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RESUMO 
 
Do ponto de vista metodológico, este artigo faz duas importantes 
contribuições para a literatura. Uma contribuição é a proposta de uma nova 
medida do crescimento pró-pobre. Esta nova medida permite uma ligação 
direta entre as taxas de crescimento na renda média e na desigualdade de 
renda. Neste contexto, o crescimento é definido como pró-pobre ( ou anti-
pobre) se existir um ganho (ou perda) no crescimento da taxa devido a um 
aumento (ou uma queda) na desigualdade. A outra contribuição é uma 
metodologia de decomposição que explora ligações entre três dimensões: 
padrões de crescimento, desempenho do mercado de trabalho e políticas 
sociais. Através da análise desta decomposição, o crescimento da renda 
per capita é aberto por quatro componentes do mercado de trabalho: taxa 
de ocupação, jornada de trabalho, taxa de participação e produtividade.  
Também avaliamos a contribuição de diferentes fontes de renda não-
trabalho no padrão de crescimento assumido. As metodologias utilizadas 
são aplicadas à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). O 
artigo analisa a evolução dos indicadores sociais brasileiros baseados na 
renda per capita desde 1995 até 2004, explorando ligações com diferentes 
medidas de desempenho do mercado de trabalho e mudanças nas políticas 
sociais, com especial ênfase na expansão das programas focalizados de 
transferência de renda e no aumento da progressividade dos benefícios da 
previdência social. 
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I. Introdução 
 

A experiência brasileira em relação às reformas estruturais tem sido 

peculiar, especialmente quando se refere à liberalização do comércio, que 

teve seu início comparativamente tardio, sendo iniciada apenas há alguns 

anos. Enquanto outros países da América Latina iniciaram a abertura de 

suas economias no começo ou na metade dos anos 80, o mesmo processo 

começou no Brasil somente no inicio da década de 90. O mesmo é valido 

para o controle da inflação: enquanto o México começou seu processo de 

estabilização em meados dos anos 80 e a Argentina no começo da década 

de 90, o Brasil só alcançou sucesso na estabilização dos preços após 

1994. 

 

O Brasil foi o país que apresentou a maior inflação do mundo, no período 

de 1960 a 1995. Desde o começo dos anos 80, conter a inflação passou a 

ser o foco das políticas públicas no Brasil. Sucessivos pacotes 

microeconômicos e três planos foram tentados desde então: o Plano 

Cruzado em 1986, o Plano Collor em 1990 e o Plano Real em 1994. 

Apenas o Plano Real foi bem sucedido em baixar e controlar a inflação. O 

Plano Real pertence ao tipo de plano de estabilização baseado na taxa de 

câmbio, que engendra tipicamente booms de consumo ao invés de 

recessões. No entanto, a necessidade de se manter a sobrevalorização 

cambial com o intuito de estabilização num ambiente de aquecimento 

econômico, aumentou a suscetibilidade da economia brasileira às ondas de 

choques externos, como as crises originadas no México (1995), na Ásia 

(1997) e na Rússia (1998). 

 

A crise da desvalorização cambial brasileira de 1999 gerou 
importantes mudanças na macroeconomia e nas políticas sociais que 
podem ser observadas até hoje, tais como: i) adoção do câmbio 
flutuante;  ii) adoção de metas de inflação; iii) implementação da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, aplicável a todos os níveis de governo e 



empresas estatais igualmente1 associado a um pesado incremento da 
carga tributária em 10 pontos percentuais do PIB a partir de 1995, 
alcançando cerca de 38% no final de 2005. Deve-se ter em mente que 
as altas taxas de juros real e a expansão das despesas públicas 
contribuíram para o aumento do débito público brasileiro, de mais da 
metade do PIB. Esta combinação explica em parte o medíocre 
desempenho da renda per capita brasileira de – 1.35% ao ano. 

 

Na frente social, o salário-mínimo cresceu 75% em termos reais no início 

de 1995 a 2004 – e 100% até 2006. O salário-mínimo também é o 

numerário de várias políticas de transferência de renda, indexando 

benefícios e critérios de elegibilidade, particularmente na previdência social. 

Em 1995, as despesas com programas sociais já chegavam a 50% do 

gasto social brasileiro e 11% do PIB. Em 1998, houve mudança nos 

programas sociais de renda com progressivos ajustes dos benefícios, mas 

que não foi especialmente notado, já que não exigiu nenhuma reforma ou 

mudança constitucional. A partir de 2000, com a criação do Fundo de 

Erradicação da Pobreza, houve uma gradual adoção dos programas, 

proveniente do governo central para os municípios que apresentavam os 

menores níveis de Índice de Desenvolvimento Humano.  A expansão de 

programas focalizados de transferências de renda condicionada, como o 

Bolsa- escola, e agora o Bolsa Família, ajudaram a combinar componentes 

compensatórios e estruturais. A disponibilidade e expansão das redes de 

proteção social a partir de 2000 geraram um impacto pró-pobre em muitas 

instâncias. Os impactos sociais da nova geração de políticas de renda não 

foram inteiramente avaliados porque mudanças nos benefícios dos 

                                                 
1 A Lei de Responsabilidade Fiscal representa um marco no regime de financiamento público nos diferentes 
níveis de estado. Esta lei, constitui um elemento chave na realização do ajuste fiscal através da restrição dos 
gastos públicos no orçamento aprovado para o ano em questão. 
 
 
 



programas sociais passados e a difusão das metas dos programas de 

renda foram graduais e relativamente recentes. 

 

Durante os últimos 25 anos, mudanças nos indicadores sociais baseados 

em renda per capita, como desigualidade, pobreza e bem-estar social, têm 

refletido a volatilidade do ambiente macroeconômico brasileiro: até 1994 as 

fontes de instabilidade foram às sucessivas tentativas, e falhas, de 

estabilização, enquanto a partir de 1995 a principal fonte de instabilidade foi 

a chegada (e a saída) de crises externas. Mas neste último período o país 

expandiu programas de transferência de renda, amortecendo as 

conseqüências sociais de uma maior instabilidade e as tendências de baixo 

crescimento observadas. 

