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LUTAS CONTRA A POBREZA NA
AMÉRICA LATINA: O caso da
pobreza rural no Brasil
Há menos pobres no Brasil hoje do que uma década atrás. Os pobres vivem principalmente em áreas
rurais. E eles são na maioria negros (pessoas que se declaram negras). A pobreza rural não está diminuindo mais rapidamente do que a pobreza urbana, mesmo sendo ela muito mais importante. A migração
das zonas rurais para áreas urbanas, as zonas em desvantagem do Sul do Brasil, mudou profundamente.
Essas quatro observações nos fazem questionar. São essas questões que iremos tentar responder.
1/ Os anos oitenta na América Latina foram marcados por um aumento sensível da pobreza, da sua
profundidade e das desigualdades entre os pobres1. O �m das hiperin5ações, um recomeço modesto do
crescimento permitiram, então, uma diminuição da pobreza. A pobreza e a pobreza extrema diminuíram
em quase todos os países da América Latina, entre 1990 e 2008, e alguns países, diminuíram muito, como
podemos observar nos quadros abaixo. Dessa maneira, no Brasil a pobreza, avaliada à 35% da população
em 1999 e à 35,6% em 2003, diminuiu claramente em seguida : 26,9% em 2006, 25,1% em 2007 (segundo
a Pnad). A diminuição é então incontestável e ela surgiu, na maior parte, durante a presidência de Lula.
No geral, a redução da pobreza é importante mesmo se ela continua em um nível elevado, sobretudo
nas partes mais pobres do Brasil (39% no Norte em 2007).

1 Muitas vezes, em economias em desenvolvimento, utilizamos um indicador de pobreza absoluta. Lembrando que, segundo
essa de�nição, uma pessoa ou um lar é pobre quando a renda não lhe permite nutrir suas necessidades básicas de reprodução
física (medida por uma quantidade mínima de calorias), e de morar, se vestir, e se locomover. Se a renda mensal não permite à
essa pessoa (ou esse lar) de adquirir os bens necessários à sua reprodução física, dizemos que ela (o lar) é indigente, ou então
que ela sofre de uma pobreza extrema. Estabelecemos assim dois limites monetários qui de�nem duas linhas : um de pobreza
extrema, e o outro de pobreza global. A porcentagem de indivíduos (ou de lares) situados abaixo de uma dessas linhas, em
relação ao total de indivíduos (ou lares) de uma nação, mede a dimensão, ou ainda a incidência, da pobreza extrema, ou da pobreza global. A renda �xa dos indivíduos pobres (ou dos lares) são mais ou menos afastados da linha da pobreza. Medimos então
a profundidade, ou ainda a intensidade, ou então a lacuna, da pobreza com a ajuda de um indicador. Os pobres são desiguais
entre eles. Um terceiro indicador (FGT) mede essas desigualdades. A pobreza absoluta pode desaparecer. É o que pudemos
observar em alguns países asiáticos, uma vez que só é necessário que a renda dos pobres ultrapasse a linha da pobreza.
Uma outra de�nição da pobreza é usada para analisar a pobreza monetária dos países desenvolvidos. Esta se mede de maneira
relativa. É considerado pobre, neste caso, o indivíduo (ou o lar) que recebe uma renda inferior a 50% (ou inferior a 40 ou 60%,
dependendo das de�nições) da renda média. Três observações são tiradas desta de�nição : a pobreza não pode desaparecer,
a não ser em caso de igualdade perfeita das rendas recebidas por cada indivíduo (ou lar) ; não podemos comparar a dimensão
da pobreza em um país en desenvolvimento com a pobreza de um país desenvolvido, já que as de�nições não são as mesmas ;
en�m, um pobre de um país desenvolvido pode se bene�ciar de um nível de renda que, em um outro país desenvolvido não
o levaria a ser classi�cado como pobre. Finamente, podemos analisar a dimensão, a profundidade e as desigualdades entre
os pobres, uma vez que o princípio é o mesmo da pobreza absoluta, já que as duas dependem da construção das linhas de
pobreza. A abordagem en termos de pobreza monetária, absoluta ou relativa é insu�ciente e pode conduzir à interpretações
errôneas, como as que veremos. A pobreza não é apenas monetária, ela possui várias dimensões e existem outras maneiras de
medir-la para termos uma noção melhor das necessidades. É por isso que, além das medidas em termos de absoluta ou relativa,
é necessário construir instrumentos qui considerem os aspectos não-monetários.
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): AVANCE EN LA RECUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA POBREZA TOTAL, ENTRE 1990 Y 2008 a
(En porcentajes)
Pobreza Extrema
América Latina
Argentina b
Bolivia (Est. Plur. de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Equador b
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Peru
Uruguay b
Venezuela (Rep. Bol. de)
-10

Pobreza Total
América Latina
Argentina b
Bolivia (Est. Plur. de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Equador b
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Peru
Uruguay b
Venezuela (Rep. Bol. de)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales a la encuesta de hogares de los respectivos países.
El porcentaje de avance se calcula dividiendo la reducción (o el aumento) de la indigencia en puntos porcentuales observada en el período por la mitad de la tasa de indigencia de 1990. Las líneas
punteadas representan el porcentaje de avance esperado hasta 2008 (72%). Las cifras re�ejan una proyección a 2008 para los países cuya encusta más reciente es anterior a dicho año.
Áreas urbanas

a

b

Evolução da dimensão da pobreza absoluta no
Brasil e no Nordeste do Brasil

Brasil

1997
34,1%

2007
25,1%

Brasil excluindo o
Nordeste

26,4%

19,6%

Nordeste

52,9%

39%

Fonte: Pnads de 1997 e 2007 (tabulações especiais), tirado de Cavalcanti de Albuquerque R. e Rocha S (2009)

2/ A segunda observação que podemos fazer é que a
pobreza atinge mais as pessoas que se declaram negros
(pardo e preto no Brasil). A pobreza que afeta uma parte signi�cativa desta população não pode ser explicada
apenas por causas estritamente econômicas, a sua origem está enraizada na história e na maneira como essa
população foi tratada. Para fazer comparações signi�cativas entre o Brasil, os Estados Unidos e a África do Sul,
Gradin (2010) mediu a pobreza em cada país a partir da
distribuição de renda. Neste estudo, é considerado pobre o indivíduo com renda inferior a 60% do rendimento
mediano.
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A população negra representa 54% da população total do Brasil. Seu rendimento médio é de 41,5% menos do
que o dos brancos em 2006. Em comparação, os negros
norte-americanos são vítimas de discriminação, aparentemente, menos do que no Brasil, sua renda média é de
38,1% inferior ao dos brancos, mas o percentual de negros pobres é maior: 41% dos negros nos Estados Unidos
são pobres, 37% no Brasil e 35% na África do Sul contra
respectivamente 17%, 18% e 1% de brancos em cada um
desses países. Ao considerar todos os pobres, negros e
brancos juntos, mais de dois terços dos pobres são negros no Brasil, contra respectivamente, 22,5% nos EUA e
pouco mais de 99% na África do Sul (Gradin, p. 9). Ponderada pelo peso da participação dos negros na população
total (há certamente muitos mais negros na África do Sul
do que nos Estados Unidos), a contribuição dos negros na
pobreza é de 67 à 68% no Brasil, 22 à 24% nos EUA e 99%
na África do Sul.
A profundidade da pobreza e as desigualdades entre
os pobres são muito superiores entre os negros do que
entre os brancos. As rendas dos negros pobres são, em
média, duas vezes e meia mais afastadas da linha da pobreza que as dos brancos, nos EUA e no Brasil. As desigualdades entre os negros pobres são um pouco mais de
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duas vezes mais elevadas que entre os brancos pobres.
(Gradin, p.11)
Estes dados conduzem ao questionamento da e�cácia das políticas sociais realizadas no passado. A probabilidade de um negro ser pobre, ou muito pobre, é muito
maior do que a de um branco, no Brasil. Isso com certeza
se explica pela História, mas também por políticas sociais
inadequadas em relação à eles, principalmente em termos da educação primária e da saúde, como veremos
mais tarde.
3/ A dimensão da pobreza extrema rural é altamente
mais elevada que a observada no meio urbano. A redução
da pobreza extrema acontece mais ou menos no mesmo
ritmo nos dois setores. Então, não existe convergência dos
níveis de pobreza extrema entre os meios rural e urbano.
Proporção entre a taxa de pobreza extrema rural e taxa de pobreza extrema
urbana em 1990, 2002, 2008
Área rural / Área urbana
5
4
3
2

Panamá

Paraguay

México

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Ecuador

El Salvador

Costa Rica

Chile

Colombia

Bolívia
(Est. Plur. de)
Brasil

0

Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
(Rep. Bol. de)

1

Fonte Cepal : Objectivo de desarollo del milenio 2010

A taxa de pobreza extrema rural continua bem acima
do observado em áreas urbanas. A falta de convergência
entre os níveis põe em questão as políticas de redução da
pobreza. De fato, logicamente, seria de se esperar que a
meta de redução da pobreza se concentrasse nas áreas
rurais, simplesmente porque ela precisa ser tratada com
prioridade onde ela é mais elevada. O período de 2002
- 2008, corresponde à implementação, em uma escala
mais ampla, de uma política de transferência monetária
no Brasil e no México. No entanto, durante este período, a
pobreza extrema em áreas rurais diminui um pouco menos rapidamente do que em áreas urbanas no Brasil, então a relação de pobreza extrema rural/ pobreza extrema

