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RESUMO 

 

 Este trabalho busca num primeiro momento estudar a pobreza e a desigualdade de renda 

numa tentativa de identificar suas causas, e maneiras de enfrenta-la. Para isso é analisado a 

perspectiva histórica da pobreza e da desigualdade bem como outros trabalhos que tratam do 

assunto. É identificado como principal causa da pobreza a desigualdade de renda e como causa da 

desigualdade de renda as desigualdades de oportunidades, que por sua vez são consequências das 

desigualdades de dotação inicial de riqueza e oportunidades de estudo que mais tarde se revelam 

em desigualdades de salário. Após a identificação da pobreza e da desigualdade bem como suas 

causas de curto e longo prazo, é analisado medidas recentes de combate à pobreza assim como  

desigualdade. Entre as principais medidas estudadas estão o programa Bolsa Família de 

transferência de renda e a recente política de valorização do salário mínimo real. Por fim é 

estudada a Renda Básica de Cidadania desde sua origem bem como a evolução do debate tanto 

no Brasil quanto no resto do mundo. Para se compreender os seus efeitos e desmistificar alguns 

temas da aplicação de uma renda mínima incondicional é apresentado algumas experiências para 

num segundo momento se comparar seus resultados. Para evidenciar os efeitos da aplicação da 

Renda Básica de Cidadania sobre a pobreza e desigualdade é feita algumas simulações que 

comprovam o efeito de combate à pobreza e má distribuição de renda. Com isso constatamos que 

além de ser uma medida justa de estímulo à solidariedade, e cidadania, ela também é uma medida 

de combate à pobreza e desigualdade de renda. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No dia 8 de janeiro de 2004 é sancionada pelo Presidente Lula a lei de autoria do Senador 

Eduardo M. Suplicy a primeira lei de garantia de renda mínima incondicional federal do mundo. 

Tendo em vista esse marco na luta da seguridade social, esse trabalho busca entender os 

fundamentos desta lei, a Renda Básica de Cidadania, assim como seus possíveis efeitos sobre a 

pobreza e desigualdade de renda, um problema que ainda é muito grave no Brasil. Para tal 

primeiro é estudado as causas da pobreza e a desigualdade no Brasil assim como a sua evolução a 

partir da década de 80. Num segundo momento é apresentado a história das políticas de combate 

à pobreza e desigualdade de renda e como elas contribuíram para amenizar o problema. No final 

se trata da Renda Básica de Cidadania para podermos concluir apresentando seus resultados 

quanto ao combate da pobreza e desigualdade. 
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CAPÍTULO I - POBREZA E DESIGUALDADE NO BRASIL 

 

 Antes de se estudar o programa de transferência de renda do governo, Renda Básica de 

Cidadania, de autoria do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, é necessário entender os dois 

principais problemas econômicos e sociais que esse programa irá atingir: a pobreza e a má 

distribuição no Brasil.  

 

 

I.1 - A questão da pobreza 

 

Este trabalho busca em outras pesquisas uma sintaxe da evolução da pobreza desde a 

década de1980 até 2005. Essa metodologia foi adotada, pois não é de interesse central deste 

trabalho estudar a pobreza nem a desigualdade em si, apenas estudar uma medida que terá 

impacto direto na pobreza e na desigualdade de renda. O objetivo principal desta seção será 

identificar as causas da pobreza no Brasil. Mostrar os determinantes da pobreza e como ela 

evoluiu ao longo do tempo. 

 

 

I.1.1 - A pobreza ao longo do tempo  

 

Por questão metodológica definiremos para esse trabalho o pobre como sendo aquele com 

renda familiar per capita abaixo da linha da pobreza. E por sua vez definiremos linha de pobreza 

como sendo a renda historicamente e socialmente definida como aquela que garanta o suprimento 

das necessidades mais básicas. 

Na década de 1980 a economia entrou num período de estagnação e de altas taxas de 

inflação, foi a chamada década perdida. Segundo Sonia Rocha (2000) as quedas nos níveis da 

atividade não são neutros e prejudicam mais pessoas com menor nível de escolaridade que em 

média são as mais pobres. Com isso a estagnação econômica da década de 80 aumentou a parcela 

da população pobre brasileira. 
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Para vermos melhor o efeito da estagnação econômica sobre a pobreza e a indigência no 

Brasil, utilizaremos o gráfico 1 que mostra a evolução do crescimento do PIB real junto com a 

proporção de domicílios pobres e indigentes, utilizando linha de indigência de metade do valor da 

linha de pobreza. 

 

Gráfico 1 - Crescimento Econômico, Indigência e Pobreza -1981/2008 

 

Fonte - Ipeadata - http://www.ipeadata.gov.br/, IBGE. 

Nota - PIB a preços de 2008 

Nota – A metodologia utilizada para o cálculo das variáveis domicílios indigentes% e domicílios pobres% é a utilizada 

pelo IPEA, em que é calculado uma linha para a pobreza a partir do custo de uma certa cesta de consumo para as várias 

macroregiões do Brasil, assim cada região tem a sua própria linha de pobreza, a linha da indigência é duas vezes menor 

que a da pobreza. 
 
 

Como se pode ver a variação do PIB teve papel muito importante na redução da pobreza e 

no aumento da mesma principalmente durante a década de 80. O que é facilmente evidenciado ao 

olharmos o ano de 1986 em que temos uma taxa de crescimento do PIB acima dos 7%, e uma 

taxa de domicílios indigentes caindo pela metade, indo de 13,6% para 6,4%, e a taxa de 

domicílios pobres tendo uma queda de 13,9p.p. e alcançando o nível de 20,9%. Porém a partir na 

década de 90 em diante a causalidade diminui devido a outros fatores que entraram em cena a 

partir da implementação do plano Real em 1994. De 1993 para 1995 a porcentagem de domicílios 

http://www.ipeadata.gov.br/
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abaixo da linha da pobreza muda de patamar, saindo de 35,6% para 28,1% e permanecendo nesse 

nível até o ano de 2003 enquanto nesse período a média do crescimento do PIB é de 2,7%. O 

mesmo pode ser observado analisando os domicílios indigentes que tendem a seguir a mesma 

trajetória dos domicílios pobres em todo o período analisado. A partir de 2003 se inicia uma nova 

tendência, ambas as porcentagens de pobreza e indigência começam a cair de forma continuada e 

a média da variação do PIB sobe para 4,2%, com queda de 1,1p.p. e de 2,2p.p. nas taxas de 

domicílios indigentes e pobres respectivamente por ano em média, mostrando um resultado 

impressionante no campo de combate à pobreza. 