 

Como geralmente mostrado, há uma forte associação entre crescimento e 

redução da pobreza no Brasil. Se o crescimento se traduz em significativa 

redução da pobreza, isto depende de inúmeros fatores como inflação, 

choques externos, desemprego, salário-mínimo, programas sociais etc. Um 

dos fatores mais importantes influenciado por  todos os outros é o nível de 

desigualdade no país. Estudos têm mostrado que a pobreza responde mais 

ao crescimento quando a distribuição de renda e de recursos é mais 

igualitária. Neste contexto, uma sociedade mais igualitária cresce mais 

rapidamente. O Brasil tem sido notoriamente conhecido como um dos 

países que têm a maior desigualdade de renda do mundo (DFID 2003, Li et 

al 1998, Psacharopoulos 1991). Após sua íngreme ascensão nos anos 60, 

a desigualdade brasileira têm sido persistentemente alta, mas permaneceu 

estável entre 1970 e 2000 (Langoni 1973, Hoffman 1989, Bonelli et al. 

1989, Barros et al. 1992, Ramos 1993, Barros et al. 2000). Contudo, em 

anos recentes, a desigualdade está em declínio. A alta desigualdade no 

país pode estar segurando um crescimento mais rápido da economia. É 

muito importante enfatizar que a combinação do crescimento da economia 



com distribuição de renda poderia levar a uma rápida e efetiva solução para 

a redução da pobreza. 

 

Este artigo propõe e aplica para o Brasil um crescimento e metodologia de 

crescimento pró-pobre, que explica o quão intensas e regressivas foram as 

mudanças observadas nos fatores de mercado de trabalho, como taxas de 

participação, emprego, desemprego, produtividade e retornos da educação. 

Medimos como cada um destes fatores afetaram o crescimento no nível e 

na distribuição de renda per capita. A metodologia também avalia o 

crescimento de diferentes fontes de renda encontradas na Pesquisa 

Nacional de Amostragem por Domicílio (PNAD), com especial ênfase nos 

benefícios de programas sociais e de transferência de renda condicionada. 

Nos períodos estudados, calculamos a relação entre custo e o benefício 

fiscal adicionais em termos do crescimento pró-pobre nos gastos públicos 

com programas de transferência de renda. O objetivo final é mostrar a 

contribuição de cada componente de trabalho e não-trabalho discutidos 

para o crescimento total per capita e para o crescimento pró-pobre. 

 

Focamos nossa análise empírica no período de relativa estabilidade dos 

preços, mas com freqüente crises externas, de 1995 a 2004, cujo 

resultados – acreditamos – foram mais estruturais, menos explorados na 

literatura, e mais confiáveis. O processo de deflação da renda nominal 

durante transições inflacionárias, como as freqüentemente observadas 

antes de 1995 , é tão complexo e incerto, que a escolha da indexação dos 

preços e respectivos pesos e atrasos envolvem decisões arbitrárias que 

afetam o nível médio da renda real.  Como as rendas são nominalmente 

ajustadas, recebidas e gastas em diferentes momentos, a inflação também 

afeta a mensuração da desigualdade de maneira duvidosa. Em outras 

palavras, não é apenas causalidade que explica a coincidência entre picos 

de inflação e desigualdade, que aconteceram no Brasil em 1989 e 1994, 

mas erros de mensuração (ver seção V). 



 

O período iniciado em 1995 não mostra o crescimento no mercado de 

trabalho e a redução da pobreza, ambos observados após a estabilização 

do Plano Real (Neri 1996, Rocha 2003 and Barros et alli (2000)). Por outro 

lado,  mostra a redução da desigualdade social de 2001-2004, período este 

que trouxe a desigualdade brasileira para os níveis mais baixos nos últimos 

25 anos (Neri 2005, Ferreira et al. 2006, Soares 2006).  Após o pico da 

chamada crise de desemprego na segunda metade dos anos noventa, 

houve alguma recuperação no mercado de trabalho, mais especificamente 

no emprego formal. A utilização de diferentes variáveis pelo mercado de 

trabalho, em mudanças observadas no nível de distribuição de renda per 

capita, será estudado mais a frente neste artigo. Um outro fator chave a ser 

estudado, será a adoção e expansão de um novo regime de políticas de 

renda – sem acabar com o antigo regime – baseado na expansão das 

novas metas dos programas de transferência de renda financiados pelo 

governo federal. 

 

Este artigo é organizado da seguinte maneira. Seção II é dedicada a 

derivação das taxas de crescimento pró-pobre ajustadas para a 

desigualdade. Seção III esboça aspectos empíricos de calcular taxas de 

crescimento pró-pobre usando pesquisas domiciliares. Seção IV 

desenvolve a decomposição metodológica, ligando o crescimento pró-pobre 

a contribuição dos diversos tipos de renda.  

 
II – Taxa de Crescimento Pró-pobre 
 

O crescimento econômico impacta cada indivíduo de diferentes maneiras. 

Seguindo Kakwani e Pernia (2000), o crescimento pode ser definido como 

pró-pobre (ou antipobre) se os benefícios do crescimento atingem os 

proporcionalmente mais (ou menos) pobres do que não pobres. Assim, o 

crescimento pró-pobre diminui a desigualdade enquanto o antipobre 



aumenta a desigualdade. O padrão de crescimento pode ser descrito por 

dois fatores: (i) taxa de crescimento na renda média por  γ  e (ii) como a 

desigualdade muda ao longo do tempo. Para formular políticas de redução 

de pobreza, é importante olhar para padrão distributivo de crescimento 

econômico e não apenas para a taxa de crescimento na renda média. 

 

Para entender o padrão do crescimento econômico assumido, ligamos o 

crescimento econômico com as mudanças na distribuição de renda. Para 

alcançar este objetivo, temos que especificar a função do bem-estar social, 

que dá um peso maior à utilidade proporcionada ao pobre quando 

comparada com a utilidade proporcionada ao não-pobre. Para fazer o 

crescimento pró-pobre operacionalmente, precisamos especificar a 

estrutura de pesos w(x). e a como cada pessoa transforma renda em bem 

estar (i.e. a utilidade das pessoas u(x) e w(x). A forma mais conhecida da 

função de utilidade é a função de utilidade logarítmica  que é dada por u(x) 

= log(x), é crescente e côncava em x. Neste estudo, adotamos a função de 

utilidade logarítmica não apenas por ser a mais usada, mas também porque 

características como possibilidade de decomposição da taxa de 

crescimento em termos da soma das características do mercado de 

trabalho. Discutiremos esta metodologia de decomposição na próxima 

seção. 

 

A função de pesos w(x) deve mostrar a relação de privações relativas 

sofridas pelos pobres em relação aos não-pobres na sociedade; quanto 

maior a privação sofrida por um indivíduo com renda x, maior será o w(x). 

