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Miséria, Desigualdade e Políticas de Rendas: 
O Real do Lula 

 
1. Sumário Executivo 

1.1 Motivação 

Trabalho quase homônimo do Centro de Políticas Sociais 

(CPS/IBRE/FGV) lançado na mesma época do ano passado, imediatamente 

após o lançamento dos microdados da PNAD, indicou duas marcadas 

mudanças de patamar de miséria: no biênio 1993-1995 a proporção de 

pessoas abaixo da linha da miséria cai 18,47% e, no período 2003-05, a 

mesma cai 19,18%. Estes dois episódios foram separados por um período de 

10 anos de relativa estabilidade da miséria apenas interrompidas em 1998 e 

2002. O paralelo existente entre os dois episódios de redução permanente de 

miséria, assim como as flutuações transitórias ocorridas em anos eleitorais, 

podem ser percebidos no gráfico abaixo: 

OBS: 1994 e 2000 são médias. Nesses anos a PNAD não foi a campo 

Fonte: CPS/IBRE/FGV processando os microdados da PNAD/IBGE 
 

A novidade do gráfico deste ano é 2006, que não só dá seqüência às 

conquistas observadas desde 2003, como constitui o melhor ano isolado da 

série histórica, com queda de 15%.  Em 2006, a proporção de miseráveis 

atinge 19,3% da população - milhões de pessoas - com renda per capita 

inferior a 125 reais mensais (a preços da grande São Paulo).  
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1.2 Tendências e as  Metas do Milênio 
 Notem que as flutuações e tendências da insuficiência de renda 

apontadas acima são robustas para outras linhas de miséria para a linha de 

1U$S dia calculada a partir das metas do milênio, por exemplo, verificamos 

uma queda de 11,8% entre 2005 e 2006, com a miséria passando de 5,32% 

para 4,69% da população2. Usamos o arcabouço das metas do milênio para 

considerar as tendências de longo prazo da miséria e de seus determinantes.  

OBS: 1994 e 2000 são médias. Nesses anos a PNAD não foi a campo
Fonte: CPS/IBRE/FGV processando os microdados da PNAD/IBGE

Pobreza Extrema US$ 1 dia PPP 
Brasil

11
,73

11
,31

7,7
7 8,6

9

8,0
4

7,5
0

7,5
8

7,9
2

7,3
6

5,3
2

4,6
9

6,6
3

6,1
5

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

 
 

Conforme anunciamos no ano passado, o Brasil já havia cumprido a 

primeira, e talvez mais conhecida das 8 metas do milênio da ONU, referente à 

redução da miséria extrema em 50% em 25 anos. Enquanto a queda 

acumulada entre 1992 e 2005 havia sido de 54,61%, quando acrescentamos 

2006 à serie temos uma redução acumulada de 58,54%, conforme o gráfico a 

seguir ilustra3. 

                                                
2  Trabalhamos também com a linha de extrema pobreza ajustada por Paridade de Poder de Compra 
(PPP) que corresponde a R$ 47,6 a preços de hoje da grande São Paulo ajustada por diferenças 
regionais de custo de vida conforme o apêndice. Este mesmo procedimento de ajuste interno de preços e 
custos foi aplicado a linha do CPS que corresponde a R$ 124,63. Vide Ferreira, Lanjouw e Neri (2003). 
Cabe Frisar que 1994 e 2000 são médias os anos adjacentes. Nesses anos a PNAD não foi a campo. 
3 Há três semanas a ONU anunciou o logro desta meta, confirmando o cumprimento antecipado pelo 
CPS.   
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Voltando a linha de miséria proposta pelo Centro de Políticas Sociais 

(CPS/IBRE/FGV) – mais elevada do que a ONU – observamos, portanto, uma 

queda acumulada de 45,1% da respectiva insuficiência no período 1992 a 

2006. Ainda não chegamos, portanto, à meia vida da miséria de acordo com os 

dados da nova PNAD. A taxa média anual de redução de miséria de 1992 a 

2006 foi de 5,54% ao ano, que é quase exatamente o dobro da taxa necessária 

para reduzir a extrema pobreza à metade em 25 anos que seria de 2,73% ao 

ano. 

Dadas diferenças de horizontes de tempo envolvidas, vamos comparar 

as estatísticas em termos de taxa de crescimento média anual, o que permitirá 

uma comparação direta com os resultados obtidos no último ano. Os 15% de 

redução de miséria obtidos em 2006 sugerem, por exemplo, que na aritmética 

das metas do milênio avançamos no último ano o que pelo acordo deveríamos 

avançar em 5,1 anos. Já a queda de miséria observada desde o fim da 

recessão 2003 atinge em média 11,8% ao ano, ou seja, cada ano do período 

que chamamos aqui de Real do Lula, corresponde a 4,1 anos de cumprimento 

do compromisso do milênio, enquanto no período do boom do Real original 

(1993 a 1995) reduzimos a miséria em média, a 10,74% a  cada ano, o que 

corrobora o paralelismo dos dois episódios aqui explorado.  

Da mesma forma que usamos metas do milênio para considerar as 

tendências de longo prazo da miséria aplicamos agora ciclos eleitorais para 

entender algumas oscilações sociais visíveis a olho nu. 

OBS: 1994 e 2000 são médias. Nesses anos a PNAD não foi a campo
Fonte: CPS/IBRE/FGV processando os microdados da PNAD/IBGE

Variação Acumulada da Pobreza Extrema em Relação às Metas do Milênio - Linha 
de 1 U$S dia PPP - Brasil
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1.3 Ciclos e Eleições 
O ano de 2006 dá seqüência a tradição da nova democracia brasileira 

de apresentar melhores resultados sociais em anos eleitorais, conforme a 

tabela abaixo ilustra: 

Variação da Renda Mediana e Ciclos Eleitorais* 
1982 3% 1989 6%  1998 2% 
1983 -23% 1990 -2%  1999 -4% 
1984 -% 1992 -3%  2001 2% 
1985 20% 1993 -2%  2002 1% 
1986 53% 1995 25%  2003 -4% 
1987 -27% 1996 0%  2004 6% 
1988 -11% 1997 3%  2005 9% 

     2006 10% 
Fonte: CPS/IBRE/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE 
Obs:Em 1991, 1994 e 2000 não houve PNAD.  