As fortes alterações da pobreza e da indigência na década de 80 mostram o quão eficaz o 

crescimento econômico pode ser no combate à pobreza, porém apesar de eficiente essa não pode 

ser a forma exclusiva de combate à pobreza. Isso porque o crescimento econômico muitas vezes 

depende não apenas de fenômenos que o governo possa influenciar, como crises externas. Além 

disso, e talvez o mais importante, o crescimento pode não ser tão eficiente no enfrentamento da 

pobreza caso a crescimento econômico se restrinja às classes mais abastadas afetando os mais 

pobres apenas marginalmente, aumentando assim a desigualdade social outro grande problema da 

nossa sociedade que será estudado melhor mais adiante. Outro ponto que vale ser ressaltado é que 

não há uma determinação causal de o que afeta o que, pois se a desigualdade econômica 

diminuir, aumentando assim a parcela de renda dos mais pobres, a propensão marginal a 

consumir global vai aumentar, pois pessoas mais pobres têm uma propensão marginal a consumir 

mais alta, logo o consumo aumenta e com isso impulsionado pela maior demanda o PIB também 

aumenta, caso a economia não esteja em pleno emprego. 

A conjuntura da década de 1980 permaneceu estável só obtendo uma recuperação 

passageira com o plano Cruzado, e em 1994 com o plano Real o ciclo de estagnação econômica e 

inflação chegam ao fim com o sucesso do plano. E foi nesses dois momentos, o sucesso 

passageiro do plano Cruzado e o sucesso do plano Real que a parcela de pobres do Brasil se 

reduz, apesar de que com a volta da inflação pós-plano Cruzado, a situação da pobreza volta a 

piorar voltando a ter uma melhora estável somente com o plano Real. 

Porém após o plano Real a situação permanece estável visto que a taxa de crescimento 

econômica da época foi muito baixa e não houve esforço distributivo a época. A época do plano 

Real, mais precisamente no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a meta 

do governo era a erradicação da inflação e não a erradicação da pobreza. Entretanto foi em seu 
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governo que começaram a surgir programas de garantia de renda mínima via transferência de 

renda o que foi um marco no combate à pobreza no Brasil, apresentando uma nova ferramenta 

para tal, apesar de ainda ser de forma tímida e de pouca abrangência na escala nacional, tendo 

pouco resultado prático. 

No governo Lula diminuir o número de pobres passou a ser uma das prioridades do 

governo e diferentemente dos períodos anteriores em que a redução da pobreza estava 

subordinada a altas taxas de crescimento econômico, dessa vez ela estava sendo feita através da 

forte redistribuição de renda via a expansão dos programas de transferência de renda e a 

valorização do salário mínimo real. No governo Lula não só a parcela pobre da população 

diminuiu, mas também o número absoluto de pobres diminuiu, o que prova o quão positivo foi o 

resultado distributivo. 

Com esse breve resumo da história da pobreza no Brasil, vemos que há dois meios para se 

combater a pobreza, o primeiro usado durante a maior parte da nossa história foi o crescimento 

econômico, o outro usado somente mais recentemente é a distribuição de renda através de 

mecanismos diretos. 

 

I.1.2 - A Problemática da pobreza no Brasil 

 

Como foi apresentado no item anterior, a pobreza pode ser combatida de duas maneiras, 

através de altas taxas de crescimento econômico ou através da redistribuição de renda. Agora 

tentaremos avaliar o que é mais eficaz para a diminuição da pobreza, no caso do Brasil. No 

estudo da pobreza brasileira há uma frase muitas vezes citada que ilustra bem o caso brasileiro: 

“O país não é um país pobre, mas sim um país com muitos pobres”. A partir dessa frase já 

podemos suspeitar qual seja a melhor maneira de combate à pobreza. A seguir faremos uma 

análise mais detalhada a fim de comprovar esta frase. 

 Para comprovar que a má distribuição da renda é grande vilão quando se trata de pobreza, 

Barros, Henriques e Mendonça (2000), comparam a parcela de pobres de países com renda per 

capita similar a nossa. O resultado dessa pesquisa foi que o Brasil em comparação a outros países 

com PIB per capita similar ao nosso apresenta elevada taxa de pobreza. 

A fim de evidenciar esse resultado usaremos outro método a partir de um gráfico da 

evolução do PIB per capita brasileiro com as taxas de indigência e pobreza domiciliar. Assim 
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podemos analisar o quanto os extremos inferiores (taxa de indigência e pobreza) se distanciam ou 

se aproximam da média. 

 

Gráfico 2 - Evolução do PIB per capita, da Pobreza e da Indigência. 

 

Fonte - Ipeadata - http://www.ipeadata.gov.br/, IBGE. 

Nota - PIB per capita a preços de 2008 

Nota – A metodologia utilizada para o cálculo das variáveis domicílios indigentes% e domicílios pobres% é a utilizada 

pelo IPEA, em que é calculado uma linha para a pobreza a partir do custo de uma certa cesta de consumo para as várias 

macroregiões do Brasil, assim cada região tem a sua própria linha de pobreza, a linha da indigência é duas vezes menor 

que a da pobreza. 

  

 O gráfico mostra dados alarmantes, o Brasil tem uma renda média elevada, acima dos 

R$1,25 mil por mês enquanto isso, ainda em 2008 a proporção de domicílios indigentes e pobres 

eram respectivamente 5,9% e 17,2%. Ou seja, 17,2% da população brasileira tem renda inferior a 

232
1
 reais e 5,9% inferior a 116

2
 reais enquanto a média esta acima dos 1,25 mil, o que mostra 

uma discrepância incrível e uma forte desigualdade.  

