 

Sarney, para 8,5% no mandato de Collor/Itamar; teve novo salto para 

10,2% no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique 

Cardoso e para 11,7% no segundo mandato; foi reduzido para 11,3% 

no primeiro mandato do presidente Lula e no segundo mandato com 

média anual abaixo de 9% para a taxa de desemprego (POCHMANN, 

2011, P. 80). 

 

A partir do gráfico 22, é possível identificar um movimento de alta no indicador 

de desemprego durante todo o período 1992-2002, o qual começa a declinar mais 

fortemente em meados de 2008. Desde 1993 até o ano de 2001, houve um aumento de 

46,06% na variação de desempregados no Brasil; enquanto que de 2001 a 2009 a 

porcentagem de desocupados sofreu retração de 8,08%. 

 

1981 1990

TOTAL (1000 pessoas) 31.450,7 46.590,7

Com contribuição (1000 pessoas) 21.215,1 29.208,1 3,6

Distribuição relativa (%) 67,5 62,8 -

Sem contribuição (1000 pessoas) 10.235,6 17.301,6 6,0

Distribuição relativa (%) 32,5 37,2 -

FONTE: IBGE Apud OLIVEIRA (1993: 28). 

CATEGORIAS SÓCIO-OCUPACIONAIS E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

PARTICIPAÇÃO NO TOTAL TAXA DE CRESCIMENTO 

ANUAL 1981-1990

TABELA 18. PESSOAS OCUPADAS EM ATIVIDADES NÃO-AGRÍCOLAS POR CATEGORIAS 

SÓCIO-OCUPACIONAIS SEGUNDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA -  BRASIL: 1981 - 1990
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Quando visualizado sob o ângulo dos números, se torna mais evidente o 

movimento de alta no desemprego no período 1995-2002, quando o número de 

desocupados de 4.554.012 em 1993 sobe para 8.077.640 em 2001. Os dados estão 

contidos abaixo no gráfico 23.  
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Pochmann (2011) afirma, ainda, que a expressiva mudança nos anos 1990 é 

decorrente de um processo de abertura comercial da economia ao exterior iniciado no 

governo Collor, de forma não planejada e desacompanhada de uma política industrial ou 

de políticas sociais compensatórias. Tudo isso somado a uma valorização cambial e a 

uma “falência” fiscal do Estado Brasileiro, frente à queda na arrecadação provocada 

pela própria política recessiva. Este “modelo” foi intensificado até o ano de 2001, o que 

gerou resultados desastrosos, principalmente no estoque de emprego industrial, devido à 

longa duração do binômio câmbio valorizado e juros altos. Outro fator que contribuiu 

para a geração desses resultados foi o apego da política econômica a metas de inflação 

que limitam a utilização de políticas voltadas para a retomada do desenvolvimento. 

 

Outro fato de destaque é que na década de 1990 verificou-se uma elevação 

demasiada da taxa de juros e nos impostos, o que ocasionou o crescimento muito 

pequeno do PIB e índices maiores de desemprego. Cysne (1994) explicita bem essa 

questão: 

 

“O plano vem se sustentando através do binômio poupança externa 

elevada e altas taxas de juros. Como não poderia deixar de ser, a 

valorização do câmbio real em valor superior à elevação de 

produtividade tem implicado baixas taxas de crescimento. Passados 

quatro anos e meio desde o início do plano, o desemprego tornou-se o 

maior problema do governo.” 

 

É importante mencionar o fato de que durante os anos de 1994-1995 a 

recuperação das atividades produtivas não veio acompanhada de uma retomada da 

recriação de postos de trabalho no setor industrial, como fora observado anteriormente 

na expansão econômica de 1985-1986: 

 

Para Baltar (1996), por exemplo, a recuperação das atividades 

produtivas ocorrida na economia brasileira no biênio 1994-1995 não 

teve o êxito esperado na recriação de postos de trabalho no setor 

industrial, observado anteriormente, na expansão econômica de 1985-

1986. Na década de 1980, houve a retomada do dinamismo da 

economia, após a recessão de 1981-1983, que teve um efeito positivo 

sobre a geração de postos de trabalho na indústria repondo os que 

haviam sido eliminados na recessão (POCHMANN, 2011 apud 

BALTAR, 1996). 

 

Ainda de acordo com Pochmann (2011): 
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Em contrapartida, a recuperação (1994-1995) que se sucedeu à adoção 

do Plano Real não logrou reaver, nas atividades industriais – as que 

dão maior dinamismo ao conjunto da atividade econômica – os postos 

de trabalho que haviam sido eliminados na recessão do início da 

década de 1990. O desempenho do emprego industrial pós 1994 

relacionou-se às características da política econômica que foi adotada, 

baseada na abertura comercial desacompanhada de política industrial, 

ao lado de um câmbio valorizado. Em razão disso, houve 

descontinuidade na evolução das principais cadeias produtivas da 

indústria brasileira. A expansão da produção de manufatura estimulou 

a importação de bens intermediários que, anteriormente, era produzida 

principalmente pelo parque industrial nacional. 

 

O autor conclui dizendo que a arrogância ideológica e a força da retórica, com o 

reforço da mídia, culminaram por aprofundar os resultados provenientes da 

modernização conservadora de 1990, ou seja, além de agravar os problemas sociais, 

acabou provocando a elevação da dívida pública e dos déficits no Balanço de 

Pagamentos com o aumento da vulnerabilidade externa, que segundo ele é um problema 

recorrente no Brasil. É somente a partir da segunda metade da década de 2000 que os 

índices de desemprego retomam a trajetória de queda, concomitantemente à elevação 

das ocupações, sobretudo as contribuições dos contratos formais para a previdência 

privada. Na opinião do autor, essa retomada foi possível a partir do momento no qual se 

abandonou a perspectiva das políticas neoliberais para o mercado de trabalho brasileiro. 