 

Os dados da tabela demonstram que a renda domiciliar per capita 

mediana cresceu em todos os anos de eleições nacionais, legislativas ou 

presidenciais ocorridas desde 1980, isto é - 1982, 1986, 1989, 1998, 2002 e 
2006 - caiu em todos os anos pós-eleitorais - 1983, 1987, 1990, 1999 e 2003 - 

A taxa média de variação da renda mediana em anos pré-eleitorais foi de 

12,52% contra -11,87% em anos pós-eleitorais, quando a conta do ajuste é 

cobrada. Nas eleições mais recentes os ciclos políticos foram menos 

exacerbados, porém ainda com ciclos eleitorais marcados: 4,38% dos anos 

eleitorais contra -3,68% dos anos pós-eleitorais.  A literatura sobre ciclos 

político-eleitorais estuda o comportamento de políticos que tentam ludibriar o 

eleitor, sinalizando oportunisticamente melhoras de vida em anos eleitorais de 

forma a influenciar o sufrágio. Segundo a literatura da economia política, o 

eleitor mediano é aquele que decide as eleições, daí a escolha da renda 

mediana que, por virtude da PNAD, é datada próxima do primeiro turno dos 

pleitos, no começo de outubro. O fato de a PNAD não ter ido a campo em 1994 

e ainda não ter ido em 2007 não permite captar o efeito dos ciclos associados 

aos dois episódios que desempenham papel de destaque neste estudo4. 

                                                
4 Há evidencias de que o que distingue estes dois anos de outros ciclos eleitorais não é o timing de 
entrada da política adotada, mas o grau de permanência dos seus efeitos. 
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Apresentamos na tabela abaixo um resumo sobre as flutuações da taxa de 

miséria em anos pré e pós-eleitorais de um período mais longo. 

Variação da Taxa de Miséria e Ciclos 
Eleitorais* 

1982 0% 1990 1% 1998 -5%
1983 19% 1991 0% 1999 4%
1984 -1% 1992 0% 2000 -1%

1985 -13% 1993 0% 2001 -1%
1986 -37% 1994 -10% 2002 -3%
1987 47% 1995 -10% 2003 5%
1988 13% 1996 1% 2004 -10%
1989 -5% 1997 -2% 2005 -10%

 2006 -15%
Fonte: Microdados da PNAD/IBGE 
* Em 1991, 1994 e 2000 não houve PNAD. 

 

Similarmente, quando analisamos a as flutuações da miséria partir da 

tabela a seguir, observamos que ela caiu praticamente em todas as sete 

eleições legislativas desde 1980 (1981 é a exceção), sobe em todos os anos 

eleitorais, e é negativo nos demais. A taxa média de variação de miséria em 

anos pré-eleitorais foi de -7,69%, contra 3,75% em anos pós-eleitorais.  

Analisamos na seção 8 os canais da ação pública que afeta a renda nos 

episódios eleitorais recentes que podem ser captados pela nova PNAD, quais 

sejam 1998, 2002 e 2006.  A tabela abaixo sintetiza os valores estimados: 
Equação do Log da Renda Domiciliar per Capita - Diversas Fontes  

 Todas as 
Fontes 

Trabalho 
Principal Previdência Programas 

Sociais 
1) Vota 0,4192 ** 0,3125 ** 0,5129 ** 0,2857 **
2) Eleitoral 0,0611 ** 0,0316 ** 0,1051 ** 0,2257 **
3) Vota * Eleitoral 0,0136 ** 0,0127 ** 0,0274 ** 0,0343 **
** Significante a 95%         
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE      

Obs: Controlados por Sexo, Cor, Educação do chefe, Tamanho de Cidade, Migração e UF 
 

Os dados mostram com clareza para todas as fontes de renda (leia-se 

renda do trabalho principal, renda de aposentadoria e renda de programas 

sociais) para o conjunto delas que: 1) as rendas per capita das pessoas acima 

da idade de voto que5 corresponde a 16 anos ou mais no Brasil de qualquer 

                                                
5 A rigor a renda de programas sociais inclui Bolsa-Família, seguro-desemprego entre outros programas 
públicos mas também renda financeira cujo principal pagador também é o estado. As rendas de todas as 
fontes incluem também renda de outros trabalhos, aluguéis e transferências privadas entre domicílios 
(pensões alimentícias, mesadas etc). 
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fonte de renda é inferior as demais que não constitui uma novidade no Brasil, 

ou em outras partes; O maior diferencial de renda é encontrado para a renda 

previdenciária  51,29% maior para os votantes e o menor diferencial na renda 

de programas sociais onde a renda de 28,57%. 2) as rendas crescem mais em 

anos eleitorais o que caracteriza em si a existência de ciclo eleitoral. Neste 

caso a renda de programas sociais é a que cresce mais em pleitos eleitorais 

22,57%, seguido de previdência 10,51% e de trabalho 3,16%, já em outro 

patamar o que indica o uso de políticas de transferência de renda ao sabor do 

ciclo eleitoral. 3) finalmente, e mais importante, o teste mais específico é se - 

apesar de considerarmos as rendas domiciliar per capita que suaviza por 

construção os efeitos aqui testados - a renda das pessoas em idade de voto 

cresce mais em ano eleitoral do que as das crianças e adolescentes que não 

participam diretamente deste mercado. Esta diferença em diferença é captada 

pela interação das duas variáveis supra-citadas. Neste caso mais uma vez o 

principal ganho relativo neste caso é de renda de programas sociais com 

3,43% a mais de ganho dos votantes em anos eleitorais frente os demais, isto 

é crianças e adolescentes abaixo da idade de voto, a previdência vem a seguir 

com 2,74%, seguido do efeito indireto da renda do trabalho principal com 

1,27%6. Note que em teste empírico realizado no ano passado a hipótese 3) 

acima apresentava o sinal esperado mas não era significativa para a renda do 

trabalho principal e previdenciária, o que ilustra a magnitude potencial do 

impacto das últimas eleições presidenciais sobre os dados de renda. O 

atenuante qualitativo que deve ser feito as eleições de 2006 e de 1994 cujos 

dados não foram coletados (1994), ou ainda estão disponíveis  (2007, o pós 

eleitoral de 2006), é que  os efeitos parecem ter mais permanência que de 

todos os demais episódios eleitorais ocorridos na nova democracia brasileira. 