Uma forma simples de mostrar as privações relativas é assumir que a 

privação individual depende do número pessoas que estão melhores na 

sociedade2. 

 

                                                 
2 Note que este esquema de pesos também é implícito no índice de Gini, a medida mais popular de 
desigualdade. 



Substituindo u(x) = log(x) e w(x) de (6) em (4) é dada a função de bem-

estar social: 

 

0

log( *) 2 [1 ( )]log( ) ( )x F x x f x dx
∞

= −∫                             (7) 

  

que sustenta a análise empírica apresentada neste artigo. Será útil tomar 

(7) como:  

 

( ) ( ) ( )Iloglogxlog * −= µ                                                    (8) 

 

onde  

0

log( ) 2 [1 ( )][log( ) log( )] ( )I F x x f x dxµ
∞

= − −∫                   (9) 

 

tendo I como uma nova medida de desigualdade. Tirando a primeira 

diferença em (8) temos:  

 
* gγ γ= −                                                                      

 (10) 

   

onde ( )** xlog∆=γ  é a taxa de crescimento do da medida bem-estar social 

expressa em termos monetários x*,  log( )γ µ= ∆  é a taxa de crescimento da 

renda média e µ  and log( )g I= ∆ é a taxa de crescimento da desigualdade, 

medida por I. Esta equação descreve um padrão de crescimento que 

mostra a ligação entre as taxas de crescimento na renda média e a renda 

desigualdade.    

 
*γ  é usado para medir a taxa de crescimento pró-pobre. Se g é 

negativo, então o crescimento é acompanhado por um aumento na 



desigualdade. Neste caso, temos γγ <*  e assim, há uma perda na taxa de 

crescimento devido a um aumento na desigualdade. Se g é negative, isso 

implica em um crescimento acompanhado pela queda na desigualdade. 

Neste caso, γγ >* ,  que sugere que há um ganho na taxa de crescimento 

devido a queda na desigualdade. O crescimento é definido como pró-pobre 

(ou antipobre) se há um ganho (ou perda) na taxa de crescimento. Ete 

estudo utiliza a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

1995 a 2004. 

 



III-  Tendências no Crescimento, Desigualdade e Pobreza 
 

Neste estudo, escolhemos a renda per capita real como o principal 

indicador de bem-estar. A renda per capita real é definida como a renda per 

capita nominal ajustada aos preços, que varia entre as regiões e o tempo. 

Isto é alcançado através da divisão da renda per capita pela linha de 

pobreza per capita, expressa em porcentagem. A linha de pobreza utilizada 

neste artigo leva em conta os custos de vida regionais (Ferreira et al. 2003, 

Neri 2001). 

 

A Figura 1 apresenta as estimativas de renda per capita real e da medida 

de bem estar social, expressa em termos monetários, para o período de 

1995 a 2004. O indicador de bem estar social per capita mostra a renda per 

capita que leva em conta a desigualdade. Quando levamos em conta a 

desigualdade, a renda per capita mostra uma forte redução. A grande 

disparidade entre renda per capita real e bem estar social per capita reflete 

o alto nível de desigualdade no Brasil durante o período. Apesar disso, a 

boa notícia é que a disparidade entre os dois indicadores tem se alinhado 

nos últimos anos. Isto indica uma queda na desigualdade no Brasil com o 

passar dos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Renda per capita real e bem-estar social 
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       Fonte: cálculos do autor 

 

A Tabela 1 apresenta o crescimento das taxas de renda per capita real e 

bem estar social per capita. Os resultados mostram que a tendência da 

renda real per capita está caindo numa taxa anual de 0.63 % entre 1995-

2004. Desde então, a atual taxa de crescimento da renda per capita está 

praticamente estagnada. Este inexpressivo desempenho da renda per 

capita real piorou ainda mais o segundo período 2001-2004, quando a 

renda per capita real caiu numa taxa anual de -1.35 %. Entretanto, este 

cenário pessimista tende a desaparecer se o crescimento é avaliado em 

termos do bem estar social ajustado à desigualdade, o que aqui é chamado 

de taxa de crescimento pró-pobre. Este é o conceito mais relevante para 

avaliar o desempenho do país em relação ao seu padrão de vida. No 

primeiro período de (1995-2001), a tendência na taxa de crescimento pró-

pobre, apesar de positiva, foi de apenas 0.10 %, o que não pode ser 

considerado um bom desempenho. Já no segundo período (2001-2004), a 

tendência da taxa de crescimento aumentou 3.07 %, o que foi um 

desempenho excepcionalmente bom. 

 

 



A última coluna da Tabela 1 é obtida através da subtração da atual taxa de 

crescimento da taxa de crescimento pró-pobre. Ganhos nas taxas de 

crescimento implicam queda da desigualdade, enquanto perdas nas taxas 

de crescimento implicam um aumento da desigualdade. Ganhos 

substanciais nas taxas de crescimento são facilmente notados no segundo 

período, 2001-2004. Existiram ganhos na taxa de crescimento equivalentes 

a 4.42 % por ano, causado pela queda da desigualdade em 2000. Em 

contraste, os ganhos foram de apenas 0.40 % por ano, no primeiro período, 

1995-2001. Assim, no segundo período, os pobres foram mais beneficiados 

proporcionalmente com o crescimento, do que no primeiro período. 

 

Tabela 1: Crescimento das taxas de renda per capita real e bem-estar 

social 

Período 

Atual Taxa de 

Crescimento 

Taxa de 

crescimento pró-

pobre 

Ganho(+)/Perda(-) 

do crescimento 

1995-96 1.59 -5.95 -7.54 

1996-97 0.65 4.42 3.77 

1997-98 0.97 5.07 4.10 

1998-99 -5.15 -2.53 2.63 

1999-2001 0.76 -2.17 -2.94 

2001-2002 0.11 8.98 8.87 

2002-2003 -6.12 -9.64 -3.52 

2003-2004 3.56 14.11 10.55 

1995-2004 -0.63 0.73 1.36 

1995-2001 -0.30 0.10 0.40 

2001-2004 -1.35 3.07 4.42 

        Fonte: cálculos dos autores 

 



Figura 2: Crescimento das taxas de renda per capita real e bem-estar 

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2001 2001--02 2002-03 2003-04
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Actual growth rate Pro-poor growth rate
 

 

 
Neste contexto, a experiência brasileira mostra um padrão pouco usual de 

queda da renda per capita real e da pobreza. A princípio, este caso 

interessante não sustenta a noção de que um positivo (ou negativo) 

crescimento leva a uma queda (ou aumento) da pobreza. Ainda mais 

importante, é que o crescimento negativo no período de 1995-2004 foi pró-

pobre, no sentindo que os pobres obtiveram ganhos de renda, apesar das 

rendas médias em geral terem caído. Assim, houve uma forte queda na 

desigualdade no período, que deslocou o efeito negativo do crescimento na 

pobreza.  