Esse resultado mostra que o Brasil não é um país pobre e sim um país com a renda má 

distribuída. Há uma elevada parcela da população vivendo abaixo da linha da pobreza devido à 

injustiça social e a má distribuição de renda e não a uma falta de renda, a renda existe falta 

                                                
1 No caso é a linha de pobreza de maior valor, da área metropolitana de Porto Alegre. 
2 Metade da linha de pobreza da área metropolitana de Porto Alegre, ou seja, a linha de indigência. 

http://www.ipeadata.gov.br/
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apenas ser bem distribuída. Com isso vemos que a distribuição de renda é uma medida viável 

para a erradicação da pobreza. 

A eficácia da distribuição de renda da pobreza foi provada por Barros, Carvalho, Franco e 

Mendonça, 2007, como mostra o trecho a seguir: 

 

“Entre 2001 e 2005, o coeficiente de Gini declinou 4,6%, 

guiado por uma taxa de crescimento da renda dos 10% mais 

pobres 37 p.p. maior que a dos 10% mais ricos, e uma taxa 

de crescimento da renda dos 20% mais pobres 26 p.p. 

superior a dos 20% mais ricos... . O grande hiato entre a taxa 

de crescimento de pobres e de ricos ilustra, de novo, a 

magnitude da queda na desigualdade. Além disso, traduz 

para a linguagem de crescimento o que ocorreu com a 

desigualdade. Existe, portanto, uma relação entre a queda na 

desigualdade e o hiato de crescimento da renda de pobres e 

de ricos.”  

 

Vemos com isso que além de ser uma medida viável devido ao nível do PIB per capita é 

também uma medida eficaz devido a fatos empíricos. Sendo assim não só o crescimento 

econômico pode ser a solução para a pobreza, mas também e principalmente a distribuição de 

renda. Para entender como a distribuição de renda pode afetar a redução da pobreza, vamos 

analisá-la e seus impactos na queda da desigualdade na próxima seção. 

 

 

I.2 - Desigualdade de renda no Brasil  

 

 A seção em questão fará uma pequena revisão histórica da desigualdade social no Brasil 

relacionando-a com a pobreza desde 1980 até 2005, inclusive um resgate do debate de Fishlow e 

Langoni da década de 70. No final apresentarei uma teoria alternativa da desigualdade 

compatível com o Brasil com elementos e influência do debate da década de 70, e que será usada 

na avaliação das políticas públicas desenvolvidas a partir da década de 90. 
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I.2.1 - História da desigualdade de renda no Brasil 

 

Na década de 1980 como já visto as pessoas de menor nível educacional que normalmente 

também são as que têm o menor rendimento, tiveram maiores perdas e com isso a desigualdade 

aumentou. Além disso, a inflação da época teve efeitos perversos para a distribuição de renda 

acentuando ainda mais a desigualdade brasileira. Assim tivemos duas forças agravando ainda 

mais a distribuição de renda. Em 1996 com o plano cruzado temos uma melhora provisória na 

inflação aliado ao crescimento econômico, isso pois, tratava-se de um plano de combate à 

inflação que não impunha medidas restritivas à demanda, apenas controle de preços. Com o 

fracasso do plano Cruzado os preços voltam a acelerar e a inflação estoura, com isso sobe 

também a desigualdade de renda atingindo o pico de 0,64 do índice de Gini. Este cenário de 

hiperinflação permanece quase inalterado, tendo apenas algumas pequenas flutuações, mas que 

não chegaram a diminuir o patamar da inflação. Somente com o plano Real a inflação foi 

controlada e se manteve estável durante quase todo o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

possibilitando finalmente futuras quedas da desigualdade, como se pode ver no gráfico 3, que 

mostra a evolução do índice de Gini e da inflação medida pelo IPCA. 

 

Gráfico 3 - Evolução da Inflação e da Desigualdade de Renda 

 

Fonte - Ipeadata - http://www.ipeadata.gov.br/, IBGE. 

 

http://www.ipeadata.gov.br/
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No governo Lula o combate à pobreza mudou o enfoque de sua ferramenta, ao invés de 

usar o crescimento econômico, utilizou a distribuição de renda e com isso a distribuição de renda 

melhorou muito a chegando a níveis do índice de Gini inferiores aos de 30 anos atrás. O principal 

método utilizado pelo governo Lula para reduzir a desigualdade e acabar com a pobreza foi a 

intensificação de programas de transferência de renda iniciados no governo de Fernando 

Henrique Cardoso e o aumento real do salário mínimo. 

O gráfico 4 explora bem o tema do salário mínimo e a redução da desigualdade. Na 

medida em que o salário mínimo é referência não apenas no mercado de trabalho, mas também 

para algumas transferências governamentais; pensões, aposentadorias e o benefício de prestação 

continuada (BPC). Logo quando ocorrem reajustes do salário mínimo não é apenas o mercado de 

trabalho, mas também pensionistas aposentados e os beneficiados pelo BPC. 

 

Gráfico 4 -  Evolução Recente do Salário Mínimo Real e da Desigualdade de Renda 

 

Fonte - Ipeadata - http://www.ipeadata.gov.br/, IBGE. 

Nota - SM deflacionado pelo INPC 

 

 Segundo o gráfico podemos ver uma contínua valorização do salário mínimo durante o 

período de 1995 a 2008. Juntamente com a valorização do salário mínimo o índice de Gini tem 

http://www.ipeadata.gov.br/
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forte queda. Esses dados sugerem que há uma forte correlação da queda da desigualdade com a 

elevação do salário mínimo real. O que é bem razoável, pois o salário mínimo atinge boa parte da 

população seja diretamente ou indiretamente. 

 Segundo Saboia (2007) 62% da queda da desigualdade dos rendimentos do trabalho pode 

ser explicada pela valorização do salário mínimo entre 1995 e 2005. Quando analisando os 

rendimentos dos aposentados e pensionistas o resultado é ainda mais positivo, 82% da 

desigualdade nesses rendimentos está associada ao aumento do salário mínimo. Esses resultados 

provam a eficácia do salário mínimo como ferramenta de combate à desigualdade de 

rendimentos. 