Por outras palavras falamos de expansões de caráter mais sustentado nas 

condições de vida das pessoas, daí talvez a expressão real vá além da 

denominação monetária, e se aplique a estes dois episódios7.  

                                                
6 Ilustramos na respectiva seção a importância de ciclos políticos diretos na renda trabalhista através de 
aumentos de funcionalismo públicos dos três níveis de governo, em particular os municipais nas épocas 
dos pleitos locais. No caso de contratação de funcionários públicos o efeito é negativo talvez pela própria 
restrição de contratação em anos eleitorais. 
7 A blindagem da política social em período eleitoral onde se regula o uso de programas sociais com fins 
eleitoreiros ou a desmontagem de bons programas na virada de governo, foi tentada sem aparente 
sucesso, na última eleição presidencial mexicana mas é uma agenda fundamental a ser perseguida. 
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1.4 Análise das Mudanças por Períodos de Governo 
A cronologia dos dados por períodos de governo permite conciliar 

análises de flutuações de curto prazo e tendências de longo prazos em 

intervalos de responsabilidade administrativa. As limitações deste tipo de 

análise são fatores fora de controle do Governo Federal, tais como crises 

internacionais, bonança externa e ações de outros fatores internos ao país. 

Entretanto pode-se alegar em último caso que o papel do Governo Federal 

como articulador, coordenador e motivador dos demais agentes é de sua 

esfera de responsabilidade. Outra consideração se refere a defasagens dos 

efeitos de política social e econômica que não se mostra muito como o cerne 

de nossa análise são as chamadas políticas de rendas, que pela sua 

velocidade de operação são mais imunes a estes tipos de problemas.  

Na ótica dos períodos de governo, a taxa de miséria calculada pelo CPS 

cai 8,47% ao ano no primeiro governo Lula (de 2002 a 2006), contra 3,14% nos 

dois Governos FHC (de 1993 a 2002)8, que é por sua vez formada pela 

redução de 5.1% anuais observada no primeiro mandato de FHC e 0,43% de 

segundo mandato. 
VARIAÇÃO ACUMULADA DA MISÉRIA

TOTAL
Lula I 2006/2002 -27.7%
FHC 2002/1993 -24.3%
FHC II 2002/1998 -1.7%
FHC I 1998/1993 -23.0%
Equidade 2006/2001 -30.1%
Total 2006/1992 -45.1%  

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE 

 

VARIAÇÃO ANUAL DA MISÉRIA
TOTAL

Lula I 2006/2002 -7.79%
FHC 2002/1993 -3.05%
FHC II 2002/1998 -0.43%
FHC I 1998/1993 -5.10%
Equidade 2006/2001 -6.91%
Total 2006/1992 -4.19%  

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE 

                                                
8  O Governo FHC começa em janeiro de 2005 o natural seria usar dados de outubro de 1994, data de 
implantação da PNAD. Como não houve PNAD em 1994, optamos por usar os dados de 1993 como ano 
inicial do governo, uma vez que como os dados da Pesquisa Mensal do Emprego indicam a maior parte 
da redução da miséria trabalhista observada entre 1993 e 1995 ocorreu no primeiro semestre de 1995, já 
nos idos do primeiro mandato de FHC. 
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Analisando a miséria por tamanho de cidade, verificamos que as 

metrópoles (comparadas às áreas urbanas e rurais) são os lugares que 

apresentaram o maior crescimento relativo da miséria no período entre 1995 e 

2003, de 41%, refletindo a chamada crise metropolitana vigente (Neri (2000)); 

embora desde 2003, tenham revertido este quadro, chegando ao nível mais 

baixo da série em 2006. Voltando aos períodos de governo, temos que a taxa 

média de queda da miséria foi rigorosamente igual nos primeiros mandatos de 

FHC e de Lula: 6,1% ao ano. Já no período de 1998 a 2002 houve aumento de 

2,9% da miséria metropolitana fruto da crise de desemprego citada e da 

posterior retomada. As maiores cidades, pela menor presença de redes 

proteção social oficiais e maior exposição às oscilações dos mercados são 

aquelas que potencializam mais os efeitos das oscilações do ciclo econômico.  

As áreas rurais por sua vez, apresentam reduções de miséria em praticamente 

todos os anos da série desde 1992. Já as áreas urbanas fora dos grandes 

centros rurais apresentam os melhores desempenhos relativos para todo 

período com uma queda média de 4,8% ao ano, contra 3,44% das 

metropolitanas e 3,23% das rurais. 

Variação Anual da Miséria  -  Brasil
por Períodos de Governo

-6,1%
-9,2%

-6,0%

1,4%

-0,9%
-6,1% -6,0%

-2,8%-3,44% -4,80% -3,23%

2,9%

Metropolitana Urbana Rural
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Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE 

 

De maneira geral, 2006 se destaca mais pelo crescimento generalizado 

de renda para todos os estratos da população do que pela redução da 

desigualdade observada  frente às séries dos últimos 15 anos, conforme os 

gráficos abaixo ilustram: 
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  Cabe frisar que o crescimento da renda per capita média foi de 9,1%, 

número muito acima daquele embutido no PIB per capita de 2,3% em 2006, 

mesmo após a revisão metodológica nas contas nacionais. O primeiro número 

nos sugere um crescimento ao ritmo chinês de hoje enquanto o último aponta 

uma estagnação ao estilo haitiano.  