  

 A década de 2000 traz um novo olhar para o mercado de trabalho. As políticas 

neoliberais são substituídas por uma política mais intervencionista que, segundo 

Pochmann, imprime um novo rumo a este mercado. 

 

Passando para meados de 2004, ocorre uma mudança na dinâmica na variação 

dos índices de desemprego, que começa a apresentar tendência de queda, conforme 

mostrado por meio dos gráficos. 

 

De acordo com Denslow & Tyler (1983) o desemprego vem apresentando queda 

considerável desde 2000 e mais acentuadamente durante os anos de 2004-2005, dado 

este que explana o que fora discutido acima: 

 

(...) em meados dos anos 2000, mais particularmente a partir do biênio 

2004-2005, é que ambos os indicadores [desemprego e remuneração 
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média] passam a apresentar comportamento positivo: o índice de 

desemprego cai dos 10% para menos de 8% e a remuneração média do 

trabalho acumula ganho real de 17% entre 2004 e 2008, chegando a 

R$ 1.042,00. Apesar disso, no entanto, ambos continuam piores do 

que o observado anteriormente. O índice de desemprego ainda não 

voltou a se aproximar dos percentuais obtidos na década de 1980 e a 

remuneração do trabalho continua em um nível inferior ao verificado 

entre 1995 e 1998. A boa notícia, contudo, é que, pela primeira vez 

em muito tempo, também o percentual de trabalhadores formais subiu 

de forma consistente nos últimos anos, chegando a 42,8% da PEA em 

2008, depois de patinar em torno de 36% nos anos 1990 e de atingir 

um valor mínimo de 34,2% em 1999 (Ibid: 40). 

 

Dowbor (2007) também faz uma menção a essa realidade. Realmente o índice da 

população desempregada vem caindo, mas é necessário “olhar” para uma herança 

dramática, conforme citado pelo próprio IBGE. No período entre 2005-2006, mais da 

metade da população ocupada continuava sendo formada por trabalhadores sem carteira 

assinada, 

 

“O principal número, evidentemente, é o aumento de postos de 

trabalho no país durante a última gestão. Isto representa um imenso 

avanço, pois se trata aqui de uma das principais raízes da 

desigualdade: grande parte dos brasileiros se vê excluída do direito de 

contribuir para a própria sobrevivência e para o desenvolvimento em 

geral. Entre 2005 e 2006 o avanço foi particularmente forte, com um 

aumento de 2,4%, resultado da entrada no mercado de trabalho de 2,1 

milhões de pessoas. A expansão do emprego feminino é 

particularmente forte, 3,3%, enquanto o dos homens atingiu 1,8%. A 

formalização do emprego é muito significativa: 3 em cada 5 empregos 

criados são com carteira assinada, um aumento de 4,7% em um ano. O 

avanço é pois muito positivo, mas num quadro de herança dramático, 

que o próprio IBGE aponta “mais da metade da população ocupada 

(49,1 milhões de pessoas) continuava formada por trabalhadores sem 

carteira assinada, por conta própria ou sem remuneração” (DOWBOR, 

2007: 1). 

 

Para Ryder (2012), a criação de empregos é a prioridade mais urgente do 

desenvolvimento mundial. Um trabalho decente é o melhor caminho para sair da 

pobreza e é também o caminho rumo ao crescimento das economias. O trabalho traduz-

se em desenvolvimento (OIT, 2012). 

 

Após discutir a questão do mercado de trabalho, a seção seguinte se propõe a 

fazer uma breve revisão histórica acerca da evolução da política social no Brasil, e 

apresentar, também, brevemente, os programas mais efetivos no combate à pobreza e à 
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desigualdade social: o programa Bolsa Família (PBF) e o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

 

            6.4. Política social, Pobreza e Distribuição de Renda: O avanço na Década 

de 2000 

 

A década de 1980 representou o momento de crise do chamado “Estado 

Desenvolvimentista”, cujo padrão de financiamento se baseava no tripé Estado – Capital 

Estrangeiro – Capital Nacional. É importante lembrar que o Brasil, ao contrário dos 

países chamados centrais, industrializou-se tardiamente por meio do processo de 

substituição de importações, implicando, assim, na formação de um “parque” industrial 

atrasado e impossibilitado de competir internacionalmente. Os alicerces nos quais o 

processo de substituição de importações estava assentado eram frágeis demais para 

manterem-se erguidos após instabilidades econômicas que levassem à interrupção dos 

financiamentos e investimentos externos e à falência do Estado “Mãe”. Realmente 

faltou um projeto de longo prazo para gerar investimentos que financiassem o processo 

industrial do Brasil.  

Esta dinâmica do processo de substituição de importações levou o Brasil a 

enfrentar dificuldades em seu posicionamento na 1ª, 2ª e, principalmente, 3ª Revolução 

Industrial. É a partir desta última que surgem os maiores obstáculos ao país para se 

inserir na nova dinâmica estabelecida internacionalmente – a chamada Revolução 

Tecnológica. O Brasil não possuía os atrativos necessários para promover a 

continuidade dos investimentos diretos estrangeiros, ou seja, não detinha atributos 

fundamentais como mão-de-obra qualificada e especializada. Somada à interrupção dos 

investimentos diretos do exterior, houve também a “quebra” nos fluxos de 

financiamentos externos por conta da crise pela qual o mundo passava. A partir deste 

novo cenário, as políticas neoliberais ganham força e enfraquecem os avanços nas 

políticas sociais que até então vinham sendo conquistados. 