urbana aumentou ligeiramente. A evolução é diferente
no México durante o mesmo período, a taxa diminuiu ligeiramente, mas essas diferenças não são grandes e, portanto, não são signi�cativas. Este é a terceira observação
que podemos fazer. O fato de que não há nenhuma, ou
pouca convergência entre as evoluções nos níveis de pobreza rural e áreas urbanas é um indicativo de políticas
inadequadas em áreas rurais.
4/ A quarta observação diz respeito às modi�cações
nos movimentos migratórios : dos campos para as cidades, das zonas em desvantagem para as zonas ricas.
O Nordeste do Brasil, assim como o Norte, têm uma
renda por cabeça altamente inferior à renda média por
cabeça do Brasil. As zonas rurais possuem também uma
renda por cabeça inferior à das cidades. Estas são diferenças que explicam a forte migração dos campos para as cidades e das regiões pobres para as mais ricas. Porém, observamos há alguns anos uma mudança forte, ou até uma
reversão dos movimentos migratórios. O saldo migratório
entre as regiões do Nordeste e do Sudeste é muito negativo até 1999: o Norte perde uma parte substancial da
sua população para o Sudeste. À partir de 1999, esse processo conhece uma forte diminuição e à partir de 2002
até o meio de 2007, o processo é invertido, o Nordeste
vira uma região de migração líquida. Este movimento é
então interrompido e o saldo migratório volta a ser ligeiramente negativo (ver Comunicado do Ipea, 2010, n°62).
Em números absolutos, a população nordestina aumenta
um pouco, ela passa de 47,7 milhões de pessoas em 2000
à 51,3 milhões em 2005 e �nalmente à 55 milhões em
2010 (ver Barbieri e alii, 2010) e, em termos relativos, a
população diminui ligeiramente (29%, 28% e 27,5% para
as mesmas datas). O aumento da população nordestina
se explica, em partes, por fatores demográ�cos e em partes pela reversão/atenuação do 5uxo migratório. A renda
média dos que saem do Nordeste é mais fraca do que a
renda média dos que imigram para lá, mas a diferença
não é muito sensível, segundo o Ipea. En�m, apesar de
que em 1995 a migração nordestina correspondia a 32,1%
do total das migrações inter-regionais e intra-regionais no
Brasil (ver anexo 1), ela é de apenas 29,4% em 2008, com
destino principal para o Sudeste.
Por que essas mudanças? Talvez possamos considerar
que a maior parte da retenção da população nas regiões
pobres se explique pelos azares da política de transferência em relação aos pobres, ou até pelas intenções perwww.iicaforumdrs.org.br NOVEMBRO/DEZEMBRO 2010
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versas; a pobreza “nutrindo” a pobreza e a mantendo. A
Bolsa Família, uma aposentadoria equivalente à um salário mínimo de camponeses pobres que não contribuíram
para o sistema de aposentadoria, explicam a estagnação
relativa dessas populações nestas regiões, que ontem migravam?
Considerando estas observações, vamos procurar entender a e�cácia das políticas de redução da pobreza nos
principais países latino-americanos, com um olhar especí�co sobre o Brasil. Isto irá implicar a abordagem às causas da evolução da pobreza tanto rural quanto urbana.
Estudaremos as causas fatoriais da evolução da pobreza:
as que podem fazê-la evoluir a curto-prazo (1ª parte), e
depois as causas estruturais (as despesas sociais fora das
transferências monetárias), ou seja, as que podem fazê-la
evoluir à longo-prazo. (2ª parte).

I. A redução da pobreza depende relativamente pouco das políticas de assistência
Três fatores podem aumentar ou diminuir a dimensão
da pobreza, sua profundidade e as desigualdades entre
os pobres : o nível das desigualdades econômicas, a taxa
de crescimento do PIB, o aumento ou a redução das desigualdades econômicas. Esses três fatores caracterizam o
que chamamos de « o triângulo da pobreza » segunda a
expressão de Bourguignon (A).
As desigualdades de rendas produzidas pelo mercado podem ser reduzidas pelas políticas socio-�scais. É o
que observamos na Europa, e não é o que observamos
na América Latina, apesar das novas políticas de transferência monetárias condicionadas, realizadas no começo
dos anos 20002 (B).

A. As causas fatoriais : o triângulo da pobreza
O « triângulo da pobreza » lembra o « triângulo das
Bermudas » na América Latina, zona conhecida pelas suas
fortes turbulências meteorológicas.

2 São as políticas de transferências de rendas (presença na escola, vacinação) que foram executadas nos anos 2000 : Bolsa Família no Brasil,
AUH na Argentina, Opportunidades no México etc, (Valencia Lomelli,
2008, Lautier 2010, Lo Vuolo 2010, Rocha 2009, Salama 2010).
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A1/ O “triângulo das Bermudas” na América Latina.
Analisemos os efeitos destes três fatores3. Para uma
taxa de crescimento dado e uma estabilidade da divisão das rendas, quanto mais o nível das desigualdades é
elevado, mais �ca difícil de reduzir a pobreza. Na realidade, quanto mais as desigualdades são elevadas, maior é
a distância entre a renda média dos pobres e a linha da
pobreza, portanto, mais longo �ca o caminho para atingir
e ultrapassar esta linha e diminuir então a taxa de pobreza. Por outro lado, quanto mais a taxa de crescimento é
elevada e regular, se todos os outros aspectos estiverem
iguais (nível de desigualdades estável), mais a dimensão
e a profundidade da pobreza diminuem. Na prática, a
distância até a linha de pobreza é alcançada mais rapidamente uma vez que o crescimento aumenta, com a
condição de que essa taxa de crescimento seja regular4.
Quanto mais as desigualdades diminuem, se todos os
outros aspectos estiverem iguais, mais a distância entre
a renda média dos pobres e a linha da pobreza tende a
diminuir, e vice-versa. Essa diminuição das desigualdades
pode ser ao mesmo tempo um produto de um aumento do salário mínimo mais elevado que a taxa de crescimento, um produto de uma diminuição dos empregos
informais, de uma política de transferências de rendas, e
�nalmente da natureza do regime de crescimento.
O aumento da taxa de crescimento, a redução da sua
volatilidade de 2002-2003 à 2008, a diminuição modesta
das desigualdades, explicam a queda recente da pobreza
constatada nas principais economias latino-americanas.
3 Nós analisamos detalhadamente a in5uência desses três fatores em
nosso livro : O desa�o das desigualdades, uma comparação econômica Ásia/América Latina (2006), publicação prevista em português
para o começo de 2011.
4 A regularidade do crescimento é uma condição importante. Uma
taxa de crescimento média regular do PIB pode ter uma e�cácia mais
elevada sobre a redução da pobreza do que uma taxa de crescimento
média do PIB mais elevada. De fato, a volatilidade do crescimento tem
efeitos distributivos. Por exemplo, em caso de crise, as desigualdades
aumentam em geral, e esse aumento é negativo sobre a pobreza. Observamos também um atraso entre o ciclo do PIB e o ciclo das rendas dos trabalhadores e das camadas modestas da população (com
exceção político-econômica contrária da parte do governo como
observamos na maioria dos países latino-americanos durante a crise
de 2008-2009) e esse atraso retarda as recuperações do nível de vida
dessas camadas na hora da reprise, . (Salama, in Lautier, Marques Pereira, Salama, 2004) notando que o aumento das desigualdades dura
muito tempo.
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Dois fatores favoráveis : a redução das desigualdades e
o aumento da taxa de crescimento explicam a redução
da pobreza no Brasil
O Brasil é um dos países que tem mais desigualdades no mundo. O coe�ciente de Gini, que mede as desigualdades6, mostra
uma taxa muito alta : por volta de 0,55 contra 0,30 na Coréia
do Sul.

Foto: Regina Santos

No entanto, a taxa de crescimento e a variação
das desigualdades não são independentes uma
da outra : existem regimes de crescimento que
tendem à aumentar as desigualdades e outros
que tendem à diminuí-las, ou seja, o crescimento
nunca é neutro do ponto de vista distributivo5.
O regime de crescimento dominante no Brasil
nos anos 2000 tende à reduzir ligeiramente estas
desigualdades (ver supra). Desde então, a queda
relativa das desigualdades e a taxa de crescimento positiva caminham para um mesmo lado, em
favor de uma diminuição da pobreza.

5 Na Argentina, os 10% mais ricos ganhavam 8 vezes o que
ganhavam os 10% mais pobres em 1974 e, com a forte alta
do liberalismo durante a ditadura (baixa dos salários reais,
execução de uma �scalização bastante regressiva) e na época do Plano de Convertibilidade, este número aumentou
fortemente passando de 16 em 1990 à 33 em 2002-2003.
Esse número baixou em seguida para atingir 25 em 2006
(Gaggero, 2008, p.20). Segundo Lozano, usando os dados
do Indec, esse número teria em seguida aumentado até os
28,2% em 2009 (Lozano C in Apertura n°198, abril 2010) e
segundo Agis e alii (2010), ele seria de 24,8 em 2009.

As desigualdades diminuíram. A taxa das rendas do trabalho
de 5% da população mais rica sobre 50% da população mais
modesta passa de 14,3 em 1993 à 14,1 em 2003, e então à
13,5 em 2008, e �nalmente a taxa dos 5% sobre os 25% mais
pobres evolui de 23,6 à 21,6 e até 18,6 nas mesmas datas (ver
Dedecca, op .cit, p.16). O coe�ciente de Gini, antes das transferências sociais (Bolsa Família, ajuda aos de�cientes e sobretudo
a aposentadoria), era de 0,631 em 1998 e de 0,598 depois da
execução destas transferências. Esses dois coe�cientes vêem
uma redução clara, mesmo permanecendo altas : o Gini antes
das transferências é de 0,598 e depois 0,543. Em 2008, a renda
por cabeça de 22,6% do total da população (incluindo crianças
e idosos) é inferior à um quarto do equivalente do salário mínimo7 antes das transferências sociais, contra 29,47% em 1998,
e de 10,46 depois das transferências, contras 20,13% em 1998.
Em 2008, a renda por cabeça de 3,3% da população era superior à 5 salários mínimos antes das transferências monetárias,
contra 4,7% em 1998, e depois das transferências monetárias
de 4,2%, contra 3,8% em 1998 (fonte IBGE e PNAD, in Comuni6 Essa medida é imperfeita pois não obtemos as rendas dos que são extremamente ricos, assim como os que são extremamente pobres. É por isso
que alguns economistas como Siscu (IPEA) indicam que falta completar
esta bordagem pessoal das rendas por uma análise da distribuição funcional das rendas (Folha de São Paulo, 13/10/2008). A di�culdade de obter
as rendas do capital (interesses, dividendos, etc.) torna quase impossível a
medida à longo-prazo do peso das rendas retirada dos 1%, dos 0,1% e dos
0,01% dos mais ricos, com a diferença das estatísticas argentias até 2007
(ver Alvaredo, 2010 in Atkinson e Piketty). Além das di�culdades a obter
o total das rendas, medir as desigualdades com o Gini também encontra
outros limites : como ele é muito global, também é difícil de decompor.
É por isso que outros indicadores existem que não podemos apresentar
aqui.
7 No dia 01/04/2003, pouco tempo após a posse de Lula, o salário mínimo
era de R$ 250,00, e no dia 01/01/2010 era de R$ 510,00, por volta de 260,00
dólares americanos. É útil lembrar porém que, uma fração importante dos
trabalhadores no Brasil recebem uma quantia bem inferior ao salário mínimo. A linha de pobreza está por volta de R$ 200,00 por mês, muito abaixo
do salário mínimo e a porcentagem de pobres é de um quarto da população, aproximadamente. Lembremos en�m que estamos falando de renda
por cabeça. O que quer dizer que, se um lar com quatro pessoas recebe
o equivalente à um salário mínimo, por cabeça eles estão recebendo um
quarto do salário mínimo.
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cado do IPEA n°59, 2010). No total, observamos então uma redução das desigualdades com, porém, um aumento relativo
do número de pessoas recebendo mais de cinco salários mínimos depois das transferências, causado pelos efeitos pouco
distributivos do sistema de aposentadoria. Assim como nós notamos (ver nota 8), é difícil conhecer por completo as rendas dos mais ricos, que representa 1% da população, assim como essa queda das desigualdades deve ser reconsiderada,
o que não fazem os economistas brasileiros.
O crescimento não é neutro na distribuição das rendas. Ele gera uma distribuição das rendas mais ou menos desigual dependendo da natureza dos empregos quali�cados e não quali�cados que ele cria, os setores (industrial, �nanceiro, serviços
e agrícola) sobre os quais ele se situa8. São estas relações complexas entre crescimento e desigualdades e suas conseqüências sobre a pobreza que analisou Kakwani (Kakwani et alii ,2004, 2010). A idéia básica destes autores consiste em de�nir
uma taxa de crescimento hipotética do PIB (poverty equivalent growth rate, ou PEGR) que corresponde à um crescimento
neutro do ponto de vista distributivo : se essa taxa ultrapassar o que foi observado, o crescimento é pro poor, pois ela vem
acompanhada de uma diminuição das desigualdades ; si ela é inferior mas continua positiva, ela é do tipo trickle down (o
indício da pobreza cai, mas as desigualdades aumentam) ; e por �m, si ela é negativa e inferior à taxa observada, estamos
frente à um crescimento que empobrece.
Entre 2002 e 2008, o crescimento produziu menos desigualdades na maior parte dos países da América Latina e no Brasil
em especí�co9. No total, as desigualdades entre as rendas caíram ligeiramente em vários países entre 2002 e 2008 (Cepal
,2009 ; Lopez-Calva e Lustig, 2009 ; Hopenhayn, 2009 ; para o Brasil : Salvatori Dedecca, 2010, para a Argentina : Gagerro,
2008 e Agis, Canete e Panigo, 2010), com a exceção de três países, entre eles a Colômbia (ver grá�co abaixo).
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A taxa de crescimento aumentou na média nos dois mandados do presidente Lula em relação ao seu antecessor, mas a
volatilidade do crescimento continuou alta : 1,2% em 2003, 5,7% em 2004, 3,2% em 2005, 4% em 2006 , 6,1% em 2007 ,
5,1% em 2008 , 0% em 2009 e 6% previsto para 2010. O aumento do salário mínimo, o fechamento das desigualdades, as
facilidades de crédito acordadas para a compra da casa própria ou de outros bens duráveis estimularam a demanda de
bens de consumo. No total, o aumento do salário mínimo, seguido pelos aumentos menos signi�cativos do salário médio,
e a expansão do crédito, deram a mercado interior um novo dinamismo. A contribuição ao crescimento do consumo dos
lares teve uma alta e explica os 80% do crescimento do PIB em 2005 e 2008 (de Pau-la, 2010) e, sobretudo, ela está na base
de uma aceleração do crescimento.