 
1.5 Distribuição na Década da Redução da Desigualdade 

De maneira geral, 2006 se destaca mais pelo crescimento generalizado 

de renda para todos os estratos da população do que pela redução da 

desigualdade observada  frente às séries dos últimos 15 anos, conforme os 

gráficos abaixo ilustram: 

Indice de Gini - Desigualdade de Renda per capita Brasil
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 Apresentamos a seguir o ganho acumulado de renda entre 2001 e 2006 

por cada décimo da população. A taxa de crescimento é decrescente à medida 

que caminhamos do primeiro (57,47%) ao último décimo (6,84%), este caráter 

progressivo não é bem captado pelas aparentemente pequenas mudanças das 

séries do índice de Gini. 
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Variação Acumulada da Renda Por Décimo 2001- 06 

57,47% 
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32,40% 
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 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE 
 

Isolando-se o último ano disponível da pesquisa, a renda média do 

brasileiro sobe, segundo a Pnad, 9,16% em 2006, contra 2,3 % do crescimento 

do PIB per capita no mesmo ano, mesmo após a revisão metodológica nas 

contas nacionais. O primeiro número nos sugere um crescimento ao ritmo 

chinês enquanto o último aponta uma estagnação ao estilo haitiano. Em 2006, 

a  renda dos 50% mais pobres sobe 11.99%, a parcela dos 40% intermediários 

sobe 9,66%, e a renda dos 10% mais ricos sobe 7,85%. Em compensação, a 

desigualdade medida pelo índice de Gini cai um valor intermediário de -1,06%, 

valor esse bem abaixo daqueles da queda dos três anos anteriores: -1,2%, em 

2002, 1%, em 2003, -1,9% em 2004, -0,6% em 2005. Sintetizando os 

resultados: todos ganharam aumentos maiores que em todos os anos da 

década, ou seja, a melhoria de 2006 domina a dos anos anteriores, inclusive a 

de 2004.  
Variação Anual da Renda Per Capita dos brasileiros – 
por Estratos de Renda  
     
 Total 50% mais pobres 40% médios 10% mais ricos 
2006 9,16 11,99 9,66 7,85 
2005 6,63 8,56 5,74 6,89 
2004 3,14 8,34 4,13 0,68 
2003 -5,81 -4,15 -4,67 -7,32 
2002 0,30 3,65 0,34 -0,68 
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE  

 

O crescimento do bolo de renda correspondeu a % da redução da 

pobreza contra os restantes causados pela redistribuição do bolo. Em 2006, a 
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renda média dos 50% mais pobres sobe 11,99%, contra 7,85% dos 10% mais 

ricos, e 9,66% do grupo dos 40% intermediários. Ou seja, o bolo cresceu para 

todos, mas com mais fermento para a metade mais pobre da população. 

Apresentamos abaixo o gráfico do crescimento da renda por décimos e tabela 

com outras agregações de estratos de renda que mostra ganhos menores para 

os primeiros décimos da distribuição. O que talvez esteja associado a escolha 

da combinação de políticas de rendas utilizadas com mais ênfase ao reajuste 

do salário mínimo e mais reajuste do salário mínimo e menos do Bolsa-família 

do eu por exemplo em 2004 mas mais à semelhança de 2005, conforme o 

gráfico a seguir ilustra. 

Variação da Renda Per capita por Décimo  -  Brasil (em 2006)

9,84%
12,26% 12,38% 12,64% 11,64% 10,57% 9,46% 9,23% 9,51%

7,85%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 

Variação Acumulada da Renda Média  -  Brasil 
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1.6 Cenários Futuros de Miséria 
Esta é uma seção tradicional nos nossos estudos anuais de miséria 

lançados logo após a PNAD projetando para o ano seguinte. Em geral, se tem 

a esta altura as informações fechadas de dois trimestres de contas nacionais, 

dados de mercado de trabalho metropolitano da PME e do Caged cobrindo 

pelo menos o mesmo período, que permitem a projeção do crescimento da 

PNAD e o da desigualdade se escolhendo uma curva de Lorenz de referencia e 

fazendo a associação com índices sintéticos, mais notadamente com o índice 

de Gini que é o mais popular deles. Entretanto, temos tido mais dificuldades de 

prever em 2005 e 2006 a tendência do produto do que da desigualdade. 

A proporção de miseráveis no Brasil (indivíduos que vivem com menos 

de R$ 125 por mês a preços da Grande São Paulo em Outubro de 2006) cairá 

dos 19,3% de 2006 para 18,55% em 2007, uma queda de 3,95%, se a renda 

per capita nacional crescer 3% no ano. Se o crescimento de renda for similar 

ao último ano (9%), a taxa de miséria cairá a 17% da população, queda de 

12%.  

A redução seria ainda maior se esse crescimento viesse de mãos dadas 

com alguma redução da desigualdade. Se a expansão 3% fosse combinada 

com uma queda do índice de Gini (atingindo patamares fluminenses de 0,5605, 

por exemplo), a miséria brasileira cairia cerca de 14,57%. A proporção de 

miseráveis passaria para 16.50%.  

Numa visão de longo prazo, a pobreza poderia recuar 28,21% se nos 

próximos quatro anos a renda crescer 4% ao ano, combinado a uma queda de 

desigualdade que leva ao nível do Sudeste em 2004 (Gini equivalente a 

0.54479). 
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Cenários Sobre a Miséria 

Renda 
Domiciliar Per 

Capita
% Miseráveis Variação

Brasil 2006 489.56 19.32

Efeito Desigualdade (RJ)
     taxa de crescimento*

0% 490.82 18.63 -3.55%
3% 505.55 18.06 -6.50%
9% 534.99 16.57 -14.22%

12% 549.72 15.99 -17.19%

Efeito Desigualdade (Sudeste)
     taxa de crescimento*

0% 490.82 17.16 -11.17%
3% 505.55 16.50 -14.57%
9% 534.99 15.36 -20.49%

12% 549.72 14.68 -23.98%
16% 569.35 13.87 -28.21%

Fonte: CPS/IBRE/FGV processando os microdados da PNAD/IBGE  
 

1.7 Custo da Erradicação da Miséria 

Uma medida útil no desenho de políticas públicas é o hiato de renda 

(P1). Isto é, quanto de renda falta, em média, aos miseráveis para que eles 

consigam satisfazer no mercado suas necessidades básicas. Utilizando como 

base nossa linha de insuficiência de renda, o déficit médio expresso em termos 

monetários de cada brasileiro miserável seria R$ 48,52 mensais. Como só uma 

prte dos brasileiros está abaixo da linha os dados mostram que seriam 

necessários R$ 9,37 em média, por pessoa, para aliviar  com a pobreza no 

Brasil, totalizando um custo de R$ 1.717.955.185 mensais e R$ 

20.615.462.223 no ano.  

As informações revelam quanto custaria para completar a renda de cada 

brasileiro até a linha de R$ 118 nacional (ou 125 reais a preços da grande SPO 

– vide  apêndice), ou seja, o menor valor das transferências suficientes para 

içar cada miserável até o piso de suas necessidades básicas.  