 

 

VI. Econômica, Institucional e Flutuações Sociais 
 

Decidimos restringir a análise para o período de 1995-2004 para evitar a 

imprecisão associada com o processo de deflação durante as transições 

inflacionárias observadas com frequência antes deste período. O problema 

não é apenas que a escolha do índice de preço específico, envolve 

decisões arbitrárias que afetam o nível médio da renda real. 



Flutuações na inflação também trazem problemas na medida de 

desigualdade. Primeiramente porque as renda nominais são recebidas em 

diferentes momentos. Em segundo, pois desde que as rendas reais não 

são completamente gastas nas datas do pagamento, isso envolve uma 

incidência de imposto inflacionário, especialmente pelos pobres, que não 

tem acesso para indexar contas financeiras, ainda que este efeito não 

tenha sido mostrado nas pesquisas domiciliares padrões. Finalmente e 

mais importante, quando os ajustes da renda nominal não são 

sincronizados, a desigualdade dos ganhos mensais (um indicador 

tradicionalmente usado no Brasil) é viesada para cima em um contexto 

inflacionário3. Por todas estas razões, decidimos iniciar nossa analise 

empírica depois de 1994, mas é válido descrever o contexto 

socioeconômico da época. 

 

Após o lançamento do Plano Real, a inflação caiu imediatamente de 45% 

ao mês para menos de 1% ao mês. O Plano Real difere dos planos 

anteriores em pelos menos dois fortes pontos. Primeiro, ele abrangeu um 

bem sucedido processo de desindexação, que foi baseado no 

estabelecimento de uma unidade transitória inteiramente indexada à 

inflação. Segundo, foi feito em um ambiente econômico mais aberto ao 

exterior com a moeda corrente de alguma forma supervalorizada. O Plano 

Real pertence ao tipo de plano “câmbio baseado na estabilização” que 

levam aos booms de consumo, ao invés de recessão. O câmbio funciona 

como uma âncora para o preço dos bens transacionais. A partir de então, 

houve uma mudança nos preços relativos contra os setores transacionais 

em favor dos setores não-transacionais – que beneficiou trabalhadores de 

baixa renda, principalmente em serviços pessoais e sociais4, mas a 

                                                 
3 Cardoso et al. (1995), Neri (1995)  e Ferreira et al. (2006) discute o impacto da inflação sobre a desigualdade no 
Brasil. Neri e Camargo (2001) mostraram em uma tabela que a queda da desigualdade pós-estabilização medida 
mensalmente é quarto vezes maior que a medida quarto meses de ganhos e a diferença é exatamente devida a 
redução da variação temporal de cada renda individual. A estabilização da inflação trouxe mais estabilidade que 
equidade. 
4 Neri et al. (1996) e Rocha (2003) apresenta uma detalhada descrição do impacto do Plano Real na pobreza e desigualdade.  
 



necessidade de suportar uma supervalorização cambial com intuito de 

estabilização aumentou a fragilidade da economia brasileira às ondas de 

choques externas, como as crises que afetaram o México (1995), a Ásia 

(1997), a Rússia (1998) e o Brasil (1999). 

 

Entre 1996 e 1999, a renda per capita domiciliar do trabalho caiu para uma 

média de 4,5% ao ano em áreas metropolitanas, enquanto permaneceu 

estável no resto do país. As taxas de desemprego (especialmente os 

longos períodos de desemprego metropolitano) aumentaram mais de dois 

pontos percentuais em dezembro de 1997 após forte aumento da taxa de 

juros, que poderia ser restabelecida após cada crise, evitando a fuga de 

capital. As taxas de desemprego permaneceram numa taxa anual média de 

8% até o final de 2000 – a infame “Crise do Desemprego” (Neri 2000, 

Ramos e Brito 2003). Apesar de existir uma diminuição na renda total 

média, a pobreza nacional caiu; o mercado de trabalho teve um 

desempenho negativo entre 1996 e 1999; enquanto os programas de 

seguro social amorteceram o efeito da crise (e da seca de 1998 no 

Nordeste) sobre os mais pobres. 

 

A crise brasileira de desvalorização de 1999 gerou importantes mudanças 

na macroeconomia e nas políticas sociais que podem ser observadas até 

hoje, tais como: i) adoção do câmbio flutuante; ii) adoção de metas de 

inflação; iii) implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

ligando todos os níveis de governo e estatais igualmente; iv) na frente 

social, observamos uma mudança na renda das políticas sociais com 

progressivos ajustes nos benefícios desde 1998; e v) expansão e de 

programas focalizados  de transferência de renda condicionada, como 

Bolsa-Escola entre outros programas. 

 

Em 2000, o mercado de trabalho teve uma breve recuperação. Neste 

período, ao contrário do acontecido no início do crescimento do Plano Real, 



a desvalorização cambial favoreceu os setores de exportações e as taxas 

de emprego formal começaram a crescer. Em abril de 2001, uma nova crise 

rapidamente liquidou o crescimento do PIB, relatado em 4%. Esta crise foi 

resultado de três choques diferentes: o racionamento de energia elétrica, o 

colapso econômico da Argentina e a recessão americana. Em 2002, foi 

possível observar uma queda nas taxas de pobreza apesar da instabilidade 

macroeconômica, talvez provocando medo em mudanças na política 

macroeconômica.  

 

A nova administração deu um choque de confiança para o mercado no 

começo de 2003, principalmente ao manter os três principais pilares do 

regime macroeconômico, luta contra inflação e depreciação cambial, 

recorrendo novamente às altas taxas de juro real. O lançamento do 

Programa Fome Zero no começo do novo governo significou uma ruptura 

inicial nas políticas de transferência de renda que foram gradualmente 

sendo implementadas. Os resultados do que pode ser percebido como um 

desajuste das políticas sociais, combinadas com os custos sociais de um 

ajuste macroeconômico, resultaram na estagnação em 2003 e no aumento 

da pobreza. 