8 Nós analisamos o número entre regimes de crescimento e natureza dos empregos criados no Brasil em P.Salama (2008)
9 Ver Cepal (2009), Balance preliminar de las economias de America Latina y el Caraïbe ; Lopez-Calva e Lustig, (2009), Dedecca (2010).
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A2/ Tudo depende do regime de crescimento
dominante

trabalho, a política industrial, etc. O �m da evolução observada nos anos 2000 em alguns países (ver anexo 2) demonstra isso. De certa maneira, o �m da evolução pode
ser favorável à diminuição da pobreza11.

Os regimes de crescimento são in5uenciados pelos modos de inserção na economia mundial. Não é
porque há uma abertura crescente das economias na
economia mundial, que todas vão se inserir da mesma
maneira. Algumas conhecem uma abertura rápida, outras, mais lenta. A abertura não se dá sobre os mesmo
produtos. Sabemos que as economias latino-americanas aumentaram pouco o peso de suas exportações
na economia mundial, diferente das economias asiáticas e com a exceção do México e de alguns países da
América Central, e que, de maneira inversa, a globalização �nanceira foi mais impactante na América Latina do
que na Ásia (Salama 2010, Kliass e Salama, 2008)10

A globalização comercial �nanceira introduz um fator
de instabilidade suplementar do crescimento, uma vez
que o mercado age quase sem nenhum controle, como
foi o caso da Argentina dos anos 1990, ou também no
México, e de maneira menos caricatural no Brasil. O crescimento não é regular (ver o quadro). Esta irregularidade
tem efeitos distributivos que agem negativamente sobre
a pobreza. Com este pensamento, podemos retomar o
diagrama proposto por Nissanke e Thorbecke (2010),
completando-o com a adição da volatilidade. Dois caminhos levam ao crescimento. A abertura aumenta a volatilidade do crescimento se políticas econômicas especí�cas não forem adotadas, essa volatilidade age sobre o
crescimento e di�culta a sua manutenção com uma taxa
média alta à longo-prazo (Cepal, 2010, documento de
referencia ; Fanelli J.M.e Jimenez J.P, 2010 ; Fanelli 2009).
Ela aumenta as desigualdades. A abertura, via volatilidade que ela levanta, pode então ter efeitos negativos na
distribuição das rendas. E também, o crescimento não é
neutro de um ponto de vista distributivo. Tudo depende
do regime de crescimento dominante, alguns tendem à
aumentar as desigualdades, outros à diminuí-las.

Não existe uma relação unívoca entre nível de abertura na economia mundial e a taxa de crescimento. A dimensão do crescimento depende da maneira de inserção
(quais são os produtos exportados, quais são seus níveis
de tecnologia, qual é o valor adicionado se for produzido localmente, ele diminui ou não? qual é a política de
mudança seguida ?), mais precisamente, o crescimento
depende mais de maneira de praticar a abertura do que
da abertura em si. A abertura comercial crescente não é
sinônimo de crescimento forte, existem algumas condições a serem realizadas. A globalização comercial impõe
restrições de custos mais ou menos altos de acordo com
os níveis do custo unitário do trabalho (combinação do
salário real em dólar e da produtividade) e ela conduziu,
nos anos 90, o começo da evolução dos salários em relação à produtividade. Porém, essa evolução não é inevitável, ela depende de muitas outras variáveis como a
política de mudança, o funcionamento do mercado de

10 A globalização �nanceira desencadeia um processo de �nanciamento que pode se traduzir em uma baixa dos salários no valor
adicionado ao lucro, sobretudo ao lucro �nanceiro no setor de fabricação. Essa baixa relativa freia o aumento, em termo absoluto, dos
salários reais. A divisão do valor adicionado em desfavor dos salariados pode não acontecer (ver anexo 1), e nesse caso, a parte crescente dos lucros �nanceiros se dá, prejudicando o investimento via
o auto-�nanciamento e assim, a taxa de formação bruta de capital
�ca enfraquecida. No entanto, os pobres, incluindo os salariados, não
trabalhando nas grandes empresas, com estes movimentos possíveis
na repartição do valor adicionado, não seriam suscetíveis a serem
prejudicados diretamente.

11 Devemos notar que estamos falando de uma média, e que é importante analisar a dispersão dos salários em volta desta média. Podemos considerar que a lógica do liberalismo conduz à uma dispersão
maior, com o aumento do salário real médio escondendo então uma
di�culdade maior para os pobres de ultrapassar a linha da pobreza.
Porém, de um outro lado, a política que visa o aumento do salário
mínimo, assim como a mudança da relação entre trabalhadores quali�cados e trabalhadores não-quali�cados, aumenta a probabilidade de
ultrapassagem da linha de pobreza por número de pobres.
www.iicaforumdrs.org.br NOVEMBRO/DEZEMBRO 2010
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aconselhar a eliminação da pobreza, seria a mesma coisa
que os governos que « vivem » da pobreza.

Diagrama

Crescimento

+

Globalização

Pobreza

Índice de Gini

Volatilidade

De um ponto de vista macro-econômico, a conclusão é simples : as condições de uma diminuição durável
da pobreza implicam ao mesmo tempo uma diminuição
das desigualdades, um aumento da taxa de crescimento e um crescimento pouco volátil. A diminuição das
desigualdades foi relativamente fraca nos anos 2000, a
taxa de crescimento aumentou ligeiramente, mas a volatilidade do crescimento foi relativamente alta. Entre
os maiores países, o Brasil e a Argentina parecem estar
comprometidos com um novo regime de crescimento,
dando mais peso ao mercado interior, e dando preferência ao consumo das categorias pobres e modestas da
população, graça a um aumento dos gastos sociais e do
crédito pessoal. A crise de 2009 impulsionou, paradoxalmente, um reforço dessa tendência. Esta ainda é frágil, e
o feedback tem medidas mais tradicionais em relação às
medidas dos anos 1990. De um ponto de vista político, a
condição é menos evidente : o caminho da institucionalização de um novo regime de crescimento que dá preferência à diminuição conseqüente da pobreza, encontra
obstáculos de ordem social e política. Os con5itos entre
os grupos sociais e os con5itos intra-grupos, tendem à
piorar, e o conservadorismo pode tomar conta. A diminuição da pobreza, de maneira durável, passa por um
questionamento profundo dos regimes de crescimento
que lhe permitiu sobreviver. Não o fazer, e continuar a
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A dimensão da pobreza, sua profundidade e as desigualdades entre os pobres dependem em parte do
sistema �scal em vigor e das transferências monetárias
efetuadas. O sistema �scal pode ser progressivo, e neste
caso ele favorisa uma diminuição das desigualdades, ou,
ao contrário, ser regressivo. O aumento das desigualdades, seja ele o produto da volatilidade ou do regime de
crescimento, pode ser impedido por políticas públicas
redistributivas. Existem tipos diferentes de transferências
monetárias : as transferências monetárias condicionadas,
como a ajuda direta aos lares, de�cientes muito pobres
e aposentadorias, que bene�ciam os colaboradores e algumas pessoas que não contribuíram. As transferências
monetárias deveriam diminuir as desigualdades, ou até
mesmo a dimensão da pobreza. Essas transferências não
têm todas a mesma e�cácia, e ao contrário da doxa, são
provavelmente aquelas mais faladas, ou seja as transferências condicionadas, que são menos e�cazes.
B. Um imposto regressivo torna difícil aumentar as
transferências sociais à altura do desa�o
O imposto, no sentido geral (impostos, contribuições
sociais), modi�ca a distribuição das rendas. Ele pode ser
progressivo quando ele diminui as desigualdades, regressivo quando ele as aumenta. Ele é progressivo nos países
industrializados12, e ele é, em geral, regressivo nos países
latino-americanos. As receitas orçamentais, via as despesas sociais, também tiveram um efeito distributivo. Este é
alto nos países industrializados (Unrisd, 2010, p.14) p), e
mais fraco nos países latino-americanos.
B1/ Um imposto regressivo
Para avaliar a progressividade (a regressividade) do sistema �scal, temos que analisar a sua estrutura. Existem
três tipos de impostos : os impostos sobre o comércio exterior (bens e capitais), os impostos diretos e os indiretos.
Com a liberalização do comércio exterior, os direitos de
alfândega foram fortemente reduzidos, pelo contrário, o
imposto sobre os produtos exportados se desenvolveu,
12 Nos países europeus, os impostos tendem à se tornar menos progressivos do que no passado, nos anos 2000. Na França, por exemplo,
o imposto sobre a renda contribuiai para 36,9% da baixa das desigualdades em 1996 e para 26,2% em 2007, segundo os dados do INSEE,
retirados dos cadernos franceses n°351 em 2009.
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em especial na Argentina. Os impostos diretos são progressivos 1/ quando o pagamento do imposto é feito a
partir de certo limite de renda, permitindo assim aos pobres e às categorias modestas de não serem cobrados, e
2/ quando as taxas de imposição variam em função das
partes, as partes superiores sendo submetidas a taxas
mais altas que as partes inferiores. Os impostos indiretos
são pagos por todos os consumidores, incluindo os pobres. Uma progressividade pode ser introduzida uma vez
que as taxas são diferentes segundo a natureza dos bens
(taxas baixas para os produtos básicos, e altas para alguns
bens duráveis).