Este exercício não deve ser lido como uma defesa de determinadas 

políticas específicas, mas como uma referência ao custo de oportunidade 

social da adoção de políticas desfocadas. O dado é útil para traçar o alvo das 

políticas e organizar suas fontes de financiamento.  
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1.8 Políticas de Rendas: Estabilização e Eqüidade 
Como se sabe, a mudança de patamar da miséria observada no período 

1993 a 1995 esteve associada à implementação do Plano Real. Agora, quais 

são as características associadas às mudanças da pobreza observadas entre 

2003 e 2006, em particular, durante o último ano de 2006, cuja evidência 

acabou de se disponibilizada? Quais são as diferenças dos determinantes do 

desempenho social baseado em renda nos últimos mandatos de governos e 

perspectivas futuras da combinação, nem sempre harmoniosa dos vetores 

crescimento e desigualdade e da resultante mudança da miséria e do bem 

estar social? Qual seria o papel de mudanças nos ambientes externo e interno 

nestes cenários futuros e na história pregressa? Mais especificamente, que 

papel políticas públicas tais como, mudanças de regime macroeconômico - 

metas inflacionárias, responsabilidade fiscal e cambio flutuante – e políticas 

educacionais pregressas desempenham nos indicadores trabalhistas e nos 

indicadores sociais baseados em renda? Por último, qual o papel de políticas 

de rendas patrocinados pelo estado, como a expansão do programa Bolsa 

Família e reajustes do salário mínimo, na explicação das mudanças 

observadas? Quais são os canais específicos de atuação dessas políticas? 

Essas são algumas das questões que gostaríamos de ver respondidas, para 

que as causas (e as conseqüências) da redução recente da desigualdade 

possam ser avaliadas. Oferecemos um mosaico de cada um desses elementos 

a partir de atualizações de trabalhos anteriores. Acreditamos que este tipo de 

análise ajuda a entender as mudanças sociais observadas durante os últimos 

anos, assim como os desafios, limitações e oportunidades para além do 

segundo mandato. Neste aspecto, dedicamos alguma atenção a preocupante 

evolução recente de indicadores de educação e avaliação prospectiva de 

políticas educacionais como determinantes chaves da distribuição de renda 

brasileira. 

Uma parte importante desta queda da desigualdade se deu desde a 

virada do milênio em 2001, a ponto de termos cunhado a expressão de década 

da redução de desigualdade, da mesma forma que a década anterior pode ser 

chamada de década da estabilização, sendo ambas as conquistas na verdade 

parte do mesmo processo. É verdade que houve outras conquistas importantes 

como a universalização do ensino fundamental na segunda parte da década de 
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90, ou a reversão trabalhista dos últimos anos, que estão também associadas a 

maior equidade de renda obtida, mas esta última é sem dúvida aquela que se 

destaca no país que era o mais desigual do continente mais desigual do 

mundo. Similarmente, o Brasil tinha sido o país com mais inflação no mundo 

entre 1960 e 1995, superando inclusive a nossa maior rival também neste 

campo: a Argentina. O fato é que a inflação brasileira se encontra ainda hoje no 

menor nível em décadas e a desigualdade de renda brasileira se encontra hoje 

no menor nível desde 1976 quando os dados da PNAD se tornarem prática 

disponíveis. Em ambos os casos, seja na busca da estabilidade, seja na da 

eqüidade, as chamadas políticas de renda desempenharam papel instrumental 

central. Nos planos de anti-inflação inercial onde o Cruzado, o Collor e o Real 

foram os principais exemplos as chamadas políticas de renda patrocinadas 

pelo estado eram o ingrediente principal afetando – para o bem ou para o mal - 

diretamente o processo de formação de preços e rendas como congelamentos 

de preços, política cambial, conversões salariais e troca de moedas. No caso 

das políticas anti-iniquidade outros tipos de políticas de renda são utilizadas - 

para o bem ou para o mal – nos quais atua diretamente, transferindo do bolso 

coletivo para o bolso de agentes individuais, ou seja, através de programas 

redistributivos onde a semelhança dos elementos centrais programas anti-

inflação também são denominados de políticas de renda e podem ajudar, ou 

prejudicar, na consecução dos objetivos perseguidos mas que tem como ponto 

comum a velocidade que imprimem aos processos de busca dos objetivos 

perseguidos, seja de estabilidade de preços, seja de equidade de rendas. 

Talvez função da capacidade de afetar rapidamente os processos, existe forte 

evidência de que tanto um como o outro tipo de política de renda foram 

utilizados em sintonia com o ciclo eleitoral.  O valor da moeda defendido pelo 

Estado da estabilização é transferido pelo Estado da redistribuição. 

Obviamente, estabilização e redistribuição são faces da mesma moeda, uma 

vez que não há como obter redução de desigualdade sustentada com alta 

inflação. Estamos obviamente falando de condições necessárias, e não das 

suficientes. Fernando Henrique Cardoso fez a estabilização da moeda, Lula 

deu continuidade à estabilidade e a redistribui esta moeda estável através de 

uma estrutura de programas sociais iniciada por seu antecessor. Da mesma 

forma que demoramos a aprender no Brasil acerca da importância dos 
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fundamentos macroeconômicos na consecução da estabilidade duradoura, a 

consecução da queda sustentada de desigualdade depende dos fundamentos 

da economia e da igualdade de oportunidades, representada pelo acesso a 

estoques de ativos produtivos, como saúde e educação, que as pessoas tem 

acesso desde o princípio de suas trajetórias de vida. Fazer com que a 

mudança dos fluxos de renda sejam acompanhadas pelos estoques mais altos 

de riqueza produtiva futura dos mais pobres é o maior desafio da nova geração 

de políticas de renda redistributivas cujo melhor representante é o Bolsa-

Família, seus antecessores tupiniquins (Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Peti 

etc) e seus similares latino-americanos (Oportunidades e Progressa no México, 

Praaf em Honduras etc). Esta é a conquista que falta ser trilhada e consolidada 

na política social brasileira: reforçar o lado estrutural de políticas 

compensatórias com incentivos a demanda por acumulação da capital humano 

combinada à melhora da oferta da qualidade das políticas estruturais 

tradicionais associadas, onde saúde e educação ocupam lugar de destaque. 