 

Em outubro de 2003, o governo adotou o Bolsa-Família, que seguia a 

mesma linha dos programas sociais de governos anteriores, expandindo o 

número de beneficiários e o tamanho médio do benefício e diversas 

melhorias como: promove o aumento dos benefícios aos mais pobres; 

também tenta integrar os diferentes programas, unificando no sistema o 

registro do beneficiário, e promove maior transparência e credibilidade para 

a sociedade. Em 2004, a economia brasileira apresentou boas melhoras, 

com o PIB crescendo a 4.5 % e a pobreza caindo. É importante notar que 

apesar da instabilidade no crescimento do PIB no período de 2001-2004, a 

desigualdade caiu durante todo o período, principalmente entre 2003 e 

2004. 



 

VII. Padrões do Crescimento Pró-pobre 
 

Nesta seção, nosso objetivo é em expor o crescimento pró-pobre em 

termos dos fatores relacionando principalmente ao mercado de trabalho. A 

renda per capita total pode ser derivada tanto de fontes de renda trabalho 

como não-trabalho. Começamos com a Tabela 3 que mostra a taxa de 

crescimento da renda trabalho per capita durante 1995-2004. De acordo 

com a taxa de crescimento da renda per capita total, os ganhos no mercado 

de trabalho não tiveram um bom desempenho durante o período. A renda 

per capita real do trabalho caiu numa taxa anual de 1.49 % entre 1995 e 

2004. O segundo período foi ainda pior, quando a taxa de crescimento na 

renda trabalho passou a ser –2.05% por ano. Entretanto, a taxa de 

crescimento per capita de bem estar social passou a ser positiva, com uma 

taxa anual de 0.97% no segundo período. Assim, houve um ganho de 

3.02% na taxa de crescimento que é atribuída à queda na desigualdade. 

Isto indica que a partir de 2000, as condições do mercado de trabalho se 

tornaram melhor para os pobres em relação aos não-pobres. A Figura 4 

mostra que a renda trabalho beneficiou os proporcionalmente pobres mais 

do que os não-pobres no último período, 2003-04, em particular. Será 

interessante descobrir que fatores do mercado de trabalho – como emprego 

e produtividade entre outros – tem a principal função de explicar este 

padrão de crescimento pró-pobre neste período. Isso é mostrado na seção 

VII. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Taxas de Crescimento da Renda trabalho per capita 

Período 
 Atual Taxa de 
Crescimento 

Taxa de 
Crescimento 

Pró-pobre 
Ganho(+)/Perda(-) 

de Crescimento 
1995-96 1.16 -7.21 -8.37 
1996-97 0.33 3.71 3.38 
1997-98 -1.66 3.97 5.63 
1998-99 -6.23 -3.38 2.84 
1999-2001 0.39 -3.54 -3.93 
2001-2002 -0.58 7.24 7.82 
2002-2003 -7.15 -15.20 -8.05 
2003-2004 3.28 16.24 12.97 
1995-2004 -1.49 -0.73 0.76 
1995-2001 -1.30 -0.97 0.32 
2001-2004 -2.05 0.97 3.02 

Fonte: cálculos do autor 

 

Figura 4: Taxa de crescimento atual e pró-pobre da renda do trabalho per 

capita 
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Em seguida olhamos na figurada agregada da renda não-trabalho no Brasil 

no período de 1995-2004. Os resultados surgem da renda não trabalho em 

contraste com aquelas que são renda trabalho, que já foi discutida. A 

história da renda não-trabalho pode ser contada com ajuda da Tabela 4. De 

acordo com a tabela, a renda não-trabalho per capita esteve crescendo 

numa taxa anual de 2.64% entre 1995 e 2004. A renda não-trabalho teve 



um crescimento mais rápido no primeiro período, 1995-2001, comparado ao 

segundo período, quando a taxa de crescimento diminuiu para 1.02 % ao 

ano. 

 

Tabela 4: Taxas de Crescimento da renda não-trabalho per capita 

Período 
 Atual Taxa de 
Crescimento 

Taxa de 
Crescimento Pró-

pobre 
Ganho(+)/Perda(-) 

de Crescimento 
1995-96 3.56 0.95 -2.61 
1996-97 2.10 7.63 5.53 
1997-98 11.77 11.66 -0.11 
1998-99 -1.13 1.01 2.14 
1999-2001 2.09 3.42 1.33 
2001-2002 2.51 14.53 12.02 
2002-2003 -2.69 5.06 7.76 
2003-2004 4.48 9.18 4.71 
1995-2004 2.64 6.30 3.66 
1995-2001 3.69 5.20 1.51 
2001-2004 1.02 9.14 8.12 

            Fonte: cálculos do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 5: Taxas de crescimento atual e pró-pobre da renda não-trabalho per 

capita 
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Na visão do crescimento pró-pobre, a renda não-trabalho tem o 

desempenho ainda melhor que o atual crescimento. É interessante, 

quando a renda não-trabalho é ajustada a desigualdade, o a taxa de 

crescimento passa a ser muito maior no segundo período que no 

primeiro. Isto é sugerido pelo fato de que a taxa anual de crescimento 

pró-pobre estão entre 5.20 e 9.14 percentual de 1995-2001 e 2001-2004, 

respectivamente. A partir de então, o crescimento na renda não-trabalho 

tem sido mais pró-pobre no período de 2001-2004. Ainda mais 

importante, a alta renda não-trabalho pró-pobre é o fator que underpins a 

queda na desigualdade durante o segundo período. Este fato pode ser 

claramente visto na Figura 5 que entre a taxa de crescimento pró-pobre é 

a atual taxa de crescimento foi aberto um segundo período comparado 

com o primeiro. 

 

Em suma, o crescimento da renda total tem sido muito maior pró-pobre no 

segundo período que no primeiro. Isto é devido principalmente a renda 

não-trabalho que tem beneficiado proporcionalmente mais os pobres do 



que os não-pobres. Comparado com a renda não-trabalho, renda trabalho 

pró-pobre tem sido ainda menor no período. A Figura 6 mostra isto: 

 

Figura 6: Ganhos e perdas das taxas de crescimento 
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IV.  Decompondo a Contribuição de Renda Não-Provenientes do Trabalho 

 

Esta seção tem como objetivo avaliar a contribuição dos diferentes tipos de fontes 

de renda não-provenientes do trabalho para o crescimento total de diferentes 

conceitos de bem-estar, através de um esquema de decomposição dos impactos 

dessas fontes de renda. 