A expressão máxima do esgotamento do Estado Desenvolvimentista deu-se ao 

final do governo Sarney, quando culminou o processo de transição democrática no qual, 

apesar da evidente hegemonia conservadora na sua condução, também encontramos 

movimentos sociais e propostas alternativas de gestão pública em alguns níveis e 
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setores do governo. A erosão da autoridade governamental com a ausência crescente de 

legitimidade, enfrentando uma sociedade carente de consensos e hegemonias, sem 

parâmetros de ação coletiva, sofrendo os impactos de uma economia destruída pela 

hiperinflação, tudo isso levou à insustentabilidade da situação política e econômica e a 

um sentimento generalizado da necessidade de uma mudança radical de rumo 

(SOARES, 1998, p. 265-6). Porém, é a partir do Governo Collor que a política 

neoliberal ganha os contornos que trariam consequências desastrosas para a Área Social. 

 

Soares (1998) explicita ter sido o combate à inflação o eixo central na condução 

da política econômica do governo Collor, a qual seria feita por meio do “Plano de 

Estabilização”. Para atingir este objetivo qualquer meio era justificável, inclusive uma 

recessão sem limites e para tanto elaborou um plano que pôde ser definido em três 

ideologias principais.  

 

De acordo com Soares, a proposta do governo abrangia como primeira ideologia 

a ideia de desregulamentação da economia, que defendia a extinção da atuação do 

Estado sobre os preços da economia em geral e sobre as relações capital-trabalho. Essa 

regulação, “capaz” de gerar distorções na economia, deveria, então, ser substituída pelo 

“livre jogo do mercado”. 

  

Ainda segundo o autor, havia uma segunda ideologia, a qual considerava o setor 

privado como o único capaz de levar ao crescimento econômico, enquanto que o setor 

público era caracterizado como ineficiente e ineficaz. Essa ideia transbordou dos limites 

do setor produtivo para a Área Social, como a Saúde e a Educação. Vinculada a esta 

última ideia existia uma outra, a do estabelecimento de um “Estado Mínimo” (contida 

no receituário do FMI e do Consenso de Washington), que cumprisse com funções 

básicas como a educação primária, a saúde pública e a criação e manutenção de uma 

infraestrutura essencial ao desenvolvimento econômico. Somado a tudo isso também 

estava o pensamento de que com a privatização e com a redução do tamanho do Estado, 

de modo geral, se estaria reduzindo o gasto público, com o que se eliminaria o déficit 

público, os dois grandes causadores de quase todos os “males” – sobretudo o da 

inflação. Presenciou-se, dessa forma, durante o governo Collor, um “festival” de 

medidas como a demissão de funcionários, venda de automóveis e mansões, dentre 

outras similares, denominadas de “Reforma Administrativa”. Evidentemente essas 
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medidas, ao lado de outras consequências mais graves, como a violenta queda do gasto 

social, não resultaram nem na eliminação do déficit público e muito menos na redução 

da inflação. 

 

A liberalização do comércio exterior seguida da liberalização indiscriminada das 

importações figuravam como últimas ideologias da proposta do governo. Esta última, de 

acordo com Soares (1998), trouxe diversas consequências, e uma delas é a de que o 

alegado aumento da competitividade trouxe (e traz) consigo, na realidade, um enorme 

potencial de destrutividade. Segmentos inteiros da nossa economia foram 

desmantelados, com todas as sequelas econômicas e sociais conhecidas como, por 

exemplo, o desengajamento de parte de nossa força de trabalho. 

 

A década de 1990 inicia-se a partir de um novo regime para o Brasil: a 

Constituição Federal de 1988. No primeiro orçamento regido pela Constituição Federal 

de 1988 os benefícios previdenciários deixam de constar como despesa da União e são 

contabilizados no orçamento da Seguridade Social. Essa situação se mantém até o ano 

de 1992, e em 1993 esse grupo de despesa volta a fazer parte do orçamento da União. É 

a partir da Constituição de 1988 que se verifica um aumento dos benefícios 

previdenciários. 

 

Os benefícios previdenciários elevaram-se, basicamente, em função 

das mudanças da Constituição de 1988 e pela antecipação da demanda 

provocada pelo anúncio de reformas (FERREIRA, 2007 apud 

MARQUES, 2003, p.103), [...] (FERREIRA, 2007: 103). 

 

Os gastos com Previdência Social/ Assistência Social se elevam após 

a Constituição de 1988: de cerca de 12%, em 1980, para em torno de 

19%, em 1991. Sua participação relativa máxima foi atingida em 1996 

(22,19%), reduzindo-se a partir de então. Em 2005 esse percentual foi 

de 18,5% (Ibid: 109). 

Ferreira, (2007) aponta em seu trabalho que o gasto no âmbito da função 

Educação/Cultura sofre forte declínio, especialmente em decorrência de uma mudança 

de competência dos níveis de ensino (a União passa a ser responsável, obrigatoriamente, 

somente pelo financiamento do ensino universitário). Assim, o gasto com educação – já 

que a cultura realiza menos de 0,1% dos gastos em todo o período -, elevou-se até 

meados da década de 1980 (13,14%) e passa a diminuir de forma um pouco irregular daí 

em diante, atingindo 1,51% do total em 2005. 
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O último ciclo de expansão produtiva no Brasil durou cinco décadas (1930 a 

1980), estabelecendo à economia social um papel secundário e subordinado às decisões 

de gastos dos setores privado e público. Naquela época, predominou a máxima 

governamental de atribuir à dinâmica do rápido crescimento econômico a própria 

responsabilidade pela trajetória de distribuição da renda, o que deixava, por 

consequência, papel residual e estreito ao avanço da autonomia relativa do gasto social. 