Como exemplos nessa direção temos o PAC de educação e a nova agenda 

que desponta na área de saúde, que envolve não só ações setoriais como 

outros efeitos indiretos, a começar por unanimidades como a provisão de 

saneamento básico passando a áreas mais polêmicas como controle de 

natalidade e chegando a campanhas anti-tabagistas e contra acidentes de 

trânsito, pragas da saúde pública .   

Já no que tange ao aspecto curto prazista do combate à desigualdade, 

não existe dúvida que se dispõe hoje no Brasil de uma geração de políticas 

muito mais bem focadas e capazes de redistribuir renda do que as políticas 

instituídas no passado mais distante e ainda vigentes. O problema do Brasil é 

que não se consegue fazer a escolha pelas políticas de nova geração em 

detrimento das outras menos eficazes - tanto no curto quanto no longo prazo - 

no ataque à desigualdade e à melhora do bem estar no lato senso (isto é, 

incluindo os efeitos do crescimento do bolo). A política híbrida menos focada 

vai ter menos impacto imediato do que se os recursos aplicados fossem 

alocados hoje, ou no futuro, na política mais focada. O Brasil tem optado por 

expandir ambas, as novas e as velhas políticas, com o perdão do palavrão, as 

focalizadas e as não focalizadas. Na expressão cunhada por Ricardo Paes de 

Barros, do IPEA, continuamos a jogar dinheiro de helicóptero, a diferença é que 
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agora as comportas dos helicópteros se abrem também sobre os grotões de 

pobreza e as favelas, territórios não contemplados pelas políticas anteriores.  

 
1.9 Políticas de Rendas: Evidência Factual 

Mas senão vejamos: Quais são os componentes de renda responsáveis 

pela redução da desigualdade observada? Em particular, como as diferentes 

fontes de renda interagiram neste processo de desconcentração de renda? As 

tabelas abaixo apresentam o nível e a composição de grandes grupos de 

fontes de renda para diferentes estratos de renda da população para 2006 que 

serão depois contrastados com outros tipos.  

Na população em geral a renda per capita média da população é de  R$ 

491 mensais sendo R$ 372 de trabalho, R$ 96 de benefícios previdenciários 

(contributivos e não contributivos), R$ 11 de transferências governamentais a 

título de programas sociais e R$ 12 de transferências privadas tais como 

pensões alimentícias e mesadas dadas entre domicílios. Agregando as rendas 

privadas (trabalho e transferências entre famílias) temos R$ 384 e fazendo o 

mesmo para as rendas públicas temos R$ 107 . As fontes de renda do trabalho 

compõe entre 75% e 76% dos grandes estratos de rendas e a renda de 

previdência ocupa menor espaço nos segmentos mais baixos da distribuição 

de renda - 16,24% da metade mais pobre contra 19,58% do total.  A grande 

diferença se dá no acesso a outras transferências públicas vindas de 

programas sociais tais como o Bolsa-Família, o seguro desemprego e renda de 

juros que correspondem a 6,73% da renda do estrato inferior da distribuição de 

renda contra 2,16% do total. 
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Composição de Rendas no Ano de 2006 
Renda Média

Total 50- 40 10+
TODAS AS FONTES 490.82         142.13         496.02       2,080.76          
TRABALHO 372.07         107.25         373.63       1,589.90          
PREVIDENCIA 96.09           23.09           106.00       393.67             
PROGRAMAS SOCIAIS 10.61           9.56             7.16            27.66               
TRANSF PRIVADAS 12.03           2.23             9.21            69.39               
TRANSF PUBLICAS (PREV + PROG SOC) 106.70         32.65           113.16       421.33             

Composição Vertical da Renda Média

Total 50- 40 10+
TODAS AS FONTES 490.82         142.13         496.02       2,080.76          
TRABALHO 75.8% 75.5% 75.3% 76.4%
PREVIDENCIA 19.6% 16.2% 21.4% 18.9%
PROGRAMAS SOCIAIS 2.2% 6.7% 1.4% 1.3%
TRANSF PRIVADAS 2.5% 1.6% 1.9% 3.3%
TRANSF PUBLICAS (PREV + PROG SOC) 21.7% 23.0% 22.8% 20.2%  
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD 2006/IBGE 

 

Desde 2001 quando a desigualdade sofre a referida inflexão a renda 

total dos 50% mais pobre cresceu 5,53% per capita ao ano contra 2,92% dos 

40% intermediários e 1,33% dos 10% mais ricos. Quando abrimos por 

diferentes tipos de rendas vemos que a renda do trabalho dos mais pobres 

cresce (4,4% ao ano) a taxas duas vezes maiores que dos segmentos médios 

(2,1% ao ano) e mais de três vezes mais que no décimo superior (1,3% ao 

ano). Este maior ganho associado deve estar relacionado ao processo de 

universalização do acesso ao ensino fundamental do período anterior. Na 

renda da previdência o ganho relativo maior se dá no segmento dos 40% 

intermediários (10,6% ao ano) contra 4,1% ao ano dos 10% mais ricos e 10,2% 

ao ano dos 50% mais pobres. Ou seja, os fortes ganhos previdenciários – dado 

o peso relativo nos orçamentos familiares e públicos – observados no período 

não são particularmente pró-pobres. Entretanto, a prática de se diferenciar o 

reajuste previdenciário desde 1998 concedendo maiores reajustes ao piso 

vinculado ao salário mínimo do que aos demais se apresentou mais 

progressiva do que a prática anteriormente aplicada.  Passando ao conceito 

que capta a expansão de novos programas sociais (mas infelizmente não só o 

efeito destes programas) temos um aumento de 40,8% deste programas entre 
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os mais 50% pobres, 30,3% ao ano para os 40% intermediários e 3,4% para os 

mais 10% mais ricos. 

 
VARIAÇÃO ANUAL DA RENDA TOTAL

Total TRABALHO PREVIDÊNCIA
PROGRAMAS 

SOCIAIS
TRANSF. 