Assim como podemos ver na �gura acima, os impostos
no sentido geral (contribuição à segurança social) são metade mais fracas, em porcentagem do PIB, na América Latina
do que na Europa dos 15. Os impostos indiretos representam
52% dos impostos na América Latina, sendo que eles só pesam 30% na Europa dos 15. Na média, os impostos diretos
pagos pelos particulares representam 30% do total dos impostos diretos na América Latina, contra 70% para os países
da OCDE em 2006, como podemos ver na �gura abaixo.

Os sistemas �scais latino-americanos são regressivos,
em vez de serem progressivos13. Na verdade, os sistemas
�scais latino-americanos se caracterizam 1/ pela parte
preponderante dos impostos indiretos, 2/ por uma progressividade fraca das taxas de imposição segundo as
partes de rendas, 3/ por um peso muito fraco dos impostos diretos pagos pelos particulares em relação àqueles
pagos pela sociedade, 4/ �nalmente, por uma taxa de
evasão �scal muito importante14, como mostram as três
�guras abaixo.

average revenue of income tax by country
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Argentina (2007)

3.6

1.6

5.4

2.3

0.4

Bolívia (Plur Stat
of) (2007)

3.0

0.2

3.3

14.4

0.3

Brasil (2007)

5.1

2.6

7.7

2.0

0.5

Chile (2007)

7.3

1.2

8.4

6.3

0.9

Equador (2006)

2.3

0.8

3.1

3.1

0.5

El Salvador (2007)

2.7

1.9

4.6

1.4

0.6

Guatemala (2007)

2.9

0.3

3.4
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3.7
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1.0

1.1

2.1

0.9
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5.9

1.4

7.2
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3.1

0.7
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3.4
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3.9
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18.3
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América Latina
(19)
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Latin America and the Caribbean:

Social security burden

Source: ECLAC, OECD and IMF.
Note: the average for Latin America covers the central government, except for Argentina, Brazil (Plurinational State of), Chile and Costa Rica, where it refers to the generral government.

13 Para a Argentina, a referência é de Marques Pereira e Lo Vuolo
(2010), e para o Brasil é Bruno (2010).
14 A evasão sobre os impostos indiretos é menos importante, porém
conseqüente: ela é de 21,2% na Argentina em 2006, de 10% no Chile
em 2006 e de 20% no México em 2006, segundo a mesma pesquisa
(ver anexo 4). Esta evasão �scal pode estar relacionada a uma transferência de rendas dos pobres, que pagam seus impostos aos comerciantes, que retêm uma parte deles.

Source: compiled by the author on the basis of data from ECLAC, J.Roca (2009) for Ecuador, M.Cabrera

www.iicaforumdrs.org.br NOVEMBRO/DEZEMBRO 2010

15

[ a rtig o ]
salários mínimos. Mais precisamente, até dois salários mínimos, a punção �scal total (impostos diretos e indiretos
obrigatórios) é de 48,9%, de 3 à 5 salários mínimos, ela
chega à 35,9, de 5 à 10 ela se estabelece à 31,8%, de 10 à
20 ela �ca à 28,5%, de 20 à 30 ela atinge 28,7%, e acima de
30 salários mínimos ela se situa à 26,3%, ou seja, para os
mais pobres (menos de dois salários mínimos) uma punção �scal chegando à 197 dias de trabalho, e para os mais
ricos, 106 dias. (fonte : Comunicado do IPEA, 2010, n°38 e
2009, n°22).

Tasa de Ecasión (en % de la recaudación teórica)

Evasion Golbal en el Impuesto a la Renta
(En porcentajes)
65

Ecuador ��
Guatemala
1

60
55

2
50

� Chile

�

45

Argentina �
Perú �

B2/ Transferências monetárias insu�cientes
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Fonte: Jimenez JP, Gomez Sabaini JC, Podesta A (sob a direção de), 2010.
(2009) for El Salvador and Guatemala, D. Álvarez (2009) for Mexico and Cetrángolo and Gómez Dabaini
(2007) for Honduras, Nicaragua and the Dominican Republic.

O sistema �scal brasileiro, apesar de ser menos regressivo que o da Argentina e do México, aumenta signi�cativamente as desigualdades. No Brasil, as receitas �scais
(fora as contribuições sociais) aumentaram 29,2% entre
2002 e 2009. As taxas de imposição das partes diferentes de renda continuam fracas15, comparadas àquelas de
países industrializados e são muito pouco progressivas.
No caso dos impostos indiretos, os impostos vindos da
indústria alimentícia aumentaram 85% em termos reais,
51% na indústria têxtil e 79% nas telecomunicações sem
�o, onde o uso do celular virou um bem de necessidade primária. Globalmente, segundo os dados da IPEA, as
famílias que ganham menos de dois salários mínimos tiveram uma punção �scal muito superior, relativa às suas
rendas, do que das famílias que ganham mais de trinta
15 O pagamento do imposto direto diz respeito às pessoas que ganham mais de R$ 1.500,00, os pobres e as categorias modestas são então dispensadas desse imposto. Mas a progressividade é fraca, as taxas
vão de 7,5% à 27,5% segundo o nível de renda, mas aquele que ganha
R$ 5.000,00 tem que pagar a mesma taxa que aquele que ganha R$
100.000,00. Lembrando que os pobres pagam pouco esse imposto,
assim como as contribuições sociais, já que eles se concentram nas
atividades informais.
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Lembramos que as transferências monetárias incluem
ao mesmo tempo as transferências condicionadas, que
bene�ciam os pobres que têm o nível de renda extremamente baixo, ou seja, muito abaixo da linha da pobreza,
e as aposentadorias do Estado. Estamos falando, então,
de uma categoria heterogênea e que não incluem somente as ajudas aos pobres. As transferências monetárias
podem afetar mais ou menos intensamente a distribuição das rendas, mas na América Latina, elas a afetam relativamente pouco. Elas também afetam a dimensão da
pobreza, sua profundidade e as desigualdades entre os
pobres, à diferentes níveis segundo o tipo de transferência realizada.
1/ Os dados disponíveis sobre o peso das transferências monetárias, incluindo as aposentadorias, em relação
à renda disponível na América Latina (18 países) revelam
dois traços salientes : a/ o peso das transferências é mais
alto nos dois primeiros decis da população, aqueles onde
estão concentrados os pobres, depois ele se mantém relativamente estável, com exceção dos 8° e 10° decis, onde
ele muda ligeiramente. b/ o peso de cada um dos componentes é diferente segundo os decis. As transferências
monetárias criadas para a assistência são particularmente
importantes para os primeiros decis : 6,8% da renda disponível para o primeiro decil, 3,5% para o segundo. Ele
sofre um declínio para os decis seguintes e se torna insigni�cante à partir do 6° decil. Ao contrário, o peso relativo
das aposentadorias e outras pensões não é insigni�cante
nos primeiros decis e cresce bastante nos decis seguintes
(ver grá�co na próxima página).
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Parte do total das transferências monetárias de
todas as rendas por cabeça, no Brasil.

América Latina (18 países): peso das diferentes transferências
dentro da renda per capita da família, em torno de 2008.
(Em porcentagens)

1° decil
2° decil
3° decil
10° decil

1998
8,5%
14,6%
18,7%
15,5%

2008
24,9%
21%
22,7%
19,3%

Fonte: Ipea, Comunicado do Ipea, n° 59, 2010

Fonte: Cepal

As transferências são muito mais altas no Brasil do que
no resto da América Latina. Mais precisamente, os pobres
em meios rurais, os de�cientes em algumas condições,
sem ter contribuído, têm direito ao pagamento de uma
aposentadoria equivalente à um salário mínimo (ver
supra). Como o salário mínimo aumentou muito desde
2005, o total das aposentadorias, mas também os pagamentos da Bolsa Família (em relação ao salário mínimo)
passaram por um crescimento absoluto e relativo em
porcentagem do PIB. Segundo a IPEA (2010), o total das
transferências monetárias (transferências condicionadas,
aposentadorias) representa em 1998 8,5% do total das
rendas por cabeça para o primeiro decil, e as rendas dos
empregos representam 85,2%, 14,6% para o segundo
decil, 18,7% para o terceiro decil e 15,5% para o décimo
decil. Em 2008, podemos observar uma mudança da tendência com a forte progressão das transferências para as
categorias mais pobres : para o primeiro decil : 24,9%, , o
segundo : 21%, o terceiro : 22,7% e o décimo : 19,3%.