 

Pochmann também faz menção ao fato de que os gastos sociais voltaram a 

crescer: 

 

Somente com a Constituição Federal de 1988, responsável pela 

consolidação dos grandes complexos do Estado de Bem-Estar Social 

no Brasil, especialmente no âmbito da seguridade social (saúde, 

previdência e assistência social), é que o gasto social como proporção 

do PIB passou a crescer, salvo o seu congelamento relativo durante a 

década de 1990, conduzido pelas políticas neoliberais (Ibid: 127). 

  

E é a partir do Estado de Bem-Estar Social no Brasil que os segmentos de maior 

rendimento foram beneficiados e que pôde ser possível o crescimento no número de 

beneficiários das transferências previdenciárias e assistências. 

 

Os segmentos de menor rendimento foram os mais beneficiados pela 

constituição do Estado de Bem-Estar Social, uma vez que, em 2008, a 

base da pirâmide social (10% mais pobres) tinha 25% do seu 

rendimento dependente das transferências monetárias, enquanto, em 

1978, essa razão era somente de 7%. Uma elevação de 3,6 vezes. No 

topo da mesma pirâmide social (10% mais ricos), as transferências 

monetárias respondiam, em 2008, por 18% do rendimento per capita 

dos domicílios ante 8% em 1978. Ou seja, aumento de 2,2 vezes. 

Adicionalmente, observa-se que, em 1978, somente 8,3% dos 

domicílios cujo rendimento per capita situava-se no menor decil da 

distribuição de renda recebiam transferências monetárias, enquanto no 

maior decil, as transferências monetárias alcançavam 24,4% dos 

domicílios. Quarenta anos depois, constata-se que 58,3% das famílias 

na base da pirâmide social recebem transferências monetárias, assim 

como 40,8% do total dos domicílios mais ricos do País. Aumento de 7 

vezes para famílias de baixa renda e de 1,7% vez nas famílias de 

maior rendimento (Ibid: 128). 

  

Em virtude disso, pode-se concluir a respeito do impacto das 

transferências previdenciárias e assistências sobre a pobreza. Sem as 

transferências monetárias, o Brasil teria, em 2008, 40,5 milhões de 

pessoas recebendo um rendimento de até 25% do salário mínimo 
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nacional. Com a complementação de renda pelas transferências, o 

Brasil registra 18,7 milhões de pessoas com até ¼ de salário mínimo 

mensal. Resumidamente, são 21,8 milhões de pessoas que conseguem 

ultrapassar a linha de pobreza extrema (até 25% do salário mínimo). 

Em 1978 o efeito da política de transferência monetária impactava 

somente 4,9 milhões de pessoas (Ibid: 128-29). 

 

Porém, o autor cita que as reformas neoliberais, impostas a partir do final da 

década de 1980, impuseram intensas transformações econômicas e sociais no Brasil. A 

mudança nos regimes de emprego e de bem estar foram nítidas.  

 

Ainda que tardiamente, o Brasil aceitou sem limites as regras do 

Consenso de Washington, que se mostraram impeditivas tanto à 

retomada do crescimento acelerado das atividades produtivas como à 

elevação do padrão de bem-estar social. Na política social prevaleceu 

a assistencialização do gasto público, com importante focalização das 

ações, enquanto no regime de emprego ganhou maior ênfase a 

desregulação das contratações laborais [...] (Ibid: 130) 

 

Pochmann (2011) complementa sua ideia apontando que a reversão dos avanços 

de bem-estar vigente durante o período de redemocratização nacional foi resultado da 

subordinação, cada vez maior, da política social em razão dos compromissos 

macroeconômicos restritivos instaurados pela agenda neoliberal da década de 1990 no 

Brasil. Como resultado dessa nova estruturação da economia brasileira, muitos 

obstáculos começaram a ser impostos à efetivação das políticas sociais. Alguns 

exemplos foram as dificuldades que apareceram tanto para a efetivação do orçamento da 

seguridade social como no financiamento do custeio dos beneficiários atendidos; e 

também, além da desestruturação de parte do setor público, houve vetos presidenciais às 

propostas de regulamentação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Lei Orgânica da Saúde e de leis 

trabalhistas. 

 

Na esfera da assistência social, a LOAS, a partir de sua aprovação, em 

1995, viabilizou o encerramento das estruturas burocráticas 

tradicionais que lhe davam sustentação. Se aliado ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente de 1990, o complexo previdenciário 

compreendeu uma nova etapa na ação social. Nota-se, no entanto, que 

a LOAS alçou a assistência social ao patamar da seguridade social, 

embora tenha permanecido praticamente intacta a filantropia e os 

vícios do velho assistencialismo, com instituições, clientelas e o 

caráter ainda cartorial do CNAS (Conselho Nacional de Assistência 

Social) (Ibid: 132). 
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Para o complexo educacional, a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, representou uma nova 

orientação de política pública para todos os níveis de ensino. Avanços 

consideráveis ocorreram na educação fundamental, sobretudo com a 

adoção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEP) [...] (Ibid: 133). 

 

Em 1994, com a adoção do Plano Real, tem-se uma maior subordinação da 

política social à nova realidade macroeconômica:  

 

[...]. Com a vinculação do combate à inflação à abertura comercial e à 

valorização da moeda nacional, o plano de estabilização induziu a 

política social a manter como características as ações residuais, 

focalizadas e compensatórias. Um exemplo disso foi o aprisionamento 

de 20% das receitas governamentais para serem adotadas no 

pagamento de despesas financeiras. A chamada DRU (Desvinculação 

das Receitas a União) passou a responder por quase 2/3 do superávit 

adotado para atender parte da sustentação do processo de 

financeirização de riqueza privada. Em síntese, a recentralização dos 

recursos orçamentários no âmbito do governo federal (taxas e 

contribuições não compartilhadas), a desvinculação de receitas fiscais 

(DRU), o contingenciamento dos recursos disponíveis e a regulação 

do endividamento dos Estados e Municípios impuseram enorme 

asfixia na gestão descentralizada das políticas sociais (POCHMANN, 

2011 apud LOPRERATO, 2002, AFFONSO & SILVA, 1995: 134). 