PRIVADAS
2006/2005 9,2% 9,1% 7,7% 33,5% 5,8%
2005/2004 6,6% 6,1% 7,3% 18,3% 9,0%
2004/2001 -0,9% -1,5% 1,0% 18,5% -2,9%
2001/1995 0,0% -0,9% 4,5% 0,9% -1,1%
1995/1993 11,4% 11,8% 11,6% -36,5% 48,2%

Equidade 2006/2001 2,5% 2,0% 3,6% 21,3% 1,1%
Total* 2006/1993 2,7% 2,1% 5,2% 0,9% 6,1%

Fonte: CPS/FGV a aprtir dos microdados da PNAD/IBGE  
VARIAÇÃO ANUAL DA RENDA TOTAL  - 50% MAIS POBRES

Total TRABALHO PREVIDÊNCIA
PROGRAMAS 

SOCIAIS
TRANSF. 

PRIVADAS
2006/2005 12,0% 10,0% 10,2% 54,1% 1,4%
2005/2004 8,6% 8,9% 7,9% 2,9% 16,3%
2004/2001 2,5% 1,2% 1,8% 51,8% -2,2%
2001/1995 0,3% -0,2% 1,1% 27,6% 2,3%
1995/1993 12,0% 11,3% 15,1% -12,5% 27,8%

Equidade 2006/2001 5,5% 4,4% 4,6% 40,8% 2,0%
Total* 2006/1993 4,0% 3,3% 4,5% 25,1% 5,7%

Fonte: CPS/FGV a aprtir dos microdados da PNAD/IBGE  
 
VARIAÇÃO ANUAL DA RENDA TOTAL  - 40% INTERMEDIÁRIOS

Total TRABALHO PREVIDÊNCIA
PROGRAMAS 

SOCIAIS
TRANSF. 

PRIVADAS
2006/2005 9.7% 8.9% 10.6% 44.4% 8.6%
2005/2004 5.7% 4.3% 10.4% 31.5% 0.4%
2004/2001 -0.1% -0.8% 1.8% 25.5% -1.5%
2001/1995 0.0% -1.0% 5.6% -2.0% -0.4%
1995/1993 12.7% 13.3% 8.4% -28.3% 46.3%

Equidade 2006/2001 2.9% 2.1% 5.2% 30.3% 0.8%
Total* 2006/1993 3.0% 2.3% 5.9% 4.2% 6.1%

Fonte: CPS/FGV a aprtir dos microdados da PNAD/IBGE  
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VARIAÇÃO ANUAL DA RENDA TOTAL - 10% MAIS RICOS

Total TRABALHO PREVIDÊNCIA
PROGRAMAS 

SOCIAIS
TRANSF. 

PRIVADAS
2006/2005 7,9% 9,0% 4,1% 2,1% 5,5%
2005/2004 6,9% 7,1% 4,0% 28,0% 12,7%
2004/2001 -2,5% -3,0% -0,1% -3,3% -4,1%
2001/1995 -0,1% -0,9% 4,7% -2,4% -1,8%
1995/1993 10,2% 10,7% 12,7% -39,7% 53,1%

Equidade 2006/2001 1,3% 1,3% 1,6% 3,4% 0,9%
Total* 2006/1993 2,0% 1,6% 4,7% -7,3% 6,2%

Fonte: CPS/FGV a aprtir dos microdados da PNAD/IBGE  
 

  

1.10 A Nova Geração de Políticas de Rendas 

O objetivo de longo prazo de políticas sociais é permitir aos indivíduos 

realizarem seu potencial produtivo. Este movimento pode se dar de formas 

diversas: completando o portfólio de ativos dos agentes ou o acesso aos 

mercados em que eles são transacionados. Estas políticas públicas fornecem 

portas de saída para a pobreza através da abertura de caminhos e plataformas 

de acesso aos mercados. Neste último caso é possível gerar ganhos de bem 

estar sem implicações fiscais, o que os torna particularmente atraentes.Os 

upgrades desejados do Bolsa-Família, organizados no esquema apresentado 

seriam: em primeiro lugar, buscar uma focalização cada vez mais eficaz do 

programa e combater alternativas menos focalizadas e mais permanentes 

como os reajustes do salário-mínimo e a universalização incondicional da 

renda mínima. Em segundo lugar, buscar melhoraria das condicionalidades do 

programa tais como: i) na faixa de 0 a 6 anos atuar na pré-escola e mesmo em 

creches, integrar estes incentivos de demanda com elementos de oferta de 

educação como os discutidos no âmbito do Fundeb e agora do chamado PAC 

educacional, pode ser mais interessante do que o Bolsa-Família como está que 

só cobra a vacinação das crianças. Melhorar a qualidade para as pessoas que 

estão na faixa dos 7 aos 15 anos de incentivo escolar, cobrar não só 

quantidade mas qualidade de educação, criar incentivos para isso baseados 

em novas fontes de informação como o Prova Brasil. E na fase posterior de 

atuação do Bolsa-Família criar não incentivo ao primeiro emprego mas, através 

de uma segunda Bolsa-Família, que melhoraria os baixos níveis educacionais 

observados em todas as partes do Brasil.  Por fim, melhorar o acesso a 
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mercados de bens e financeiros, estendendo a fronteira creditícia até onde ela 

nunca foi antes: aos pobres e informais através da colateralização dos 

benefícios sociais9. Apresentamos um esquema de upgrades propostos a 

política de rendas no Brasil com especial ênfase ao Bolsa-Família. 

 

A vantagem das políticas compensatórias é, em geral, a velocidade com 

que seus efeitos são sentidos. Em contraste, a metáfora associada às políticas 

estruturais é que "se dá à vara de pescar ao invés de se dar o peixe". A 

questão não é se as políticas envolvem a transferência de fluxos de renda ou 

de estoque de ativos, mas as suas implicações sociais de curto e de longo 

prazo. Uma ação compensatória que impeça a desestruturação produtiva, 

como as frentes de trabalho contra a seca, ou que incentivem a acumulação de 

capital, como a Bolsa-Família, podem exercer efeitos persistentes sobre a 

pobreza. O impacto de longo prazo de transferências de renda a título de 

seguro e de alavanca sociais é comparável à transferência, por si, de ativos.  