Dentre os programas o principal é o Bolsa Família que contribuiu em muito para a 

diminuição da desigualdade e da pobreza. Sua contribuição não foi devido somente ao valor 

pago, mas sim da abrangência que atingiu o programa. A dimensão da expansão foi de tal ordem 

que em 2001 ele beneficiava 2,6 milhões de famílias, já em 2005 ele passou a beneficiar 6,5 

milhões
3
, como mostra Barros, Carvalho e Franco (2007): 

 

“Para o Bolsa Família, a maior transformação foi a expansão 

de 10 pontos percentuais na cobertura.  Com mais pessoas 

em  famílias beneficiadas,  a desigualdade nessa  fonte de  

renda no universo de  toda a população caiu 7%.” 

 

Como visto somente no governo atual a queda da desigualdade esta sendo uma meta para 

se alcançar a redução da pobreza e por isso ela esta sofrendo uma crescente redução ao contrário 

dos governos anteriores que conseguiram reduzir a pobreza a custo de um crescimento 

econômico desigual. 

 

                                                
3 Hoje em dia mais de 11 milhões de famílias já são beneficiadas pelo programa Bolsa Família, e se levarmos em 

conta que em média as famílias são de 4 integrantes temos mais de 44 milhões de pessoas assistidas pelo programa. 
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Gráfico 5 - Evolução da Pobreza, da Indigência e da Desigualdade de Renda. 

 

Fonte - Ipeadata - http://www.ipeadata.gov.br/, IBGE. 

  

Esse fenômeno recente pode ser visto no gráfico 5 em que a partir de 2001 tanto a 

desigualdade quanto a proporção de domicílios pobres e indigentes vem declinando a uma 

inclinação relativamente semelhante. Esse gráfico é perfeito para mostrar o quão relacionadas 

estão a pobreza e a desigualdade no Brasil, destacando a pobreza com um problema de má 

distribuição de renda e não apenas de carência de renda. 

Agora iremos estudar as razões da desigualdade histórica no Brasil e a seus possíveis 

males para a sociedade, além recuperar o debate entre Fishlow e Langoni na década de 60 a 

respeito da origem da desigualdade da época. 

 

 

I.2.2 - Discussões sobre a desigualdade  

 

 Na década de 70 houve um importante debate sobre o aumento da desigualdade, esse 

debate originalmente travado por Langoni e Fishlow foi feito com muito mais cunho ideológico 

que realmente estatístico visto que a época não havia uma base de dados razoavelmente boa, a 

http://www.ipeadata.gov.br/
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PNAD não estava bem difundida, a periodicidade não era anual e qualidade dos dados não era tão 

boa, só começando a ser mais utilizada a partir de 1972. 

Devido à alta correlação entre a educação e o nível de renda pessoal no Brasil Langoni 

defendia que o fator principal para a desigualdade de renda eram as desigualdades de nível 

educacional, que são reveladas pelo mercado de trabalho e transformadas em desigualdades de 

renda. Essa proposição originada pela teoria do capital humano tinha suas bases na teoria 

neoclássica que identifica o salário recebido pelo trabalhador igual à produtividade do seu 

trabalho. A fim de explicar então os diferenciais de produtividade é utilizado uma proxy a fim de 

se chegar nas diferenças em produtividades, a escolaridade, com isso a escolaridade do 

trabalhador determinaria sua produtividade que por sua vez irá determinar sua renda do trabalho. 

Fishlow criticava Langoni, pois apesar de haver uma alta correlação entre as duas 

variáveis, educação e renda, a relação determinística entre elas não é clara. Assim a diferença no 

nível educacional poderia ser devido à diferença de renda, pessoas de renda mais alta tem mais 

oportunidades de se educarem. Para Fishlow o aumento da desigualdade de renda foi fruto de 

uma estratégia de crescimento da renda e combate à inflação. O governo da época agiu no sentido 

de concentrar a renda para que aumentasse a taxa de poupança da economia elevando assim o 

investimento da economia e gerando crescimento econômico. Nessa concepção ortodoxa o 

investimento é determinado pela poupança, diferentemente do que diz a teoria keynesiana da 

demanda efetiva em que os gastos determinam a renda e que é o investimento que determina a 

poupança, sendo a poupança apenas um resíduo econômico. Com isso políticas públicas do 

governo militar sob influência da teoria ortodoxa, desarticularam a organização dos trabalhadores 

em assembleias retirando o poder de barganha dos trabalhadores frente aos empregadores. Além 

disso, o governo ainda diminuiu o salário mínimo real a fim de diminuir a inflação via queda dos 

custos dos empresários e queda da demanda dos trabalhadores. 

Explorando um pouco mais a teoria do capital humano e como ela evoluiu ao longo do 

tempo, vemos que a decisão de se educar é apenas uma decisão em que leva em consideração o 

trade-off entre trabalhar agora e receber salário no presente ou tomar um empréstimo para pagar a 

educação e poder auferir uma remuneração maior no futuro. Assim se tratava de uma escolha 

intertemporal em que a pessoa mais imediatista terá um nível educacional menor, logo receberá 

menos pelo seu trabalho. Esse modelo desconsidera qualquer imperfeição de mercado que no 

caso são muitos e muito importantes, como o acesso às escolas e acesso a linhas de crédito para 
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financiar o estudo numa instituição particular, além de imperfeições no mercado de trabalho 

como a incompatibilidade de oferta e demanda o que poderia resultar em subemprego, emprego 

de pessoas mais instruídas em ocupações de baixa produtividade. 

Em paralelo à teoria do capital humano, mas ainda sob a doutrina ortodoxa, há o modelo 

de Spence. Nele o nível de educação não tem reflexo direto sobre a produtividade do trabalhador, 

mas sobre o acesso a trabalhos de maior produtividade logo de maior remuneração. Isso acontece 

porque existe assimetria de informação entre empregador e o empregado assim para o empregado 

sinalizar que ele é mais capaz que os outros e que tem uma produtividade maior, atinge um nível 

educacional superior e sinaliza para o mercado que ele é mais eficiente. Assim pessoas de nível 

educacional maior têm acesso a trabalhos de maior remuneração ou como postula a teoria 

neoclássica, maior produtividade. 