 

Os altos custos para financiar a condução da política macroeconômica, 

conduzida por meio das altas taxas de juros para fazer frente à maior vulnerabilidade 

externa e ao crescente ônus financeiro da dívida, fez com que o governo adotasse como 

medida o ajuste fiscal (aumento na carga de impostos) e a contenção de investimentos. 

Em relação a este ajuste fiscal implementado na época, Pochmann (2011) diz o que, “a 

contrapartida ao ajuste fiscal foi o desajuste social. Nem a economia nacional reagiu à 

semiestagnação da renda per capita, nem o país deixou de avançar no processo de exclusão 

social (ibid: 134)”. 

 

O autor se remete aos programas governamentais de transferência de renda, 

implementados na época como sendo benefícios monetários destinados ao segmento 

mais pauperizado, como uma alternativa à contenção de recursos para a área social. 

 

Como estrangulamento da ação do Estado, observou-se maior 

contingenciamento de recursos voltado ao financiamento dos 

complexos de políticas sociais, manifestado por certa predominância 

do sistema de cotas na definição do público-alvo (focalização), bem 

como os programas governamentais de transferências de renda 
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condicionados (Bolsa-Escola, Cartão Alimentação, entre outros) (Ibid: 

135). 

 

 De acordo com o autor é a partir do ano de 2001 que o interesse governamental 

voltou a concentrar seus recursos orçamentários em programas de complementação de 

renda para a população de miseráveis, excluídos social e economicamente num país que não 

sabe o que é crescimento econômico sustentado desde 1980 (POCHMANN, 2011). Porém, na 

opinião do autor, é a partir do governo Lula (2003 – 2010), com o abandono do 

pensamento liberal, que se visualiza a recuperação do papel do Estado no âmbito da 

questão social. 

 

Oliveira (1993) menciona que, conforme a literatura disponível, a década de 

1930 é referida como sendo o marco inicial da ação social do Estado. As aceleradas 

transformações econômicas, sociais e políticas, geradas no período, ordenaram a base 

urbano-industrial do Brasil, determinando a reorganização do Estado brasileiro. 

A partir daí, o período que se segue até 1943 caracterizou-se por mudanças 

importantes, efetuadas sob o regime autoritário, como a criação dos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAPs) e a montagem da legislação trabalhista. Nos limites do 

regime democrático entre 1945 e 1964, processou-se movimento de inovação político-

institucional-legal, nas áreas de saúde, educação, assistência social e habitação popular, 

concomitante à expansão do sistema de proteção social, com a incorporação de novos 

grupos sociais (Oliveira, 1993: 368). 

Entre 1964 e meados da década de 70 ocorreu radical transformação do 

arcabouço institucional e financeiro da política social em geral. Os sistemas nacionais 

públicos ou estatais nas principais áreas de intervenção social são efetivamente 

organizados, superando a forma fragmentada anterior. Isto permitiu a implantação 

posterior (a partir de meados dos 70) de políticas de massa e de significativa cobertura, 

sem precedentes na América Latina. Novos mecanismos na formação de um patrimônio 

dos trabalhadores foram introduzidos com a criação do FGTS e do PIS/PASEP. O 

sistema de proteção social passou a incluir os trabalhadores rurais (ainda que de forma 

limitada), e os planos de benefícios para os trabalhadores urbanos se diversificam 

(Oliveira, 1993: 368). 
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Segundo a autora, ao final dos anos 1970 esse padrão já apresentava indícios de 

esgotamento, tanto em seus aspectos sociais quanto financeiros. Isso provocou uma 

série de tentativas de reestruturação ao longo dos anos 1980. 

A partir de 1985, e até 1988, as importantes modificações introduzidas nas 

políticas sociais brasileiras foram determinadas por todo um complexo quadro de 

transformações políticas, sociais e econômicas, entre as quais destacamos: o advento do 

governo da Nova República no bojo do movimento de redemocratização nacional; a 

possibilidade de ocupação de postos estratégicos nesse governo por pessoas e grupos 

políticos identificados até então como oposição a todos os governos anteriores pós-64; a 

organização de movimentos sociais, até então subordinados e sem possibilidade de 

expressão política, que pressionavam por mudanças efetivas; e a mudança na política 

econômica, comprometida com a retomada imediata do crescimento (OLIVEIRA, 1993: 

370). 

De acordo com Pochmann (2012), o Brasil apresentou durante os anos 1960 e 

2010 três dimensões diferenciadas de transformações sociais: ritmo extremamente forte 

de expansão da renda per capita, a transição de um regime autoritário para a democracia 

e, por fim, crescimento da renda per capita dos brasileiros em consonância com o índice 

da situação geral do trabalho. A seguir serão apresentadas detalhadamente cada uma 

delas. 

A primeira, observada entre os anos 1960 e 1980, apresentou como característica 

geral o ritmo de expansão da renda per capita extremamente forte, com crescimento 

médio anual de 4,6% ao ano. Para este mesmo período, a situação geral do trabalho, 

compreendida pela ampliação da taxa de ocupação da mão-de-obra, formalização do 

emprego e redução da pobreza, elevou-se em 4,2% ao ano, em média. Mesmo com essa 

melhora, a participação do rendimento do trabalho na renda nacional caiu 11,7%, 

enquanto o grau de desigualdade na distribuição pessoal de renda do trabalho aumentou 

quase 21,9% entre 1960 e 1980. Em função disso, a renda por habitante cresceu 

acompanhada da melhora da ocupação, porém houve piora na desigualdade da 

distribuição pessoal e funcional da renda (POCHMANN, 2012: 14). 