Segundo a IPEA (mesma fonte), o número de pessoas
que têm a renda por cabeça inferior à um quarto do salário mínimo no Brasil era de 44,5 milhões, em 1998, fora as
transferências e de 30,4 milhões quando foi recontado,
ou seja, uma baixa de 14,2 milhões de pessoas. Em 2008,
os números são os seguintes : 40,5 milhões e 18,7 milhões, uma baixa de 21,7 milhões de pessoas. Vemos então um movimento de redução duplo, o segundo sendo
mais destacado que o primeiro. Graças às transferências,
o número de pessoas recebendo uma renda equivalente
à menos de um quarto do salário mínimo passa de 30,4
milhões à 18,7 milhões entre 1998 e 200816. Em dez anos,
o número de pessoas que tinham uma renda inferior à
um quarto do salário mínimo antes das transferências
monetárias caiu em quatro milhões (10%) , e depois das
transferências em 11,7 milhões (38%). O que mostra a
importância das transferências na melhoria das rendas
desta categoria da população, que é por de�nição pobre, pois recebe em média 60 dólares por mês.
2/ Existem no Brasil vários instrumentos de redistribuição das rendas que bene�ciam os pobres. Um deles
é a Bolsa Família (ver o quadro). O segundo instrumento
de redistribuição, menos conhecido, visa as pessoas de�cientes com mais de 65 anos de idade que têm a renda
inferior a um quarto do salário mínimo e lhes garante
uma aposentadoria igual à de um salário mínimo, ou
16 A pesquisa feita pela E/UFRJ, no �m de 2008 na cidade de Recife (Nordeste do Brasil) leva à conclusões parecidas. Essa pesquisa
foi feita em famílias que ganham menos de R$ 60,00 por cabeça e
naquelas que recebem menos de R$ 120,00 por cabeça. A indigência
(pobreza extrema) e a pobreza diminuem ; a profundidade da pobreza diminui ainda mais e as desigualdades entre os pobres mais ainda,
nos dois casos. A situação das famílias pobres que se bene�ciam da
Bolsa Família se aproxima daquela que não a recebe (ver Lavinas,
2010, p.142 à 145).
www.iicaforumdrs.org.br NOVEMBRO/DEZEMBRO 2010
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seja, R$ 510,00 (no dia 01/01/2010), sendo um valor superior àquele recebido da Bolsa Família. Mesmo que se re�ra
à menos pessoas, o valor total consagrado à este programa é quase o mesmo que o da Bolsa Família. Um terceiro
instrumento de redistribuição bene�cia os camponeses
pobres e idosos. Eles têm direito à uma aposentadoria de
um salário mínimo. Esta medida vai contribuir de maneira
importante à redução do nível de pobreza nos campos
(ver quadro-resumo abaixo). Apesar de que a Bolsa Família afeta a profundidade da pobreza, os instrumentos que
visam os de�cientes e pobres no meio rural para que se
bene�ciem de uma aposentadoria, afetam especialmente a dimensão da pobreza, também no meio rural.

América Latina (15 países): efeitos na redução da pobreza das distintas transferências, em torno de 2008.
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Alguns programas sociais ou ainda CCTP
(Conditional Cash Transferts Programs)19

N
Foto: Regina Santos

Mostramos que no Brasil, as transferências monetárias que não são de pagamento de aposentadorias, não
permitem uma diminuição importante da pobreza. Esta
última tem basicamente outras origens, incluindo principalmente a melhoria do funcionamento do mercado de
trabalho (mais empregos, aumento das remunerações),
mas as transferências diminuem as vezes sensivelmente a
profundidade da pobreza. Assim, segundo Sonia Rocha17,
os programas sociais alvo (Bolsa Família, ver quadro, e ajuda à pessoas de�cientes18) só diminuíram 6,4% o número
de pobres no Brasil em 2007, ou seja 3,2% para cada um
desses programas. A profundidade da pobreza diminuiu
e com ela, a porcentagem de indigentes (pobreza extrema) e a situação dos pobres melhorou. Ao contrário, o
pagamento das aposentadorias aos camponeses pobres
(menos de 8 milhões de pessoas em 2007) permite a redução sensível da dimensão da pobreza. Cavalcanti de
Albuquerque e Rocha (2009) calcularam que, sem o pagamento dessas aposentadorias, a pobreza teria aumentado em 47% e o número de pobres teria se elevado à 68
milhões ao invés dos 46 milhões observados, e a taxa de
pobreza passaria de 25% à 37%, 12 pontos de diferença
graças ao pagamento das aposentadorias ao total dos
bee�ciados que contribuíram ou não.
17 Sobre os efeitos da totalidade das transferências sociais sobre o
nível de pobreza, ver Rocha S, 2009. Podemos citar também a referência da pesquisa feita por Boletin Brasil (2010, n°2).
18 A ajuda aos de�cientes diz respeito à 3,3 milhões de indivíduos,
aproximadamente, que têm uma renda, em seu lar, de menos de um
quarto do salário mínimo.

o México, um programa de ajuda foi executado nas zonas rurais (Progressa) desde
o �m dos anos 1990, e foi estendido às cidades em 2002 (Oportunidades), e seu custo não
é muito alto. São transferências monetárias condicionadas à um acompanhamento escolar das crianças e à um acompanhamento médico. Ele �ca nas
mãos de mulheres, que são consideradas mais responsáveis que os homens para a gestão desta ajuda
monetária. Seu custo representa 0,43% do PIB. Este
programa parece ter sido e�caz, especialmente no
nível da educação primária.
A Bolsa Família brasileira �cou conhecida internacionalmente. Ela atinge por volta de doze milhões
de lares, perto de uma pessoa a cada quatro. O governo de Lula, em 2003, estendeu a sua aplicação
e simpli�cou seus procedimentos. Os bene�ciados
são as famílias com renda inferior à R$ 60,00 por
cabeça, por mês (por volta de 30,00 dólares). Elas
recebem então R$ 60,00 e mais R$ 18,00 para cada
criança com menos de 15 anos para as três primeiras crianças. As famílias que ganham entre R$ 61,00
e R$ 120,00 por cabeça só recebem ajuda se tiverem crianças. No total, as despesas da Bolsa Família
�cam em torno de 0,40% do PIB em 2008, ou seja,
de doze à quinze vezes menos o valor consagrado
à Dívida Interna.
Com a AUH («atribuição universal para os lares»)
na Argentina de 2009, as desigualdades de rendas
deveriam cair muito, se mantendo bastante acima
do que elas eram durante a ditadura. Seu custo,
apesar de modesto, é mais alto que o da Bolsa Família no Brasil ou da Opportunidades no México
(0,43% do PIB). O custo é de 0,58% do PIB.

19 Para uma apresentação da totalidade, ver Lautier
B.(2010), Valencia Lomeli E. (2008), Lo Vuolo (2009, 2010
para os relatórios pour les rapports entretenus par ces
programmes avec la « renda basica », c’est-à-dire le revenu minimum universel sans conditions).
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Na Argentina, o programa de ajuda executado em
2009 deveria ter muito mais efeitos positivos sobre a dimensão da pobreza do que aqueles aplicados no Brasil.
Sendo ele recente, ainda não temos avaliações diretas. No
entanto, se seguirmos uma lógica regressiva no tempo,
como fazem Agis e alii (2010), os efeitos deste plano seriam importantes para as famílias com rendas baixas. Se
este plano tivesse sido executado seis meses mais cedo, a
diferença de renda entre os 10% mais ricos e os 10% mais
pobres seria diminuído em 33,5% se os indivíduos pudessem manter os benefícios dos outros planos sociais, e em
24,2% se eles tivessem que escolher (p.30, op.cit.). A pobreza absoluta teria diminuído também, não importa o
número dos preços retidos, o da Indec, que é fortemente
contestado ou o da IPC das sete províncias.
No México, os estudos de Cortes e alii (2007) e de
Huesca Reynoso (2010) mostram que o programa Oppotunidades diminui pouco a pobreza. Especi�camente em
2008, a dimensão da pobreza « alimentícia », que corresponde aproximadamente à pobreza extrema, diminui de
1,54 pontos passando de 20,34% (sem a aplicação do programa Opportunidades) à 18,80% (depois da aplicação). A
dimensão da pobreza « alimentícia » é proporcionalmente mais afetada por este programa, ela passa de 7,57% à
6,33%, sendo o mesmo caso para as desigualdades entre
os « indigentes ». A pobreza de capacidade, cuja de�nição se parece com a da pobreza global, segue as mesmas
evoluções (Huesca Reynoso, p.203). A análise de Cortes e
alii, mais detalhada mostra que a extensão do programa
Progressa nas cidades não permitiu uma baixa signi�cativa da pobreza em meio urbano. Ao contrário, a diminuição da pobreza, em suas três dimensões (dimensão, profundidade, desigualdades) é mais concentrada nas zonas
rurais. Sem a execução do programa Opportunidades, em
zona rural a dimensão da pobreza « alimentícia » teria
sido, em 2002, mais importante que 9,5% (2,7 pontos) e
em 2005 de 10,7% (2,1 pontos), a intensidade da pobreza
« extrema » ou ainda a sua profundidade, teria sido 22,2%
mais alta em 2002 e 20,4% em 2005 (p.21). Os efeitos do
programa Opportunidades são mais importantes sobre a
intensidade da pobreza extrema, nas desigualdades entre
os indigentes do que na dimensão da pobreza extrema.
Cortes e alii mostram que é a mesma coisa para a pobreza de « capacidade » (parecida com a pobreza global),
principalmente em zona rural. No entanto, apesar destes
avanços positivos, a diminuição da pobreza depende, sobretudo da evolução do mercado de trabalho, e portanto
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da condição, da redução dos preços dos alimentos e provavelmente das mudanças dos trabalhadores estrangeiros (Uthoa, 2010 e para uma avaliação diferente, ver de la
Fuente, 2010).
3/ O sistema socio-�scal tem pouca in5uencia nas
desigualdades na América Latina, pelo menos em 2008.
Os trabalhos da OCDE (2008), os de Goni, Humberto-Lopez e Serven (2008) mostram isso claramente. Goni e alii
comparam os efeitos das transferências monetárias e da
�scalidade limitada, aqui somente nos impostos diretos,
na América Latina e na Europa sobre os coe�cientes de
Gini, usando três medidas da renda : a renda mercantil que provém da atividade, a renda bruta adicionada à
renda mercantil e en�m a renda disponível que corresponde à renda bruta de onde são subtraídos os impostos
diretos. Os dois primeiros grá�cos abaixo mostram que
depois das transferências, há uma diminuição importante
das desigualdades na Europa, mas que esta é muito fraca
na América Latina. A diminuição das desigualdades é de
10 pontos em média (em uma escala de 0 à 100 para o
coe�ciente de Gini) na Europa dos 15, e ela é inferior em 2
pontos na América Latina. A redução das desigualdades é
ainda mais fraca depois dos impostos diretos20.

20 Esta diferença seria provávelmente ainda mais fraca se estes trabalhos tivessem suportado os impostos indiretos, mais importantes
na América Latina do que na Europa, (Cepal, 2009; Gomez Sabaini e
alii, 2008)). Os impostos indiretos são, de fato, em geral mais regressivos que os impostos diretos, já que todos os indivíduos os pagam, ao
contrário da tributação direta. Para a Argentina, ver Gaggero (2008).
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The role of Taxes and transfers in Latin America and Europe
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Fonte : Goni e alii.