Contrapondo e até mesmo complementando a teoria do capital humano há as teorias que 

explicam as diferenças nos rendimentos do trabalho via falhas de mercado. Entre as principais 

estão a teoria de segmentação do mercado de trabalho e a teoria de discriminação do mercado de 

trabalho. A teoria do mercado de trabalho explica como trabalhadores de níveis educacionais 

iguais ou de produtividade iguais recebem remunerações diferentes. Isso ocorre, pois o mercado 

de trabalho não é único, ele é dividido, segmentado, seja por área geográfica, formalidade e 

informalidade ou ramos industriais. Sendo ele segmentado, não há competição entre todos os 

mercados, não havendo então uma remuneração única para cada nível de produtividade ou nível 

educacional. Já pela teoria da discriminação, existe preconceito quanto algumas características 

natas como o gênero e a cor do individuo que seria transformado pelo mercado em diferentes 

remunerações para indivíduos de mesma produtividade. Apesar de apresentarem um crítica ao 

modelo de capital humano essas teorias são compatíveis com o modelo anterior e podem servir 

para complementar o modelo. 

As teorias apresentadas até agora apresentam um caráter estático da desigualdade de 

renda, não explicam como ela se perpetua de uma geração para outra. Francisco Ferreira trata 

exatamente da dinamização do modelo do capital humano. Segundo Ferreira (2000) a educação é 

sim um fator muito importante para o entendimento da desigualdade de renda, como no modelo 

do capital humano tradicional, porém para entender como ela se perpetua ao longo do tempo é 

preciso analisar o poder político das pessoas com menor nível de renda. Isso porque o poder 

político vai ser determinante para que os governantes aumentem as oportunidades de educação 
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para as pessoas de menor poder aquisitivo, dependentes da educação pública. O que ocorre no 

Brasil é um círculo vicioso, pessoas com baixo nível de educação não se inserem numa posição 

favorável no mercado de trabalho, conseguem pouca renda e com isso pouco poder político. A 

falta de poder político se reflete na falta de políticas públicas voltadas para essa população, sendo 

uma das políticas a educação, e não recebendo educação o ciclo da desigualdade se perpetua 

como se encontra na passagem de Ferreira: 

 

“A hipótese é que o país encontra-se num equilíbrio Pareto 

inferior de um sistema dinâmico em que três distribuições 

são determinadas simultaneamente: a) a distribuição de 

educação; b) a distribuição de riqueza; e c)a distribuição de 

poder político. O equilíbrio inferior no qual estaríamos é 

caracterizado por um círculo vicioso, em que uma grande 

heterogeneidade educacional gera uma grande desigualdade 

de riqueza, que se transforma em grandes diferenças de 

poder político, que por sua vez geram uma política 

educacional que perpetua a desigualdade educacional 

inicial.”  

 

Segundo a citação acima os problemas mais visíveis que geram a desigualdade são os 

diferenciais dos níveis de educação e a falta de poder político dos mais carentes. Logo medidas 

para diminuir essas diferenças parecem ser opções óbvias para diminuir a desigualdade brasileira. 

Com isso, ao final desta seção, vemos que os determinantes da pobreza e da desigualdade 

de renda são as faltas de oportunidades educacionais, políticas de transferência de renda a fim de 

garantir uma renda mínima, fatores institucionais do mercado de trabalho como a legislação e o 

salário mínimo, inflação e o crescimento econômico. Neste trabalho iremos estudar mais a fundo 

o salário mínimo, as transferências de renda e a educação como políticas públicas para combater 

a pobreza e a desigualdade de renda. 

Sendo assim no próximo capítulo iremos estudar as transferências governamentais e o 

salário mínimo e as oportunidades educacionais vinculadas aos programas de transferência de 

renda. 
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CAPÍTULO II – MEDIDAS RECENTES DE COMBATE À POBREZA E 

DESIGUALDADE 

 

Este capítulo irá se concentrar nas medidas recentes de combate à pobreza, focando na 

educação, política de salário mínimo e nos programas de transferência de renda. Este capítulo 

será dividido em três partes. Na primeira trataremos dos programas de transferência de renda: sua 

história desde 1991, data em que foi apresentado o programa de garantia de renda mínima do 

senador Eduardo Suplicy, e sua evolução até os dias de hoje tratando tanto do âmbito 

institucional como o ideológico bem como da sua contribuição para a redução da pobreza e da 

desigualdade. Na segunda parte a educação será tratada como uma oportunidade para fuga da 

pobreza, pois através dela as pessoas mais pobres podem atingir um trabalho melhor remunerado 

saindo assim da condição de pobreza. Nesta parte será avaliado como os programas de 

transferência de renda condicionados influenciaram a educação da população. Por fim, na ultima 

parte, estudaremos a trajetória recente do aumento real do salário mínimo e como ela contribuiu 

no combate à desigualdade e pobreza. 

 

 

II.1 - Introdução a programas de garantia de renda mínima 

 

 O Brasil é um país que apesar de ter uma renda média alta tem também um grande 

número de pobres, devido à sua grande desigualdade de renda. A partir da década de 90 esse 

problema foi encarado como uma consequência da estrutura da organização socioeconômico do 

Brasil e não apenas resultado de algum desequilíbrio passageiro que o mercado fosse capaz de 

autoajustar. Com isso a ação do governo passa a ser imperativa para a erradicação da pobreza, e 

reforçado pela constituição brasileira de 1988, foram criados programas de transferência de renda 

para combater a pobreza. 

Num entendimento de que a pobreza é um fenômeno multidimensional, tentar entender a 

pobreza apenas como ausência de renda é insuficiente para sua compreensão. Porém a proxy de 

renda como critério de seleção para os programas de transferência de renda é valida, pois a falta 

de renda é uma característica praticamente determinante quanto à pobreza. Tendo essa percepção 
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de pobreza como multidimensional a transferência de renda não pode ser o único recurso para 

acabar com a pobreza, são necessárias medidas alternativas, pois transferência de renda apenas 

causaria uma dependência do pobre ao Estado e na margem abriria brecha a políticas clientelistas. 

Logo são necessárias medidas para que o pobre saia da pobreza e não apenas a perpetue refém 

das transferências. 