O autor conclui apontando que o rápido crescimento econômico, observado no 

período, em conjunto ao regime autoritário vigente inibiram qualquer tentativa de 

transformação social em prol da parcela da população mais carente dos “cuidados” do 
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Estado. O favorecimento se deu aos segmentos privilegiados da nação, uma vez que as 

classes populares participavam de forma parcial e minoritária no avanço da base 

material da economia nacional. 

A partir de 1981, contudo, assistiu-se ao desenrolar de uma segunda dimensão 

nas mudanças sociais no Brasil. A transição do regime autoritário (1964-1985) para a 

democracia foi um marco importante no contexto político nacional, mas apesar disso, as 

condições socioeconômicas não foram favoráveis para o conjunto dos trabalhadores. O 

quadro geral observado entre 1981 e 2003 foi demarcado pela estagnação do rendimento 

do conjunto dos ocupados, com variação média anual positiva de somente 0,2%. Em 

resumo, a situação geral do trabalho regrediu consideravelmente (-14%), tendo em vista 

a elevação do desemprego aberto e a proliferação de postos de trabalho de reduzida 

remuneração e alta informalidade contratual (POCHMANN, 2012: 14). 

A terceira e última dimensão é verificada a partir do ano 2004. De maneira 

abrangente, entre 2004 e 2010, a renda per capita dos brasileiros cresceu a uma média 

anual de 3,3%, enquanto o índice da situação geral do trabalho cresceu em média 5,5% 

ao ano. 

 

      6.4.1. O programa Bolsa-Família 

 

Criado em outubro de 2003, este é o principal programa de transferência de renda do 

governo federal e é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS). Ele unificou outros programas de transferência de renda condicionados, 

como o Bolsa-Escola e o Bolsa-Alimentação, bem como outros programas de 

transferência de renda sem condicionalidades: Auxílio-Gás e cartão Alimentação do 

Fome Zero, que ainda estavam funcionando em 2004. O Bolsa-Família é dirigido a 

famílias pobres como uma renda per capita de até R$ 100,00 e que estão registrados no 

Cadastro Único (MEDEIROS; OSÓRIO; SOARES; SOARES). 

De acordo com Barros, Carvalho & Mendonça (2010), os princípios norteadores 

do programa Bolsa Família são: (1) promover um substancial alívio imediato à pobreza, 

(2) romper com a transmissão intergeracional da pobreza, em particular via estímulo a 

investimentos em educação e saúde. Vale ressaltar que aspectos como a divisão das 

transferências entre benefícios fixos e variáveis, e a definição de quais 
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condicionalidades devem ser cumpridas pelas famílias dependem, em grande medida, 

do tipo de incentivo que se deseja prover. No que se refere ao alívio imediato da 

pobreza, pressupõe-se que o objetivo do programa seria: “reduzir o excesso de 

desigualdade no país, transferindo renda aos 20% mais pobres (em particular, aos 10% 

mais pobres) de tal forma que a proporção da renda nacional apropriada por este grupo 

se aproxime do típico para países com renda per capita similar à brasileira (ibid: 6)”. 

 

Tal princípio define a abrangência da população-alvo, adotando 

explicitamente um critério de pobreza relativa. Segundo ele, a 

clientela do programa deverá sempre ser composta pelos 20% mais 

pobres (com prioridade para os 10% mais pobres). Contudo, não 

eterniza o programa, uma vez que estabelece que seu objetivo é 

apenas eliminar o excesso de desigualdade que existe no Brasil em 

relação a outros países de nível de desenvolvimento similar. À medida 

que a desigualdade de renda brasileira se reduzir aos níveis esperados, 

as transferências declinarão ou desaparecerão (Ibid: 7-8). 

 

Este aspecto levantado pelos autores demonstra o caráter coadjuvante do programa 

Bolsa Família em um contexto muito maior de política social. O programa deteria, 

então, um papel temporário para ajudar na redução mais imediata da pobreza para, 

assim, ser suprimido por ações de longo prazo que assumiriam um caráter estrutural, 

tais como, principalmente, melhorias na educação e no mercado de trabalho, que 

inseririam a população no processo de sua própria geração de renda. 

 

Conforme dados do IPEA (2012), todos os programas focalizados têm sempre que 

enfrentar dois problemas: os erros de inclusão e os erros de exclusão. “O primeiro tipo 

de erro ocorre quando existem entre os beneficiários indivíduos ou famílias que não 

atendem aos critérios de elegibilidade do programa. O segundo tipo é o oposto: ele 

ocorre quando existem indivíduos ou famílias elegíveis que não são beneficiadas pelo 

programa (p.37)”.  

Entretanto, os números relativos confirmam que a progressiva expansão do PBF e o 

crescimento econômico foram capazes de diminuir substancialmente os erros de 

exclusão. Enquanto o percentual de famílias beneficiárias subiu de 12% para 18% das 

famílias brasileiras, o de famílias elegíveis não beneficiárias caiu de 7% para 3%. Já as 

famílias não elegíveis têm oscilado em torno de 80% do total. Essas estimativas podem 

ser observadas na tabela abaixo. 
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Essas tendências contribuíram decisivamente para que o PBF tivesse 

impactos tão positivos sobre a pobreza e a desigualdade, mas há 

espaço para melhorar ainda mais. De acordo com a PNAD, ainda 

existem quase dois milhões de famílias que deveriam estar no 

programa, mas não estão. Naturalmente, diante das dificuldades 

mencionadas acima (volatilidade de renda e choques temporários), é 

impossível dizer quão preciso esse número realmente é. Na ausência 

de informações longitudinais mais detalhadas, dado o tamanho atual 

do PBF, o número parece razoável. De qualquer modo, diminuir ainda 

mais esses erros de exclusão parece ser fundamental para o sucesso no 

combate à pobreza e à desigualdade (IPEA, 2012: 39). 