 

                                                
9 Vide “O Efeito-Colateral” e “Alvorada: um projeto acima de qualquer governo” publicados na Revista 
Conjuntura Econômica em 2002. 
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1.11 Plano do Trabalho 
O trabalho está dividido além desta introdução que funciona como 

sumário executivo em treze seções. Na segunda seção, descrevemos os 

principais movimentos da distribuição de renda per capita dos últimos cinco 

anos através de indicadores de desigualdade. Na seção três apresentamos 

indicadores de Bem Estar Social e de Insuficiência de Renda como forma de 

sintetizar mudanças do nível e de desigualdade observadas. Na seção 4 

apresentamos a evolução da miséria enquanto insuficiência de renda por 

tamanho de cidade, aonde apontamos a superação da crise metropolitana 

conforme trabalhos anteriores do CPS.  A semelhança na seção 5 voltamos ao 

cumprimento da primeira meta do milênio de extrema pobreza como 

insuficiência de renda à guisa de comparabilidade internacional. Na seção 6 

traçamos cenários conjuntos de crescimento e desigualdade de renda per 

capita na evolução da miséria usando a nossa linha de corte.  de  Nas seções 7 

e 8 discutimos, respectivamente, o custo mínimo de erradicação da miséria e 

as influencias dos ciclos políticos sobre a renda das pessoas e as 

transferências de renda patrocinadas pelo estado brasileiro. Na seção 9, 

detalhamos o perfil sócio econômico da miséria e da renda e sua evolução ao 

longo do tempo. Na seção 10 isolamos o papel de variáveis sócio-demográficas 

e da evolução desta influencia ao longo do tempo através de exercícios de 

regressão multivariados. As duas seções estão associadas ao banco de dados 

interativo e amigável disponibilizado no sítio da pesquisa. Na seção 11 

discutimos paralelos entre políticas de rendas para fins de estabilização e de 

equalização de resultados. Na seção seguinte, olhamos para frente no sentido 

normativo e analisamos as propriedades desejáveis das principais políticas de 

rendas com fins de combate a pobreza e a desigualdade emanadas a partir do 

Estado brasileiro.  Por fim, apresentamos na última seção as principais 

conclusões do estudo. 
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2. Mudanças Distributivas 
 

2.1. Desigualdade 
A abordagem inicial agrega a população em três grupos de renda: o 

décimo mais rico, que se apropria de quase metade da renda per capita em 

2006 (mais precisamente, 44,5% – renda média de R$ 2081); a metade mais 

pobre, que se apropria de pouco mais de um décimo da renda nacional (14,5% 

– R$ 142 em média); e os 40% intermediários, cuja parcela na população e na 

renda praticamente coincidem (41% – R$ 496, em média), e revela um país de 

renda média, uma espécie de Peru inserido entre a rica Bélgica e a pobre Índia. 

A abordagem por grupos de renda (Belindia ou Belperdia) contrasta com 

aquela baseada no Produto Interno Bruto (PIB) per capita, em que a 

ponderação é proporcional à renda de cada pessoa: os indivíduos 

implicitamente “valem o que ganham”. Esse aspecto é especialmente relevante 

no caso brasileiro, no qual o alto grau de desigualdade de renda observada 

torna a sua média um mal indicador do nível de bem-estar social. A parcela dos 

50% mais pobres atinge 14,5% da renda em 2006, contra 14,1% em 2005, e 

12,5% em 2001, quando a desigualdade começa a sua inflexão descendente. 

Já a parcela dos 10% mais ricos, por sua vez cai de 47,2%, em 2001, para 

45,1% em 2005, e 44,5% em 2006. A tabela a seguir sintetiza a dança 

distributiva desses grupos, ano a ano, ao longo da presente década.  

 

Fonte: CPS/IBRE/FGV processando os microdados da PNAD/IBGE

Distribuição de Renda

12,5% 13,0% 13,2% 13,9% 14,1% 14,5%

40,2% 40,2% 40,7% 41,1% 40,8% 41,0%
47,2% 46,8% 46,1% 45,0% 45,1% 44,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006
50- 40 10+

 
 

O período de 2001 a 2003 se caracterizou por perdas de renda com 

redução de desigualdade. Apesar de tais perdas atingirem todos os segmentos 
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da população foram menos pronunciadas para os de mais baixa renda: -0,3% 

contra os -4,1%, ao ano, dos mais ricos (-0,6% e 7,8% no acumulado do 

período). No período mais recente (2003 a 2006), o crescimento anual total de 

6,28% também se distribuiu de forma diferenciada entre os seguimentos 

populacionais. Os mais pobres foram os que mais ganharam, com acréscimos 

anuais de 9,62% na renda (contra 5,09% do décimo mais rico, e 6,48% do 

grupo intermediário).   

Isolando-se o último ano disponível da pesquisa, a renda média do 

brasileiro sobe, segundo a Pnad, 9,16% em 2006, contra 2,3 % do crescimento 

do PIB per capita no mesmo ano. Em 2006, a  renda dos 50% mais pobres 

sobe 11.99%, a parcela dos 40% intermediários sobe 9,66%, e a renda dos 

10% mais ricos sobe 7,85%. Em compensação, a desigualdade medida pelo 

índice de Gini cai um valor intermediário de -1,06%, valor esse bem abaixo 

daqueles da queda dos três anos anteriores: -1,2%, em 2002, 1%, em 2003, -

1,9% em 2004, -0,6% em 2005. Sintetizando os resultados: todos ganharam 

aumentos maiores que em todos os anos da década, ou seja, a melhoria de 

2006 domina a dos anos anteriores, inclusive a de 2004.  

 

Variação Anual da Renda Per Capita dos brasileiros  
     
 Total 50% mais pobres 40% médios 10% mais ricos 
2006 9,16 11,99 9,66 7,85 
2005 6,63 8,56 5,74 6,89 
2004 3,14 8,34 4,13 0,68 
2003 -5,81 -4,15 -4,67 -7,32 
2002 0,30 3,65 0,34 -0,68 
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE  

 

Apresentamos a seguir o ganho acumulado de renda entre 2001 e 2006 

por cada décimo da população. A taxa de crescimento é decrescente à medida 

que caminhamos do primeiro (57,47%) ao último décimo (6,84%). 
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Variação Acumulada da Renda Média  -  Brasil (2006/2001)

57,47%

38,53%
32,40%

28,52% 24,94% 22,96%
18,50% 15,01% 11,55%

6,84%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 
 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE 