 Foi sob essa percepção que os programas de transferência brasileiros foram criados, 

condicionando as transferências de renda à frequência escolar e cumprimento de metas de saúde. 

Criavam-se assim mecanismos para combater a pobreza no médio e longo prazo e não apenas um 

combate imediatista via transferência de renda, que só serviria para amenizar a pobreza e procriá-

la. 

 No Brasil com a percepção de que a pobreza não é residual nem fruto de um desequilíbrio 

o modelo de programa de garantia de renda mínima utilizado é o que prioriza o atendimento aos 

mais pobres, mas com a ideia de integrá-los de fato na economia retirando-os da pobreza. Após a 

aprovação da lei da Renda Básica de Cidadania há uma possibilidade razoável de que ocorra uma 

mudança do modelo de transferência de renda principal para o universal abrangendo toda a 

população. Porém essa medida é ambiciosa e é necessário cautela em sua realização. 

 Entre os programas de garantia de renda mínima podemos classificar três modelos. Esses 

três modelos de programas de garantia de renda mínima se diferenciam principalmente quanto ao 

público alvo e objetivo da transferência de renda e outras assistências providas pelo programa. 

O primeiro, a partir de um entendimento de que a pobreza faz parte do sistema e que o 

governo tem que intervir o menos possível na economia, defende que essas políticas, da mesma 

forma que muitas outras como educação e saúde, devem atender apenas pessoas que vivem em 

situação de risco. Sob essa visão o atendimento deveria cobrir apenas os extremamente pobres de 

maneira residual, de forma a combater a fome, mas não a pobreza. 

O segundo entende que é necessário combater a pobreza e priorizar os mais pobres. Entre 

este e o primeiro há uma sutil diferença em relação a público alvo, pois o público é restrito apesar 

de não ser tão restrito quanto o primeiro. Porém apesar da semelhança quanto ao público alvo, o 

objetivo é bem mais diferente. Neste o objetivo é integrar a população pobre à economia fazendo 

com que elas deixem a condição de pobreza e não apenas tratar a população assistida como um 

resíduo. Ocorre neste programa uma reforma estrutural inexistente no primeiro. Um dos 

exemplos desse modelo de programa é o Programa Bolsa Família. 
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Por fim existe a visão que defende uma cobertura universal sem condicionalidades, no 

entendimento de que o direito a renda seria do cidadão pelo fato de ser cidadão. Esta se diferencia 

das outras duas tanto no público alvo quanto no objetivo. O objetivo dos programas de garantia 

de renda universais é conferir mais liberdade à população, formar um sentimento de cidadania 

mais forte, entre outros. Esta é a ideologia em que a Renda Básica de Cidadania se baseia e que 

será estudada melhor mais adiante. 

  

 

II.2 - História dos programas de transferência de renda no Brasil 

 

 No Brasil, antes da década de 90, a pobreza junto com o desemprego eram tidos como um 

problema de curto prazo, devido a um desequilíbrio entre oferta e demanda por trabalhadores ou 

falta de crescimento econômico. A partir da década de 90 o problema foi visto como estrutural, 

pois mesmo que o país voltasse a crescer, haveria aqueles que ficariam a margem do crescimento 

não se beneficiando da elevação do nível de renda e continuando assim pobres. Com isso passou-

se a discutir medidas de combate à pobreza. Muitos autores veem como o marco do início desse 

combate mais efetivo e focado, a proposta de lei do Programa de Garantia de Renda Mínima de 

autoria do senador Eduardo Suplicy em 1991.  

 O Programa de Garantia de Renda Mínima não foi aprovado, mas fez a sua parte em 

levantar a discussão de medidas de combate à pobreza. Em 1995 o primeiro programa de garantia 

de renda mínima foi implantado no Distrito Federal e em Campinas. Um programa de garantia de 

renda mínima condicionado à educação das crianças e adolescentes. A partir do sucesso de 

Campinas e do DF o programa chegou a muitos outros municípios, como Belo Horizonte em 

1996. 

 Até que ainda em 1996 o governo federal implanta o Programa Para a Erradicação do 

Trabalho Infantil, trazendo para a esfera federal o compromisso ativo de combate à pobreza. Mais 

uma vez o foco do programa era a criança e o adolescente, porém dessa vez o estimulo não era de 

educar essa população, pelo menos não diretamente. O programa era de desestimulo ao trabalho 

infantil, pois muitas vezes as crianças não iam à escola para poder trabalhar e complementar a 

renda familiar. Assim o programa atendia crianças de 7 a 14 anos trabalhando em atividades 
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pesadas ou recebendo menos de meio salário mínimo e dando na época um benefício de R$25,00 

no meio rural e R$40,00 no meio urbano por mês para que elas deixem de trabalhar. 

Em 1998 para reforçar e ajudar os programas de garantia de renda municipais o governo 

federal aprova o Programa Nacional de Garantia de Renda Mínima, uma modificação do projeto 

do senador Suplicy, o programa visava um financiamento de parte dos custos dos programas de 

garantia de renda mínima pelos municípios. Foi apenas no final do governo FHC, nos dois 

últimos anos para ser mais preciso, que o governo federal entrou de forma mais participativa no 

combate à pobreza, ampliando para escala federal o programa de garantia de renda mínima 

condicionado à educação com a implementação do Programa Bolsa Escola Federal em 2001. 

Nesse mesmo ano o governo federal também criou o Programa Bolsa Alimentação Federal que 

era condicionado aos cuidados com a saúde, para a pessoa receber o benefício além de ser de 

família de baixa renda também teria que ter crianças sendo vacinadas e mulheres grávidas 

fazendo o pré-natal. 

 O governo Lula foi eleito em 2003 com uma plataforma de governo que visava combater 

a fome e a indigência. Para tal a principal ferramenta era o programa Fome Zero que além de 

transferência de renda via o Cartão Alimentação, programa similar o Programa Bolsa 

Alimentação, o programa conta também com um sistema de doação de alimentos e medidas para 

estimular a produção de alimentos para a população agindo assim tanto na demanda de alimentos, 

via transferência de renda quanto na oferta, para assim evitar pressões inflacionárias. 