 

Atenção especial será dada às rendas afetadas diretamente por políticas sociais 

como, por exemplo, benefícios da seguridade social e outras fontes de renda não-

provenientes do trabalho que incluem transferências de recursos de programas 

sociais e renda de capital – a qual é subestimada nos dados da PNAD. As demais 

fontes de renda não-provenientes do trabalho, como aluguéis e transferências 

privadas (dinheiro, doações, pensão alimentícia, etc) fazem parte do que é chamada 

renda não-social. 

 

Tabela 15: Taxas de crescimento por components não-proveniente do 

trabalho 
Renda Não-Proveniente do Trabalho  

Período 
Renda do 
Trabalho 

Seguridade 
social 

Outros não-
provenientes do 
trabalho Renda Não-social Renda Total 

 Crescimento Real  
1995-2004 -1.49 3.25 5.77 -2.43 -0.63 

1995-2001 -1.30 4.69 0.73 -1.23 -0.30 

2001-2004 -2.05 0.86 13.26 -3.69 -1.35 
 Crescimento Pró-pobre 
1995-2004 -0.73 3.12 29.94 1.43 0.73 

1995-2001 -0.97 2.56 25.50 4.41 0.10 

2001-2004 0.97 3.90 35.21 -1.97 3.07 

 Desigualdade 
1995-2004 0.76 -0.13 24.17 3.86 1.36 

1995-2001 0.32 -2.13 24.77 5.64 0.40 

2001-2004 3.02 3.04 21.94 1.72 4.42 
Fonte: Cálculos do autor 

 



A Tabela 15 apresenta as tendências das taxas de crescimento de acordo com 

componentes de renda não-provenientes do trabalho. Os resultados revelam que, 

enquanto a seguridade social contribuiu para o crescimento da desigualdade entre 

1995-2004, outros fatores – incluindo outras renda não provenientes do trabalho e 

não-social – contribuíram para uma queda na desigualdade durante o mesmo 

período. Curiosamente, entre 2001 e 2004, os três componentes da renda não 

proveniente do trabalho contribuíram positivamente para a redução na 

desigualdade. 

 

A Tabela 16 explica a contribuição bruta de cada componente de renda não-

proveniente do trabalho para os padrões de crescimento e redução da desigualdade. 

Os resultados foram obtidos através do método de decomposição Shapely (veja o 

Anexo). De acordo com esta tabela, outras rendas não-provenientes do trabalho 

contribuíram majoritariamente para a redução da desigualdade durante a década de 

1995 a 2004. A sua contribuição bruta é particularmente alta entre 2001 e 2004. 

Enquanto renda não-social aparenta ter um papel menor na redução da 

desigualdade, o impacto bruto da seguridade social tem sido muito importante. 

Durante o primeiro período (1995-2001), o efeito bruto da seguridade social 

resultou num aumento da desigualdade. Sua contribuição bruta para a desigualdade 

foi maior que as contribuições brutas dos outros dois componentes. No entanto, a 

soma das contribuições brutas das outras duas fontes compensa a contribuição bruta 

da seguridade social. Em decorrência disto, a desigualdade da renda não-

proveniente do trabalho no primeiro período mostrou uma pequena queda de 0.12%. 

 

Tabela 16: Explicando as contribuições das taxas de crescimento através dos 

componentes de renda não-provenientes do trabalho  

(Baseado na decomposição Shapely) 

Renda  

Período  
Renda do 
Trabalho 

Seguridade 
Social 

Outros não-
provenientes do 
trabalho Renda não-social Renda Total 

 Crescimento Real 
1995-2004 -1.17 0.54 0.06 -0.07 -0.63 



1995-2001 -1.02 0.75 0.01 -0.04 -0.30 
2001-2004 -1.59 0.17 0.16 -0.10 -1.35 
 Crescimento pró-pobre 
1995-2004 -0.60 0.40 0.88 0.04 0.73 
1995-2001 -0.74 0.34 0.38 0.12 0.10 
2001-2004 0.61 0.48 2.00 -0.03 3.07 
 Desigualdade 
1995-2004 0.57 -0.14 0.82 0.11 1.36 
1995-2001 0.28 -0.41 0.37 0.16 0.40 
2001-2004 2.20 0.31 1.84 0.07 4.42 
     Fonte: cálculos do autor. 
 

 

X.1 Renda não-social 

 

A renda não-social caiu a uma taxa média de –2.43%  por ano entre 1995 e 2004, 

mas experimentou uma queda ainda mais acentuada no segundo período (-3.695) do 

que a taxa de 1.23% por ano observada no primeiro período (Tabela 15). Apesar do 

crescimento negativo, a renda não-social contribuiu para a queda da desigualdade 

durante a década. Seu efeito sobre a redução da desigualdade foi muito maior no 

primeiro período se comparado com o segundo período: 5,64% (1995-2001) contra 

1.72% (2001-2004). 

 

Entretanto, a contribuição bruta da renda não-social para o desempenho do 

crescimento total foi pequena em vista das taxas de crescimento. Como mostra a 

tabela 16, o efeito bruto da renda não-social sobre a redução da desigualdade foi de 

apenas 0.11% entre 1995 e 2004; sua magnitude caiu de 0.16% entre 1995-2001 

para 0.07% entre 2001-04. 

 

X.2 Benefícios da Seguridade Social 

 

Seguridade social é o principal componente da renda social no Brasil, atrás apenas 

dos rendimentos trabalhistas dentre todas as fontes de renda cobertas pela PNAD. 



Em 2004, chegou a 19.55% de todas as fontes de renda e 92.5% da renda social. 

Informações a respeito dos benefícios da seguridade social incluem um sistema de 

contribuição (sistema “pay-as-you-go”) e de não-contribuição de benefícios, ambos 

sujeitos a políticas discricionárias de renda. A taxa média de crescimento dos 

benefícios da seguridade social per capita foi de 3.25% por ano de 1995 a 2004 

(Table 15). A taxa de crescimento médio da seguridade social no primeiro período 

foi muito mais alto do que no segundo período – 4.69% contra 0.86%. No entanto, o 

crescimento rápido da seguridade social resultou num aumento da desigualdade no 

Brasil entre 1995 e 2004. O seu impacto adverso resultou num aumento de 2.13% 

da desigualdade no primeiro período. Contudo, o impacto da renda da seguridade 

social sobre a desigualdade foi revertida, quando o seu crescimento diminuiu: levou 

a uma redução da desigualdade de 3.04% no segundo período. Uma estória 

semelhante resulta dos dados apresentados na Tabela 16. 