 Com base nos dados apresentados acima, verifica-se o avanço apresentado do Bolsa 

Família no que concerne ao atendimento das famílias vulneráveis à pobreza. Apenas em 

sete anos, houve um aumento de 66% no número absoluto de domicílios que recebem o 

benefício. A meta é ampliar ainda mais a abrangência do Programa. 

 

             6.4.2.  O Benefício de Prestação Continuada.  

 

 Assim como o Programa Bolsa Família (PBF), o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) também é o “carro-chefe” da política social do governo, uma vez que 

o recebimento de ambos não dependem de uma contribuição prévia. O BPC é um 

programa mais antigo do que o PBF, instituído pela Constituição Federal de 1998 e 

regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei nº 8.742, de 

7/12/1993; pelas Leis nº 12.435, de 06/07/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011, que fazem 

alterações na LOAS e, também, pelos Decretos nº 6.214, de 26 de setembro de 2007 e 

nº 6.564, de 12 de setembro de 2008. 

2005 2007 2009 2011

6.255,0 6.699,0 8.759,0 10.369,0 66,0

3.585,0 3.477,0 2.650,0 1.783,0 -50,0

41.251,0 43.324,0 44.431,0 45.242,0 10,0

5.091,0 53.500,0 55.840,0 57.394,0 12,0

2005 2007 2009 2011

12,2 12,5 15,7 18,1 5,8

7,0 6,5 4,7 3,1 -3,9

80,7 81,0 79,6 78,8 -1,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: IPEA (2012: 39)

TABELA 19 - DOMICÍLIOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, ELEGÍVEIS NÃO BENEFICIÁRIOS E NÃO 

ELEGÍVEIS - BRASIL: 2005 - 2011

Recebem PBF

Elegíveis, não recebem

Não Elegíveis

Total

Tipos de Domicílios
Absoluto (em milhões)

Variação 2005-11 (% )

Tipos de Domicílios
Relativo (% )

Variação 2005-11 (% )

Recebem PBF

Elegíveis, não recebem

Não Elegíveis

Total
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Os beneficiários da Renda Mensal Vitalícia (RMV), que funcionava 

desde 1974, foram incorporados no momento da implementação. O 

BPC, diferentemente do PBF, que não tem garantias constitucionais, é 

um direito garantido pela Carta Magna. A principal semelhança entre 

os dois é o fato de serem ambos transferências de renda focalizadas e 

não-contributivas. O valor é maior e o benefício consiste no 

pagamento de um salário mínimo (SM) corrente mensal a pessoas com 

65 anos de idade ou mais e a pessoas com deficiência incapacitante 

para a vida independente e para o trabalho. O conceito de família é 

diferente e o benefício é individual e não familiar, como o PBF. 

Finalmente, a renda de corte também é diferente, sendo necessária a 

comprovação de renda per capita familiar inferior a um quarto do SM 

vigente. 

 

A tabela abaixo mostra a evolução do número de beneficiários do BPC entre os 

anos 1996 e 2004. Com base nos dados, é possível verificar o crescimento ascendente 

do programa. De acordo com Satyro & Soares (2009: 11): 

 

A trajetória do número de benefícios concedidos pelo BPC é 

ascendente, com forte crescimento em anos recentes, como pode ser 

observado na tabela abaixo. Houve incrementos consideráveis nos 

anos subsequentes a sua criação com mais 502.080 novos 

beneficiários entre 1996 e 2008, e alcançando 1.209.927 em 2000. 

Houve um pequeno decréscimo nos quatro anos seguintes (...). O BPC 

passou de 1.127.549 benefícios em 2004 para 2.477.485 em 2006, 

praticamente dobrando num período de dois anos. 

 

 

 

O BPC é, portanto, um programa relevante para a política de combate à pobreza 

e à concentração de renda , uma vez que possui grande alcance nacional e disponibiliza 

uma renda que dispensa uma prévia contribuição para acessá-lo. 

 

 

 

 

1996 1998 2000 2004 2006 2008

346.219 848.299 1.209.927 1.127.849 2.477.485 2.799.659

Fonte: SATYRO; SOARES (2009: 11)

Brasil

TABELA 20 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BRASIL: 1996 - 2004

Ano
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da década de 1960, constatou-se que a proporção dos pobres 

permanece estável (do total das pessoas ativas, aquelas que tinham renda até um salário 

mínimo passaram de 70,1% em 1960 para 68,0% em 1970), enquanto que a dos ricos 

praticamente dobrou (as pessoas com renda de dez e mais salários mínimos passou de 

0,6% para 1,1% em 1970). Isso pode ser visualizado por meio da variação do índice de 

Gini que se eleva de 0,4999 para 0,5684, representando uma alta de extraordinários 

13,7%. Porém, quando analisado em conjunto com outros dados, é possível concluir que 

esse acréscimo serviu muito mais para multiplicar o número de ricos do que para 

atenuar a situação dos pobres.  