 No final de 2003 os programas de transferência de renda dão um grande avanço com a 

criação do Programa Bolsa Família. O programa é criado para substituir os programas, Auxílio 

Gás, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Cartão Alimentação. Assim reuniria as sinergias dos 

programas anteriores, economizando em gastos com burocracia, coordenação e controle, além de 

evitar a sobreposição do público-alvo tornando assim os gastos em transferência de renda muito 

mais eficientes e possibilitando uma maior abrangência dos programas com a receita disponível.  

Outro ponto importante referente ao Programa Bolsa Família é a focalização na família ao invés 

de indivíduos reforçando assim a ideia de unidade familiar.  

 



 

 

24 

 

Gráfico 6 - Evolução Recente das Transferências de Renda 

 

Fonte - Matriz de Informação Social - http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mi2007/home/index.php 

 

 O gráfico 6 mostra a transição dos outros programas para PBF e o quão grande foi a 

ampliação das transferências de renda com o PBF. Durante esse período, de 2004 a 2009, levando 

em conta a soma de todas as transferências o valor transferido saltou de 5,5 milhões para 10,6 

milhões um aumento de aproximadamente 93,7%. Esta intensificação pode ser considerada o 

ponto mais positivo da mudança para o PBF. Aumentando o valor gasto se aumenta a cobertura e 

assim se consegue combater melhor a pobreza. 

Com o Programa Bolsa Família substituindo os programas anteriores, o governo passa a 

ter uma ferramenta mais completa e mais eficaz que as anteriores. Assim ele começa a se 

concentrar em ampliar o Programa para atender cada vez mais pessoas com maior qualidade, 

como visto anteriormente, ao invés de criar outros programas de transferência de renda 

complementares ao Programa Bolsa Família, como feito na gestão anterior. 

 Outro grande marco nos programas de transferência de renda foi à implementação da lei 

da Renda Básica de Cidadania que garante a cada brasileiro uma renda que seja capaz de saciar as 

suas necessidades básicas por alimentação, educação e vestuário. Porém essa lei para ser aplicada 

é condicionada à disponibilidade orçamentária da união e sua aplicação será progressiva, 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mi2007/home/index.php
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começando pela população mais pobre até atingir a totalidade da população. Por ser um programa 

ambicioso e muito dispendioso de recursos públicos não há ainda um horizonte próximo para sua 

aplicação, porém já existem algumas experiências de uma renda básica de cidadania em alguns 

lugares isolados no Brasil, desenvolvidos pela iniciativa privada. Este tema será mais bem 

desenvolvido no último capítulo. 

 

 

II.3 -  O Programa Bolsa Família 

 

 O programa Bolsa Família foi concebido para substituir e unificar os programas anteriores 

(Cartão Alimentação, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás) aproveitando a 

infraestrutura e as sinergias deles, otimizando assim os recursos gastos com a administração e o 

controle dos programas e evitando a sobreposição de público-alvo. Além disso, a concepção 

muda, o programa busca atender a família como um todo e não mais elementos de uma família. 

Fortalecendo assim a unidade familiar e a importância da matriarca na família sendo que ela é 

quem recebe o valor do benefício a partir da ideia de que é a mãe de família a pessoa mais capaz 

para discernir a melhor alocação do recurso. 

 Atualmente para se habilitar a receber o benefício à família tem que ter renda familiar per 

capita inferior ou igual a 70 reais, ou ter renda familiar per capita entre 140 e 70 reais e ter algum 

integrante na família com idade entre 0 e 17 anos. Participando do programa a família terá que ter 

suas crianças e adolescentes matriculados e frequentando as escolas, e terá que seguir alguns 

cuidados com a saúde como a vacinação das crianças e o pré-natal. Essas condições existem por 

dois motivos: o primeiro é por um motivo óbvio de estimular a educação e os cuidados com a 

saúde dos mais jovens para que a pobreza possa ser rompida no longo prazo, e o segundo motivo 

é que no entendimento de algumas pessoas é necessário que se faça algo em troca para que se 

receba certo benefício. Outro efeito causado pela condicionalidade é o de estimular a população a 

demandar uma maior oferta de educação e saúde, porém nada faz em relação à qualidade do 

serviço. 

O benefício varia de 22 a 200 reais, e se divide em três tipos: Benefício básico, Benefício 

variável, e Benefício variável vinculado ao adolescente. O benefício básico é destinado a famílias 

com renda familiar per capita inferior ou igual a 70 reais, e consiste no valor de 68 reais. O 
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benefício variável é destinado a famílias com renda familiar per capita de até 140 reais com 

crianças com até 15 anos que se comprometam a ter uma frequência escolar de 85%, o benefício 

é de 22 reais por criança atingindo no máximo 3 pessoas de uma mesma família. O benefício 

variável vinculado ao adolescente é no valor de 33 reais podendo ser concedido no máximo duas 

vezes por família, para receber esse benefício à família tem que ter adolescentes de 16 e 17 anos 

frequentando a 75% das aulas. 

Além do benefício condicionado o PBF se articula a outros programas de modo a 

desenvolver as capacidades das famílias. Dentre estas as principais são as que agem no sentido de 

capacitar profissionalmente os integrantes das famílias e a geração de empregos. Assim o PBF 

consegue agir tanto no curto, médio e longo prazo. No curto prazo através das transferências de 

renda, no médio através de programas complementares que geram renda e empregos para os 

assistidos e no longo prazo pela condicionalidade de educação e saúde das crianças das famílias. 

 

 

II.3.1 - O efeito das transferências de renda do PBF 

  

 Com já foi visto um dos principais fatores que agiram na redução da desigualdade de 

renda e da pobreza e indigência foram as transferências de renda que ultimamente apresentaram 

um crescimento tanto em sua abrangência quanto em seu valor. Desde a implementação do PBF a 

sua abrangência e orçamento vêm aumentando e com isso seus efeitos alcançando todos os mais 

necessitados. 