 

Em vista da predominância da transferência pública nesta renda agregada, torna-se 

importante observar a proporção do crescimento pró-pobre dentro to total growth 

contribution. Neste sentido, verifica-se uma elasticidade que mostra a quantidade 

de recursos públicos (como parte da renda total) que são transformados em bem-

estar social, numa espécie de análise de custo-benefício. A correspondente 

elasticidade do crescimento pró-pobre em relação ao crescimento total (ou seja, seu 

custo fiscal) pode ser explicada pelo aumento da seguridade social de 0.45 entre 

1995-2001 para 2.82 em 2001-2004, demonstrando uma melhora clara na 

capacidade dos benefícios da seguridade social de atingir as camadas mais pobres 

da sociedade brasileira.5 Depois de 1988, o governo adotou uma nova política que 

atribuía reajustes mais altos para os benefícios mais baixos da seguridade social. 

Durante todo o período entre 1995-2004, esta elasticidade foi de 0.74 – tal 

                                                 
5 É possível dividir a informação sobre os benefícios da seguridade social em dois regimes: um com 
benefícios no mesmo valor do salário mínimo, o piso constitucional e outros. Neri (1998, 2001) usou 
esta abordagem e mostrou que por volta de 60% dos benefícios da seguridade social equivaliam a 
um salário mínimo, enquanto 80% da renda proveniente da seguridade social equivaliam a 
montantes abaixo deste valor. Cada Real adicional que é gasto para reajustar o piso dos benefícios da 
seguridade social resultou numa redução da pobreza 4,5 vezes maior do que um reajuste uniforme de 
todos os benefícios.  



elasticidade possibilita comparar o alcance de diferentes tipos de transferências 

públicas em relação às camadas mais pobres.  

 

X.3 Outras rendas não-provenientes do trabalho 

 

Outras fontes de renda não-provenientes do trabalho incluem diferentes tipos de 

renda, desde programas de transferência de dinheiro como o Bolsa-Família até 

renda de capital, como fluxos de juros pagos pela dívida pública. Espera-se que o 

aspecto pró-pobre seja distinto entre tais itens, apesar de ambos estarem sujeitos a 

decisões da política pública e serem mediados pelo Estado6. Renda de juros é 

subestimada pelos dados da PNAD, razão pela qual este conceito de renda não-

proveniente do trabalho é em grande medida justificado por programas de 

transferência de dinheiro como o Bolsa-Família. 

 

De acordo com a Tabela 15, outras fontes agregadas de renda não-provenientes do 

trabalho cresceram a uma taxa anual de 5.77% em todo o período entre 1995 e 

2004, apresentando padrões bem distintos em diversos sub-períodos. Houve um 

aumento médio de 0.73% no primeiro período entre 1995-2001, mas este aumento 

acelerou-se consideravelmente entre 2001-2004 chegando a 13.26% - uma reflexão 

da expansão de programas de transferência condicional de dinheiro. 

 

A tabela 15 também avalia o impacto de outras fontes de renda não-provenientes do 

trabalho sobre a redução da desigualdade. Estas fontes de renda ajudaram a reduzir 

a desigualdade a uma taxa de 24.17% por ano entre 1995-2004. Este efeito 

favorável sobre a desigualdade pode ser explicado pelo fato de que o dinheiro é 

dirigido para os setores mais pobres da população. Porém o efeito desta renda sobre 

a redução da desigualdade diminuiu em certa medida, caindo de 24.77% entre 

1995-2001 para 21.95% entre 2001-2004 – sugerindo que o impacto das 

transferências de dinheiro tornou-se um pouco menos pró-pobre no segundo 

período. 

                                                 
6 A dívida pública é a principal fonte de ganhos de juros dos domicílios brasileiros.  



 

Como vimos, para medir a contribuição da expansão dos programas de 

transferência de dinheiro a partir de 2001 não é suficiente medir as suas 

respectivas altas taxas de crescimento. Ao contrário, seu peso relativo 

entre as fontes de renda não-provenientes também tem que ser 

considerado. A Tabela 16 mostra que a contribuição bruta de outras fontes 

não provenientes do trabalho para o crescimento total por ano durante os 

períodos de 1995-2004, 1995-2001 e 2001-2004 foi, respectivamente, de 

0.06, 0.01 e 0.16. Isto significa que o papel das transferências de dinheiro 

para explicar o crescimento da renda é pequeno. No entanto, pelas 

mesmas razões, os impactos de outras fontes de renda no déficit fiscal 

também são relativamente brandos. 

 

Conforme a Tabela 16, a contribuição bruta de outras fontes de renda não-

provenientes do trabalho para a redução da desigualdade pesa mais do que a 

contribuição feita pelos dois outros componentes de renda. Em todo o período de 

1995-2004, foi responsável por 0.82% da queda da desigualdade. Do mesmo modo, 

sua contribuição bruta foi de 0.37% para a queda da desigualdade entre 1995-2001, 

aumentando para 1.84%. Isto indica que as outras fontes de renda não-provenientes 

do trabalho são fatores determinantes para a redução da desigualdade no Brazil 

durante o período. 

 

 

A elasticidade da contribuição de uma transferência específica para o crescimento 

pró-pobre, com respeito à sua contribuição para o crescimento total é útil para 

orientar as políticas direcionadas para os grupos mais pobres da sociedade 

brasileira. A correspondente elasticidade das fontes de renda não provenientes do 

trabalho foi de 14.66 entre 1995-2004, mais alta portanto do que a elasticidade dos 

benefícios da seguridade social. Cada ponto percentual da parcela de transferência 

do governo neste item garantiu 19.8 vezes mais um crescimento pró-pobre  

 



 

Em suma, outras fontes de renda não-provenientes do trabalho tiveram um 

papel dominante no padrão de crescimento pró-pobre, ao mesmo tempo em 

que tiveram uma contribuição menor para o crescimento total e para as contas 

fiscais brasileiras. Um pequeno aumento nos programas governamentais de 

transferência de dinheiro parecem ter um grande impacto nas condições de 

vida das pessoas pobres.  
 