Com uma metodologia ligeiramente diferente, a Ocde
chega à resultados parecidos, a diferença entre os coe�cientes de Gini das rendas mercantis e das rendas líquidas
das transferências e dos impostos diretos em 2006 é de
2 pontos na América Latina, e no Brasil, contra 15 à 20
pontos na Europa21.
A análise da e�cácia das transferências monetárias nos
conduz a apresentar os outros componentes das despesas públicas destinadas principalmente à educação, à aju21 O estudo de Dedecca in BIT (2010) mostra que no Brasil em 2003,
a relação entre o total das rendas brutas monetárias, (ou seja, aqueles
que provém do trabalho, dos lares, dos dividendos e interesses, das
aposentadorias e das transferências monetárias como a Bolsa Família
e a ajuda aos de�cientes), das famílias do primeiro decil e do décimo
decil, continua o mesmo uma vez que os impostos sobre as rendas
são pagas. A mesma coisa acontece quando comparamos o segundo
decil em relação ao décimo decil (p.25 e 26).

da ao lar e à saúde. Estas agem estruturalmente sobre a
pobreza, fornecendo aos pobres meios para ultrapassar o
limite da pobreza como ele foi de�nido.

II. As despesas sociais em progresso, mas
nem sempre bem direcionadas.
O segundo componente, estrutural, resulta do primeiro. Para diminuir de maneira durável a pobreza, é necessária a execução de uma política econômica e social, e
de uma modi�cação do funcionamento do mercado de
trabalho, visando à mudança do ambiente macro-econômico. Mais despesas sociais na saúde e na educação,
despesas consagradas às infra-estruturas (ferrovias, estradas), à energia, ao acesso à água potável e ao saneamento básico, à eletricidade, à ajuda ao lar, mas também
uma reforma profunda da �scalidade deveriam fornecer
www.iicaforumdrs.org.br NOVEMBRO/DEZEMBRO 2010
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as possibilidades de crescimento da mobilidade social e
dar os meios àqueles que, chamados de pobres, possam
ultrapassar a linha da pobreza. Estas despesas, com exceção daquelas destinadas às transferências, são como um
investimento para o futuro : em vez de uma distribuição
monetária, elas fornecem aos pobres os instrumentos
para melhorar o nível de vida e ultrapassar a linha da pobreza absoluta.
Encontramos assim um antigo debate sobre como
ajudar os pobres. As transferências monetárias são um
dever « moral » de solidariedade, que ajudam no presente, e as despesas sociais na saúde e da educação são um
direito para os pobres, que preparam para o futuro. As
despesas sociais sozinhas não são su�cientes em países
onde os empregos informais são numerosos, e pouco
produtivos. Um funcionamento diferente do mercado de
trabalho é necessário : menos empregos informais relativos aos empregos formais e logo, mais proteção social,
um estreitamento da diferença entre o salário mínimo e o
salário médio graças à um respeito do código do trabalho
e à um aumento dos salários baixos. Isso pode ser despertado pelos governos. Para fazer retroceder a pobreza de
maneira signi�cativa, para aproximar os níveis de pobreza
em zona rural e em zona urbana, também é necessário
que existam mais despesas sociais e que elas sejam mais
bem adaptadas aos contextos e de qualidade.
A. Uma evolução positiva das despesas sociais
A. 1 As despesas sociais em alta, com uma exceção.
As despesas sociais incluem as despesas públicas na
educação, na saúde, na ajuda ao lar e nas despesas monetárias (assistência e aposentadorias).
Para um sistema �scal dado, o volume das receitas depende do estado da condição econômica e da importância das escapatórias �scais. O crescimento sendo volátil, as
receitas também são. Segundo o Washington Consensus,
as despesas públicas devem se adaptar ao ciclo das receitas e então diminuir uma vez que as receitas baixam. Nesta lógica, as despesas sociais se tornam, essencialmente,
a variável do ajuste ao ciclo. De fato, as despesas à serviço
da dívida não podem ser reduzidas e os investimentos
públicos se tornaram pouco importantes. As despesas sociais foram fortemente reduzidas nos anos 1990. À partir
de um estudo realizado em sete países (Argentina, Chile,
Bolívia, Costa Rica, México, Panamá e República Domini-
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cana), Hicks e Wodon (2001) observam que a elasticidade
das despesas sociais em relação ao PIB é superior durante
as fases de crescimento, e que, ao contrário, a elasticidade
destas despesas é inferior durante as fases de recessão.
Em termos claros, isso signi�ca que, quando o crescimento do PIB passa de um ponto, as despesas para os pobres
caem de um ponto. Por outro lado, com a crise trazendo
o aumento do número de pobres, a baixa das ajudas por
cabeça é ampli�cada. As medidas econômicas adotadas
nos anos 1990, com a crise, acentuaram os efeitos negativos da volatilidade sobre as populações de baixa renda.
Felizmente, essa política de redução das despesas sociais
foi abandonada no começo dos anos 2000. Com a exceção de alguns países, incluindo o Chile, há uma tendência do aumento das despesas sociais e, durante a crise de
2008/2009, as despesas sociais não foram reduzidas, no
geral. No Brasil e na Argentina, as despesas sociais começam à caminhar em direção aos países industrializados.
O que não é o caso do México ou do Chile22 onde elas
continuam em um nível muito baixo como podemos ver
no grá�co abaixo.
Entre 1985 e 1990 somente três países (incluindo a
Argentina) consagravam mais de 13% de seus PIBs às
despesas sociais, mas em 2006/2007 esse número passa
à 8 (incluindo o Brasil, junto da Argentina). Em média, em
2006/2007, a Argentina consagrava 2.002,00 dólares por
cabeça às despesas sociais, e o Brasil 1.019,00 dólares, ou
seja, menos que a Argentina, e o México 782,00 dólares,
menos que o Brasil (ver anexo 3, fonte Afonso e Dain,
2010 à partir dos dados da Cepal). É na Argentina que as
despesas na educação por habitante são as mais altas, assim como as despesas em saúde. No Brasil, as despesas na
educação continuam relativamente fracas (4,54% do PIB),
mais precisamente no ensino primário e secundário, assim como aquelas consagradas à saúde, que aumentam
em 2006 para 3,55% do PIB segundo os agrupamentos
22 O Chile e o México adotaram sistemas de aposentadoria por capitaliação privada. As aposentadorias não fazem, então, parte das despesas públicas, a não ser em programas especiais para os pobres que não
contribuiram para um fundo de aposentadoria. O Brasil possui um sistema por repartição segmentada com um regime para os funcionários
e um outro para os trabalhadores do setor privado. Introduzindo reformas paramétricas (duração da contribuição alongada, contribuições
em alta, e prestações em baixa), ela incitou à inscrição de regimes
complementários privados. A Argentina havia aberto a possibilidade
de �car em um sistema público por repartição ou de adotar um sistema privado por capitalização, e então voltou, em outubro de 2008,
para um sistema público por repartição.
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estatísticos executados por Alonso e Dain (o Brasil sendo
um país federal, algumas despesas são feitas pelos municípios, outras pelos estados, e outras pelo governo federal).

América Latina - Países selecionados e promedio regional:
Gasto público social como porcentagem do PIB
(em porcentangens)

Fonte: Afonso e Dain à partir dos dados da Cepal

América Latina - Países selecionados: Gasto público social per cápita
em 2006/2007 por setor (em dólares 2000)

Fonte: Afonso e Dain à partir dos dados da Cepal

A.2 O impacto das despesas sociais na evolução
da pobreza
1/ Poucos estudos têm sido feitos para analisar o impacto dos diferentes componentes das despesas sociais
na evolução da pobreza. Analisamos o impacto das transferências monetárias condicionadas e notamos que estes

tiveram uma in5uência relativamente pequena sobre a
extensão da pobreza e mais importância sobre a profundidade da pobreza e das desigualdades entre os pobres.
Sua in5uência, no entanto, é maior nas áreas rurais que
nas zonas urbanas, simplesmente porque a percentagem
de pobres é maior e que as despesas visadas à estas áreas
são mais concentradas. Temos visto que as transferências
monetárias dedicadas às aposentadorias tiveram um impacto maior sobre a pobreza, especialmente nas áreas rurais do que as transferências monetárias condicionadas,
mesmo porque o dinheiro gasto com essas despesas são
maiores. O pagamento de um salário mínimo aos de�cientes pobres, e, sobretudo aos agricultores pobres que
não contribuíram atua mais positivamente sobre a amplitude e a profundidade da pobreza do que o crescimento
em termos reais do salário mínimo é alto. Mas as aposentadorias não são os únicos pobres para os únicos pobres,
longe disso. O aumento do peso das aposentadorias
em relação ao PIB na década de 2000, a sua importância
(11,5% do PIB em 2006 é mais do que o dobro que as despesas consagradas à educação) não bene�cia apenas os
pobres: as aposentadorias correspondem à 5,2% da renda
disponível do primeiro decil, e à 8% da renda disponível
do décimo decil23.
As outras despesas sociais : educação, saúde, etc., agem
à prazo médio e longo sobre a pobreza. Sabemos que seu
impacto pode ser importante na medida em que os estudos da pobreza mostram uma forte correlação entre um
nível baixo de instrução e a pobreza, uma saúde ruim e a
pobreza, um lar precário e a pobreza. Assim como a melhoria das despesas públicas na educação, na saúde, e no
lar deveria permitir de aumentar as possibilidades de ultrapassar a linha da pobreza. O grá�co seguinte confronta
a distribuição das rendas primárias, nomeada a curva de
Lorentz, e a distribuição das despesas públicas de saúde.
As despesas públicas de saúde bene�ciam principalmente as baixas rendas, mais do que as altas, como podemos
ver no grá�co abaixo, as duas curvas, a de Lorentz e a das
23 Segundo os trabalhos de Cavalcanti de Albuquerque e de Rocha
(2009), reutilizando os cálculos efetuados por Hoamann (2009), o
sistema das aposentadorias é regressivo no Brasil, as desigualdades
são maiores uma vez que as aposentadorias são pagas. Os sistemas
de aposentadorias contribuem quase 20% das desigualdades medidas pelo coe�ciente de Gini, e as rendas do trabalho 77% (p.19). No
entanto, a distribuição das rendas segundo os decis reduz a pobreza
dos pobres que, sobretudo em áreas rurais, podem se bene�ciar desta
aposentadoria sem ter contribuído.
www.iicaforumdrs.org.br NOVEMBRO/DEZEMBRO 2010
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despesas de saúde se situam de um lado e do outro da
diagonal. Isso quer dizer que os pobres são privilegiados
em relação aos ricos? Mesmo que esteja aumentando, as
despesas de saúde não são su�cientes para melhorar sensivelmente a situação das categorias pobres e modestas,
sobretudo em área rural, e se as categorias com mais facilidade parecem se bene�ciar menos que as primeiras do
sistema de saúde pública, é porque elas contribuem à sistemas de saúde privados e no �nal são mais bem cuidadas. A adesão à sistemas de saúde privados lhes permite
bene�ciar com mais freqüência de brechas �scais, e suas
contribuições ou seus pagamentos sendo em parte ou
totalmente deduzidos de seus impostos. Poderíamos fazer a mesma análise para o sistema educativo. Na maioria
dos países, o ensino primário e secundário público « bene�ciam », sobretudo as categorias da população pobre
e modesta. A qualidade do ensino não está à altura do
que poderíamos esperar, e mesmo se esforços foram feitos nestes últimos anos, a qualidade do ensino raramente permite aos alunos de seguir seus estudos no ensino
público superior, e mais especi�camente, nas áreas rurais.
Os alunos que pertencem às camadas médio-superiores,
e às camadas superiores freqüentam escolas primárias e
secundárias privadas cujo custo dá direito à uma redução
de imposto e para muitos deles, dá acesso ao ensino superior público, em geral, de boa qualidade.
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Sem aumento conseqüente das despesas sociais, o
crescimento pode reforçar a exclusão social dos pobres.
Se elas estagnarem ou crescerem devagar, a mobilidade
social pode ser freada. A oferta de emprego dos salariados não poderá responder a uma demanda de trabalho
mais quali�cado dos contratantes como no passado, e os
trabalhadores pobres, mais frequentemente não quali�cados, não encontrarão contratação, a não ser em empregos muito precários, e muitas vezes informais.
Aumentar as quali�cações já é meio caminho andado para permitir aos pobres de ultrapassar a linha da pobreza, graças a empregos e rendas correspondentes, e à
condição que o país tenha a capacidade de modi�car sua
demanda do trabalho (ver quadro abaixo).