Na época, em função da inflação pela qual passava o país e da política 

implementada pelo Governo em 1965, o salário mínimo perdeu cerca de 42% do seu 

poder de compra. E para agravar ainda mais a situação, a partir de 1964 o panorama 

político passou a ser extremamente desfavorável às lutas sindicais. O governo passou, 

então, a reprimir violentamente os movimentos de greve que reivindicavam aumentos 

salariais. A situação passaria a melhorar somente com o início do chamado “Milagre 

Econômico” (1968-1973), quando o cenário econômico se torna extremamente 

favorável e propicia o aumento de renda para todos os estratos de classes. 

A década de 1970 é marcada no início pelo período do “Milagre Econômico”, no 

qual a economia brasileira apresentou crescimento extraordinário e trajetória 

descendente da inflação. Em 1979 é promulgada a Lei nº 6.708, que instaurava reajustes 

semestrais diferenciados com base no INPC. A nova lei representou claramente uma 

política voltada aos estratos da população menos favorecidos. Ao final do ano de 1980, 

o Governo intensificou o arrocho dos altos salários por meio da Lei nº 6.888, que previa 

o recebimento de apenas metade do INPC para a parcela de salários entre 15 e 20 

salários mínimos e o recebimento de nenhum reajuste para a parcela acima de 20 

salários mínimos. 

O que antes representou o presságio de uma crise transformara-se em realidade 

trágica: a rápida expansão das importações e da dívida externa brasileira durante o 

“milagre econômico” (1968-1973) e do II PND levaram o Brasil ao aumento da 

dependência externa do país nesses anos e em anos posteriores. As duas crises do 

petróleo (1973 e 1979) também se apresentaram como fator agravante para a situação 
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do país. Entre 1980-85 o Brasil embarca em um novo regime político, passa de um 

regime repressor para outro, civil e democrático.  

O ano de 1986 marca a implementação do programa de estabilização monetária – 

o Plano Cruzado – que apresentou efeitos importantes sobre os índices de pobreza 

daquele ano, seja pela estabilização em si, que tende a permitir maiores ganhos de renda 

na base da distribuição de rendimentos, seja por medidas como abono salarial e reajuste 

do salário mínimo acima das perdas inflacionárias. Assim, a proporção de pobres que já 

vinha declinando em função da retomada do nível de atividade desde 1984 caiu mais 

fortemente, de 35%, em 1985, para 23,7% em 1986, no país como um todo. Porém, os 

efeitos do Plano Cruzado sobre os preços e sobre a renda foram de curta duração, sendo 

que já em 1987 os ganhos em relação à redução da pobreza tinham sido em grande parte 

revertidos.  

Ainda analisando a década de 1980, em relação à concentração de renda, o índice 

de Gini passa de 0,592 em 1983, para 0,587 em 1984, para 0,599 em 1985, para 0,588 

em 1986, para 0,595 em 1987, e finalmente, para 0,612 em 1988. Esse crescimento 

gradativo do índice acompanhou a tendência de alta da inflação, no período. O que 

ocorreu foi que a inflação acelerada contribuiu para aumentar ainda mais a desigualdade 

da distribuição da renda no país, que atingiu um pico em 1989, no último ano do 

governo Sarney. 

  O rendimento médio das pessoas apresentou ganho real expressivo, sendo este 

ganho mais acentuado para aqueles que recebiam rendimentos mais baixos. Assim, no 

décimo inferior da distribuição, o rendimento médio teve forte desempenho, passando 

de $ 28 em 1993 para R$ 56 em 1995 (preços de setembro de 1997). Já no segundo 

décimo da distribuição, os ganhos também foram significativos, apresentando 

crescimento de 46% no mesmo período. O índice de Gini em 1993 era de 0,604 e em 

2002 de 0,597, variação que representa uma queda de 1,2% na concentração de renda no 

período. 

No ano de 2003 ocorre a posse de Luiz Inácio “Lula” da Silva para a presidência 

da República. Lula assume o cargo em meio a um cenário de grande instabilidade 

econômica, vinculada a uma crise de desconfiança sobre os rumos que a Economia 

tomaria. É, portanto, na década de 2000, que são visualizadas grandes melhorias nos 

níveis de concentração de renda e de pobreza. Com base em dados do IPEA, verificou-
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se que enquanto a taxa de pobreza absoluta teve uma redução de 36% entre 2003 e 

2008, o índice de Gini reduziu-se de 0,58 para 0,55, numa queda de 5% no mesmo 

período. A queda na concentração de renda, observada no período, se deveu, 

principalmente, pela expansão do mercado de trabalho e pelas políticas redistributivas 

patrocinadas pelo Estado Brasileiro. Essa melhoria na desigualdade teria contribuído 

para o declínio do patamar da pobreza no Brasil. 

Visualizando um panorama sucessivo das três décadas – 1960, 1970 e 1980 – 

conclui-se que houve momentos nos quais uma melhoria na distribuição de renda e na 

pobreza foi real, em 1970, por exemplo, porém, em função da fragilidade da economia 

brasileira, essa situação não pôde ser sustentada por muito tempo. Em tempos de crise, a 

política de arrocho salarial se mostra como uma grande estratégia utilizada pelo 

Governo a fim de diminuir principalmente os índices inflacionários. Os detentores de 

riqueza maior conseguem por meio de aplicações no mercado financeiro, valorização da 

propriedade e recebimento de lucros e dividendos, manter seu padrão de compra. A 

população de renda mais alta, ao contrário da mais pobre, possui, portanto, uma outra 

alternativa em momentos de crises na economia, ganhos de capital que não se 

incorporam à renda recebida via salários. Por fim, é somente a partir das décadas de 

1990 e 2000, a década da estabilização e a década inclusiva, respectivamente, que são 

visualizados os maiores avanços tanto na distribuição de renda quanto na pobreza. 
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