XI – Tendências Demográficas  
 

As principais transferências em termos de renda social tais como 

previdência social e transferências de renda visam específicos grupos de 

idade. Os benefícios da previdência social tentam melhorar as condições 

de vida na terceira idade, enquanto a geração de novos de programas de 

transferência de renda no Brasil é focalizada na  em crianças e 

adolescentes.A renda trabalho também é predominantemente ganha por 

adultos não-idosos. Entretanto existem exceções para os programas de 

transferência de renda incluídos na outra fonte de renda que tentam à 

transferência de renda para outros grupos de idade tais como o Benefício 

de Prestação Continuada (BPC) para o idoso e no seguro desemprego, que 

beneficia a maioria dos adultos. A renda não-social provém de indivíduos 

em grupos de idade diversos. Uma maneira para verificar os níveis e as 

tendências de como as rendas totais afetam diferentes grupos em 

diferentes ranks da sociedade é comparar taxas de crescimento per capita 

destes grupos na população com suas respectivas taxas de crescimento 

pró-pobre. 

 

Nós dividimos a população em três grupos de idade e calculamos os níveis 

e as tendências das seguintes variáveis: 

- Crianças e jovens per capita no domicílio na casa, com idade 

entre 0 e 15 anos  



- Adultos per capita no domicilio, com idade entre 16 e 64 anos 

- Idosos per capita no domicílio, com mais de 65 anos de idade 

 

Tabela 17: Composicao Demográfica 

Composicao demográfica  
sem ajuste 

Composicao demográfica 
ajustada pela desigualdade 

Período 

Crianças 
per 

capita 

Adultos 
Per 

capita  

Idosos  
Per 

capita  

Crianças 
per 

capita 

Adultos 
Per 

capita  

Idosos  
Per 

capita  
1995 0.347 0.596 0.057 0.393 0.541 0.036 
1996 0.337 0.605 0.058 0.382 0.551 0.040 
1997 0.333 0.608 0.059 0.378 0.554 0.039 
1998 0.325 0.615 0.060 0.372 0.560 0.037 
1999 0.318 0.620 0.062 0.365 0.567 0.036 
2001 0.309 0.630 0.062 0.356 0.576 0.033 
2002 0.301 0.635 0.064 0.348 0.582 0.035 
2003 0.294 0.640 0.066 0.341 0.588 0.042 
2004 0.290 0.643 0.067 0.338 0.591 0.034 

Fonte: cálculos do autor 

 

 

Tabela 18: Tendencias Demográficas  

 

Crianças 
per 

capita 

Adultos 
Per 

capita  

Idosos  
Per 

capita  

Crianças 
per 

capita 

Adultos 
Per 

capita  

Idosos  
Per 

capita  
 1995-2004 -1.96 0.83 1.66 -1.64 0.96 -0.67 
 1995-2001 -1.94 0.90 1.37 -1.60 1.00 -2.03 
 2001-2004 -2.05 0.70 2.59 -1.81 0.90 2.31 

 

A tabela 17 mostra que em 1995, as crianças e os adolescentes 

representavam 34.7 % em média nos domicílios e a vai até 39.3 % quando 

usamos o esquema ajustado por desigualdade. 

 

Isto implica que é mais provável encontrar uma criança nas classes de 

renda mais baixas da renda da sociedade brasileira do que em outras. 



Além disso, a taxa de crescimento anual média da população abaixo de 16 

anos de idade foi -1.96 por cento quando sua taxa de crescimento 

desigualdade-ajustada for -1.64 por cento. 

 

A situação é oposta em todos os aspectos para o grupo de idosos. A parte 

na população total é mais elevada do que aquela que usa pesos com pesos 

ajustados por desigualdade e esta diferença aumentou na década. A 

medida ajustada dos idosos per capita representavam 3.6 por cento na 

média domiciliar em 1995. No período 1995-2004, uma taxa de crescimento 

anual per capita dos idosos foi 1.66 por cento contra a sua taxa de 

crescimento desigualdade-ajustada de 0.67 por cento. No todo, enquanto a 

população brasileira envelhece, os pobres estão ficando mais novos. 

 

XII. Conclusão 
 

Partindo da visão metodológica, os autores acreditam que este artigo faz 

duas importantes contribuições para a literatura. A primeira contribuição é a 

proposta de uma nova medida do crescimento pró-pobre. Esta nova medida 

permite uma ligação entre as taxas de crescimento na renda média e na 

desigualdade de renda. Neste sentido, o crescimento é definido como pró-

pobre (ou antipobre) se existir um ganho (ou perda) no crescimento da taxa 

devido a um aumento (ou uma diminuição) na desigualdade. A outra 

contribuição é que este artigo desenvolve uma metodologia de 

decomposição explorando ligações entre três dimensões: padrões de 

crescimento, performances do mercado de trabalho e políticas sociais. 

Através da análise desta decomposição, o crescimento da renda per capita 

é justificado por cinco componentes: taxas de emprego, jornadas no 

mercado de trabalho, taxa de participação da força de trabalho, 

produtividade e a contribuição da renda não-trabalho. Todos estes 

componentes são analisados de forma per capita com bases domiciliares. 

 



Para análise empírica, o estudo utiliza a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD). Este artigo analisa a evolução dos indicadores sociais 

brasileiros baseado em renda per capita de 1995 até 2004, explorando 

ligações com as diferentes performances do mercado de trabalho e as 

mudanças nas políticas sociais, especialmente na expansão das metas de 

transferência de renda e ainda planejando mais benefícios sociais pró-

pobre. A descrição destes indicadores sociais depende de duas principais 

dimensões: i) quem foi afetado pelos choques acontecidos no mercado de 

trabalho e pelas mudanças ocorridas nas políticas sociais? Particularmente, 

em que extensões feitas nestas inovações afetam o segmento mais pobre 

da sociedade brasileira?; e ii) em que extensão feita a crise afeta a renda-

trabalho vs. outras fontes de renda, como transferências oficiais de 

dinheiro, benefícios previdenciários e rendas privadas? 

 

A resposta geral para estas perguntas é que os ganhos trabalhistas dos 

segmentos mais altos da sociedade brasileira foram o epicentro da crise 

econômica. Apesar da renda per capita cair no período de 1995-2004, este 

período não pode ser citado como “crise da pobreza”. Enquanto o mercado 

de trabalho foi adversamente afetado, rendas provenientes de seguros 

sociais e outras transferências governamentais tiveram uma função crucial 

na contenção das conseqüências dos grandes choques observados, 

especialmente entre os seguimentos mais pobres da sociedade brasileira. 