América Latina y Caribe (16 países): distribuición del gasto publico en
salud y de la atención primária y hospitalaria segun quitiles de ingreso
primário, 1997-2004
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Mercado do trabalho e pobreza
É conveniente introduzir algumas noções à argumentação
desenvolvida sobre as relações entre despesas na educação e
a evolução da pobreza. Elas são, na realidade, mais complexas
e dependem, em parte, do tipo de regime de crescimento.
Dois casos podem se apresentar. O governo não fazer nenhum esforço especí�co em matéria de educação e os pobres
fornecerem contingentes de trabalhadores não quali�cados,
incapazes de responder às demandas de empregos para trabalhadores quali�cados. A distribuição salarial se torna mais
desigual, a oferta de emprego não quali�cado desequilibrada,
pressionam os salários para baixo, e a oferta de trabalho quali�cado sendo insu�ciente em relação à demanda, os salários
dos trabalhadores quali�cados aumentando relativamente. O
segundo caso é menos clássico e corresponde mais ou menos
ao caso brasileiro. As despesas da educação aumentam, mais
ainda são insu�cientes, e o nível de quali�cação aumenta. O
regime de crescimento não favorisa uma inserção positiva do
país na divisão internacional do trabalho : o peso relativo dos
produtos fabricados de alta e média tecnologia cai e as importações destes produtos aumenta relativamente, o país se
especializando na exportação de produtos fabricados de médio-baixa tecnologia. A demanda de trabalho quali�cado, da
parte dos contratantes, em progressão fraca não corresponde
à oferta de trabalho quali�cado, com progressão mais rápida.
Pelo outro lado, a demanda de trabalho menos quali�cado
aumenta fortemente. As rendas dos trabalhadores menos
quali�cados aumentam relativamente, ou seja, o número de
salariados que se situavam abaixo da linha da pobreza, a ultrapassam, e as rendas dos trabalhadores quali�cados progridem
menos e muitas vezes eles entram em empregos que não correspondem à suas quali�cações e sofrem uma « degradação »
prejudicial. A diminuição das rendas favorisa uma redução da
pobreza, sobretudo se ela for acompanhada de um aumento
sensível do salário mínimo. O funcionamento do mercado de
trabalho é então o principal responsável pela redução da po-

O objetivo não é simplesmente aumentar as despesas
públicas na saúde e na educação, mas também, e, sobretudo, melhorar sua e�cácia e adaptá-las ao contexto geográ�co a �m de limitar ao máximo os efeitos de guetos, de
abrir a porta para os campos desenvolvendo serviços de
ônibus escolares. Uma vez que as populações pobres são
concentradas geogra�camente, �ca muito difícil para os
pobres de melhorar suas condições de vida24 e, quando
alguns conseguem, eles geralmente se mudam de seus
bairros, reforçando assim o efeito gueto. Nesses lugares,
seria conveniente reforçar a totalidade dos serviços públicos, desenvolvendo ao mesmo tempo a participação dos
moradores à melhoria de suas condições de vida. Abrir a
porta para os campos é uma condição sine qua para aumentar a mobilidade social nos campos, mas a melhoria
das infra-estruturas de transporte pode também colocar
os bens fabricados pelos trabalhadores pobres ou próximos ao limite da pobreza, muitas vezes pouco produtivos, na concorrência com os produtos da cidade, ou até
com o exterior, aumentando a pobreza. É por isso que é
conveniente proteger essas populações e ajudá-las, por
esforços baseados na formação.
B. Por que os resultados em matéria de redução da
pobreza parecem decepcionantes?
Menos desigualdades, mais crescimento, e mais despesas sociais permitiram diminuir ao mesmo tempo a extensão da pobreza e a sua profundidade. As transferências
monetárias condicionadas (Bolsa Família, Opportunidades,
AUH, etc.) participam relativamente pouco na redução da
pobreza e muito na diminuição da sua profundidade em
zona urbana. Sua e�cácia é mais importante em zona rural. Entre as transferências monetárias, são principalmente
as aposentadorias para as pessoas de�cientes e para as
pessoas idosas dos campos que contribuem à essa redução no Brasil, e mais precisamente em zona rural. As áreas
mais pobres são em geral aquelas onde a porcentagem
da população rural é a mais importante, e são então elas
que se bene�ciaram mais das transferências monetárias
condicionadas e das aposentadorias aos camponeses
pobres. 36% da totalidade das despesas dedicadas ao
pagamento das aposentadorias pelo governo vão para
as aposentadorias do Nordeste do Brasil. Digamos para

breza e o paradoxo é que isso se dá apesar de uma inserção
pouco positiva na divisão internacional do trabalho (para mais
detalhes, ver Salama, 2007).

24 Mostramos assim que a insu�ciência das despesas públicas dedicadas à educação, e a baixa qualidade do ensino poderiam explicar
36% da diferença de renda dos negros em relação aos brancos no Brasil, contra 14,3% nos Estados Unidos (Gradin, op.cit., p. 19).
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en�m que, a Bolsa Família e a assistência aos de�cientes
permitiram a redução de 11% e de 5% respectivamente do número de pobres nesta região25, contra 6,4%, em
geral para o Brasil. Portanto, o impacto destas transferências monetárias sobre a pobreza é mais importante no
Nordeste do que no Brasil inteiro. A pobreza diminuiu no
mesmo ritmo em zona rural e em zona urbana. O fato dela
ter diminuído é um sinal de sucesso, o fato dela ter diminuído no mesmo ritmo pode ser considerado uma falha
relativa : o objetivo deveria ter sido de a fazer diminuir em
um ritmo mais acelerado onde ela é mais importante. O
que não aconteceu. No entanto, as transferências monetárias, condicionadas ou não, foram mais e�cazes na luta
contra a pobreza nas zonas rurais, e mais precisamente
no Nordeste do Brasil, do que nas zonas urbanas. Então,
é no funcionamento do mercado de trabalho que podemos encontrar as causas de uma diminuição insu�cientemente rápida da pobreza.
Origens da redução da pobreza em zonas rurais e
urbanas

Zonas
rurais
Zonas
urbanas

Política de

Aposentadoria

Mercado de

assistência

sem contribuição

trabalho

++

+++

+

+

+

+++

Existem diferenças importantes nas origens da redução da pobreza em zonas rurais e urbanas. O mercado
de trabalho não faz o mesmo papel nas duas zonas e a
sua contribuição não tem o mesmo peso na redução da
25 As transferências monetárias podem produzir efeitos perversos,
incentivando os pobres à não procurar emprego em outros lugares.
A mobilidade geográ�ca seria reduzida por falta de incentivo, o que
explicaria a baixa migração campo-cidade, dos Estados no Nordeste
para os Estados do centro ou do Sul mais ricos. Este argumento está
correto, de uma certa maneira, mas no geral, está errado : errado porque as transferências explicam pouco, apesar de muito no Nordeste,
a redução da pobreza. Então não são as transferências monetárias
que explicariam essencialmente a menor mobilidade geográ�ca. Esta
poderia ser explicada por um melhor funcionamento do mercado de
trabalho, por novas oportunidades de emprego, explicando também
algumas migrações do Sul para o Nordeste. São as condições econômicas mais favoráveis, em relação ao passado que explicam provávelmente uma inversão do processo migratório.
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pobreza. Mover os níveis de pobreza entre as duas zonas
implica que a extensão da pobreza diminua mais rapidamente em zonas rurais do que em zonas urbanas. As
transferências monetárias devem ser reforçadas em zonas
rurais. Mas o essencial da redução mais rápida da pobreza
poderá vir apenas de uma contribuição mais importante
do mercado de trabalho. A melhoria do funcionamento
deste mercado em zona rural conduz à indicar três medidas : favorisar o desenvolvimento de empresas industriais e de alimentos em zona rural ; assegurar aos países
pobres uma formação que lhes permita, via cooperativas
e ajudas múltiplas, resistir à concorrência e se adaptar ;
explorar en�m os recursos naturais e ecológicos destas
regiões. Estas medidas exigem tanto que o investimento
seja reforçado, quanto as despesas sociais (educação, saúde) progridam e que elas sejam mais bem adaptadas aos
contextos locais.
Chegamos aqui à uma dimensão importante do problema da luta contra a pobreza. A pobreza é multidimensional, ora ela seja compreendida e medida mais frequentemente como única. A renda monetária é a única variável
usada para medir a pobreza. Mesmo se as linhas de pobreza as vezes consideram a especi�cidade dos produtos
consumidos em tal ou tal Estado e sobretudo os preços
destes bens, a medida é a mesma, não importa se as pessoas vivam em zonas rurais ou urbanas, e ela é redutora
pois se baseia somente na única renda monetária. Como
a maior parte da população hoje é urbanizada, esta medida traduz as necessidades expressadas pelos urbanos.
Aplicada aos rurais, ela acumula então desvantagens por
conhecer a especi�cidade de suas necessidades.
B Uma medida da pobreza discutível
Existem muitas maneiras de compreender a pobreza.
A mais simples consiste a considerar o nível de vida : é
pobre aquele que não consegue atingir um certo nível
de renda. Este se de�ne como permitindo ao mesmo
tempo a compra de bens de consumo cujo conteúdo em
calorias deve conduzir à uma reprodução física do indivíduo (ou do lar) e o pagamento de um certo número de
serviços (aluguel, transporte, etc.). O objetivo atribuído à
luta contra a pobreza consiste então em que os pobres
possam haver uma renda monetária que os situem acima da linha da pobreza. É este método que é privilegiado
nos países em desenvolvimento, sejam eles « emergentes » ou não. A pobreza é então atribuída como absoluta,
a �m de distingui-la de uma outra medida relativa, predo-
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minante nos países desenvolvidos26. A pobreza relativa é
igualmente uma medida monetária. Mas mesmo sendo
redutora, ela não sofre pelos mesmos defeitos. As linhas
da pobreza são diferentes de país à país segundo seus
PIBs por cabeça e a distribuição das rendas. Esta medida
permite valorizar o grau de insatisfação, ou até de injustiça, que podem sentir as pessoas cuja renda é inferior à
metade da renda média, mais precisamente por que essa
medida é estabelecida à partir da distribuição das riquezas produzidas. A pobreza possui várias dimensões que
não seriam reduzidas somente pelo aspecto monetário. É
por isso que existem outras medidas. A pobreza estrutural
é medida à partir de um número de critérios : número de
metros quadrados do lar, acesso à água potável, etc. Ela
não permite comparações internacionais27, diferente da
medida em termos de pobreza absoluta, mas acompanhada da medida em termo absoluto, ela permite sobreposições úteis para de�nir com mais precisão uma política de luta contra a pobreza.
Vamos voltar aos indicadores de pobreza absoluta
que usamos ao longo desse estudo. Suas qualidades são
importantes porque podemos medir as evoluções da extensão da pobreza, sua profundidade e as desigualdades
entre os pobres, e en�m fazer as comparações regionais.
Estes indicadores são insu�cientes para compreender a
pobreza e se limitar aos ensinos que eles fornecem pode
conduzir à subestimar alguns problemas ligados à pobreza, ou até à recomendar às vezes políticas sociais não
adaptadas.
Apesar de sua complexidade (quantas calorias ? qual
parte da renda destinada ao lar, ao transporte ? como
avaliar as necessidades das crianças e dos idosos ? para
um mesmo bem, como considerar a existência de preços
diferentes segundo os países, regiões, etc.), é uma abordagem redutora e insu�ciente. Redutora porque é limitada
às calorias mesmo se os médicos nutricionistas sabem o
quanto é importante considerar uma totalidade de outros fatores como a quantidade de proteínas etc, mesmo
se a possibilidade de adquirir toda uma série de bens de
26 Ver nota 2, página 1. Sobre a totalidade dos métodos para medir
a pobreza e os problemas econométricos que cada uma propõe, ver
Dhongde S. e Minoiu C.(20 10) .
27 O PNUD, à partir de uma abordagem não monetária, construiu um
indicador composto de « pobreza não monetária »que permite comparações internacionais.

consumo durável, considerados indispensáveis, intervem
na percepção de se sentir pobre ou não pobre. Redutora porque ela se limita à rendas monetárias mesmo se a
dimensão não mercantil, espaço de múltiplas solidariedades (familiar, de vizinhança, política), de socializações é
importante, como mostram inúmero sociólogos e como
podemos observar, comparando cidades e campos28. Redutora porque o sentimento de ser ou não pobre depende muitas vezes de outros fatores como o sentimento de
satisfazer ou não um número de obrigações ligadas aos
códigos de valor em vigor divididos nas comunidades
onde vivem essas pessoas29 como notam os antropólogos. Redutora porque à partir de um certo nível de renda
média, o que importa é considerar o grau de insatisfação
mais do que a capacidade de se reproduzir �siologicamente. Se torna então necessário passar de uma medida
da pobreza em termo absoluto para uma medida da pobreza em termo relativo que considere a distribuição das
rendas e do número de pessoas (lares), assim como é feito nos países desenvolvidos. Redutora en�m porque ela
coloca no mesmo plano as necessidades assim como são
expressadas no meio rural e no meio urbano ora elas não
sejam exatamente as mesmas e que as capacidades de
satisfazê-las são diferentes (mais solidariedade, mais bens
de consumo não mercantis), porque ela pode induzir erros de diagnóstico e conduzir à usar as mesmas medidas
de política econômica, sejam os pobres urbanos, “rurbanos” ou rurais.
Medir a pobreza somente sob seu próprio aspecto
monetário pode assim conduzir à privilegiar a renda monetária e à avaliar mal as causas estruturais da pobreza.
28 Por muito tempo, o campo foi pouco moneterizado, em comparação com a cidade. Com a penetração do dinheiro e das relações do
mercado, a desestruturação das relações de produção pré-capitalistas
se elevou, a penetração capitalista co-existente e se alimentaram de
modos de produção não-capitalistas. Hoje a monetarização predomina, ela continua porém, em média, menos importante no campo
do que na cidade. Medir quem é pobre e quem não é à partir de uma
renda monetária não leva em consideração os mecanismos de solidariedade e sobretudo exclui a dimensão de auto-consumo. Portanto a
pobreza rural é superestimada em meio rural, muito mais do que ela
poderia ser no meio urbano já que uma parte considerável passa por
caminhos não-mercantis. Mas, na medida em que a monetarização
aumenta no campo, esta superestimação tende à cair.
29 É isso que leva Rhamema e Robert (2008), de certa maneira, à reconsiderar o status de pobre e à diferenciá-lo do miserável : o pobre se
torna miserável quando a expansão das relações do mercado traz uma
desestruturação de seus valores.
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Conclusão
Ser pobre não é o resultado de uma escolha racional,
de uma arbitragem que faria um indivíduo entre, de um
lado aumentar seu « capital humano » e para isso « investir » indo para a escola, se cuidando, e de outro lado « gozar » do momento presente sem pensar no futuro, isso
seria uma informação imperfeita30. Os homens não são
empresários deles mesmos, como sugere a abordagem
em termos de « capital humano », explicitamente ou implicitamente. Não se escolhe ser pobre (fora casos excepcionais), se nasce pobre e o ambiente econômico e social
pode render mais ou menos difícil a passagem do status
de pobre ao de não pobre. Parafraseando Marx, podemos
dizer que o homem pode fazer sua história livremente,
mas em condições que não são livremente determinadas
por ele. Uma vez que as condições são pouco favoráveis
à diminuição da pobreza, então se torna extremamente
difícil escapar da pobreza e vice-versa. Em vários aspectos, as condições não são as mesmas no setor rural que
no setor urbano seja em termos de extensões das solidariedades ou impactos da crise econômica. E também, as
políticas aplicadas aos pobres rurais e urbanos, de�nidas
quase sempre à partir das necessidades dos pobres urbanos, não podem ter exatamente os mesmos efeitos.
A abordagem micro-econômica da pobreza conserva seu interesse, mas ela não pode substituir a abordagem macro-econômica. Um exemplo : a e�cácia da ajuda
depende do conhecimento concreto do meio, e então
das necessidades especí�cas, às quais ela é dedicada. A
distribuição da água, a evacuação das águas utilizadas,
a construção das escolas, os transportes etc, dependem
especi�camente da natureza dos problemas encontradas
nas regiões dadas, e houve progressos (ver, por exemplo,
2009). Vale mais a pena responsabilizar os pobres, incen30 Assim como é um erro considerar que os pobres não possuem
informações, estas, incompletas, explicam a di�culdade de sair da
pobreza como adoram mostrar os economistas industriais. A falta de
informação do sistema bancário, por exemplo, não está na origem de
suas di�culdades, mas sim a recusa deste sistema de acordar empréstimos aos pobres. Pelo contrário, todas as pesquisas de campo revelaram uma grande capacidade dos pobres à lidar com a totalidade dos
mecanismos de empréstimo : �nanciamento informal, micro-�nanciamento. Os pobres geram muito mais do que pensamos, a priori seus
5uxos de caixa, e revelam habilidades complexas, até so�sticadas, e
na maioria das vezes inventivas. Ver Daryl e alii (2009), a revista Tiers
Monde (2009, 2002) e principalmente nesses números os artigos de
Guérin, de Morvan-Roux, de Servet.
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tivando-os à construir suas próprias escolas etc, do que
lhes oferecer escolas « em uma bandeja ».
Uma diminuição durável da pobreza só pode ser
realizada se as desigualdades diminuírem e se o crescimento se der de maneira mais elevada e, sobretudo regular. É uma condição necessária, mas não é su�ciente.
As transferências monetárias são necessárias e devem ser
ampli�cadas por razões éticas, considerando a extensão
das desigualdades e das di�culdades para os pobres sobreviverem. É uma questão de solidariedade e de coesão
social. O efeito da assistência é imediato assim que ela diminui a profundidade da pobreza e alivia esta última, nos
força a observar que ela não fornece os meios para ultrapassar a pobreza em longo prazo. Ela a atenua, rendendoa menos difícil de suportar e ela pode permitir uma pesquisa de legitimação entre os pobres, além do favoritismo
que ela pode ter dado origem31. A política de assistência
não saberia complementar uma política de despesas sociais, fora das transferências, de maneira sustentável. A
redução das desigualdades econômicas deve ser acompanhada por uma redução das desigualdades sociais, e
de despesas sociais na educação, na saúde, no lar, mais
conseqüentes. Estas são como uma aposta para o futuro,
um investimento. A e�cácia destas políticas trata de conhecer as necessidades especí�cas dos pobres, diferentes em meio rural e urbano, diferentes dependendo se o
emprego for formal ou informal. O aumento das despesas
sociais é uma condição igualmente necessária, mas não
é su�ciente. Estas despesas devem ser �nanciadas pelo
imposto. É difícil de conceber que possamos aumentar
as despesas sem repensar o sistema �scal para que ele
seja mais distributivo. Compreendemos então o quanto
uma política de diminuição radical da pobreza é, antes de
tudo, um problema político.

31 Seja no México sob Salinas de Gotari no �m dos anos 1980 e no
começo dos anos 1990 onde esta prática era 5agrante, na Argentina
dos anos 2000, ou até no Brasil em alguns casos.
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Anexo 1

Salarios reales
manufacturas
Productividad

Anexo 2
Salários reais e produtividade na Argentina, no Brasil,
no México e no Chile

Anexo 3
Gasto Social por Paises

Fonte : à partir dos dados oSciais de cada país, in Bizberg (2010)

www.iicaforumdrs.org.br NOVEMBRO/DEZEMBRO 2010

29

[ a rtig o ]
Anexo 4

Fonte : Jimenez JP, Gomez Sabaini JC, Podesta A (sob a direção de) (2010)

Anexo 5
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