Como pode ser visto no gráfico 7 a pobreza e a indigência vêm decrescendo conforme a 

expansão dos gastos com programas de transferência de renda ocorre. Isso mostra o quão eficaz e 

bem focado estão sendo as transferências de renda. E levando-se em conta que a partir de 2006 a 

transição dos programas que foram substituídos pelo PBF foi completa, assim o PBF foi a 

principal forma de transferência de renda e teve o maior peso na redução da pobreza.  
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Gráfico 7 - Queda Recente da Pobreza e da Indigente e Evolução das Transferências de 

Renda 

 

Fonte - Ipeadata - http://www.ipeadata.gov.br/, IBGE. 

 

 Segundo pesquisa de Barros, Carvalho e Franco (2007) a expansão do Programa Bolsa 

Família foi um dos fatores da queda da desigualdade de renda e com isso devido a sua 

focalização nos mais pobres a queda da pobreza também. Porém como o valor do PBF não é 

descriminado na PNAD não foi possível saber o quanto de fato ela contribuiu. 

 Esses resultados mostram que o PBF conseguiu ser eficiente no combate à pobreza no 

curto prazo através das transferências de renda. Apesar disso a proporção de domicílios pobres e 

indigentes ainda é elevada, 17,7% e 5,9% respectivamente em 2008. A cobertura do programa 

atingiu níveis ótimos sendo necessário agora aumentar o valor do benefício para que se reduza 

ainda mais a pobreza. Porém vale lembrar que não possa ser muito elevado por dois motivos, 

restrição orçamentária e armadilha do desemprego. O primeiro motivo é autoexplicativo, o 

segundo requer um pouco mais de explicação. Para isso teremos que entender o “problema” do 

beneficiado ao escolher entre procurar emprego ou não. Ao trabalhar o beneficiado pode vir a 

receber certa quantia que o tire da faixa de renda que determina o público alvo do programa, 

renda familiar per capita de até 140 reais, assim, caso o salário não compense a perda do valor do 

benefício o trabalhador estará inclinado a desistir do emprego.  

http://www.ipeadata.gov.br/
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Esta é uma forma de também de eliminar os trabalhos de baixíssimas remunerações da 

economia informal ou elevar o piso salarial nesses setores. Isso aconteceria devido à diminuição 

de oferta de trabalho para esses empregos, o que, caso o mercado seja perfeitamente competitivo, 

elevaria o salário médio. Assim além de reduzir a pobreza contribuiria para a regulação através 

do mercado dos salários do setor informal da economia. Porém também há um lado negativo, 

pois caso os trabalhadores dessas famílias não consigam se inserir num trabalho melhor e 

continuem a optar pelo desemprego e o recebimento da bolsa família, o nível de produção 

poderia cair o que diminuiria a riqueza do país. Assim além de custoso para o governo poderia 

contribuir para diminuir a produção, atrelado à sua contribuição à demanda pelo aumento da 

renda das famílias pobres, poderia até vir a contribuir para o aumento da inflação. 

Porém todos esses problemas apresentados anteriormente podem ser encarados como uma 

oportunidade. Oportunidade para diminuir a informalidade do país, oportunidade para aumentar a 

capacitação dos trabalhadores e oportunidade para modernizar a indústria. E é vendo essa 

oportunidade e na capacidade da educação de aumentar a produtividade dos trabalhadores que o 

Programa Bolsa Família condiciona o recebimento dos benefícios à matrícula e à frequência das 

crianças e adolescentes na escola, além de incentivar uma maior capacitação dos trabalhadores da 

família. Tendo em vista a importância da educação no combate à pobreza e o seu destaque no 

Programa Bolsa Família, o próximo item será dedicado a ela. 

 

 

II.3.2 - A condicionalidade da educação 

 

 Para entender melhor o Programa Bolsa Família não basta apenas analisar a transferência 

de renda, pois ela é apenas um dos itens do programa para o combate à pobreza, i.e. o combate no 

curto prazo e emergencial. O que irá fazer com que os pobres vençam a pobreza no longo e 

médio prazo é a educação, a capacitação profissional e a geração de empregos, para assim retirar 

as famílias da situação de risco de pobreza. È sob esse entendimento que o PBF impõe a condição 

de que crianças com até 15 anos tenham frequência escolar de 85% e que jovens de 16 e 17 anos 

frequência de 75%. Com isso a próxima geração teria mais competitividade no mercado de 

trabalho e melhores chances de conseguir empregos com melhor remuneração. 
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 Porém para que esse objetivo seja atendido não basta apenas melhorar a frequência e a 

taxa de matrícula é necessário também, e ás vezes até mais importante, melhorar a qualidade de 

ensino do nível fundamental e médio. Nas escolas públicas de ensino médio e fundamental as 

principais carências são de professores bem qualificados, bibliotecas bem equipadas e 

laboratórios de informática. 

 Para ilustrar melhor a situação da educação brasileira temos o gráfico 8 que mostra a 

evolução da frequência escolar de crianças de 7 a 14 anos, a frequência escolar de jovens de 15 a 

17 anos e a defasagem escolar. 

 

Gráfico 8 - Evolução da frequência escolar e da defasagem escolar 

 

Fonte - Ipeadata - http://www.ipeadata.gov.br/, IBGE. 

  

 Vemos com esse gráfico que a frequência vem aumentando com o tempo, partindo de 

níveis baixíssimos na década de 80 ela agora vem chegando a níveis mais aceitáveis, mais de 

80% para jovens de 15 a 17 anos e próximo aos 100% para crianças de 7 a 14 anos. O aumento é 

muito mais sentido na população de 15 a 17 anos saindo de um patamar de 55% na década de 80 

para um patamar de 80% no século XXI. Infelizmente nos dados que evidenciam a qualidade do 

ensino (defasagem escolar) essa melhora não foi tão expressiva, na década de 80 ela se 

encontrava em 80% e a partir da década de 90 ela se reduziu para 70% e se manteve estável até 

http://www.ipeadata.gov.br/
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2008. Esse quadro mostra o quão dramática é a situação da qualidade do ensino. A defasagem 

escolar mostra que os alunos não conseguem manter uma taxa de aprovação aceitável repetindo e 

demorando mais que o necessário para concluírem seus cursos, isso quando eles conseguem 

concluir. 

 Além de prejudicar o nível dos alunos e a sua qualificação para o mercado de trabalho, a 

qualidade do ensino também é motivo da evasão escolar. Logo, para melhorar ainda mais a 

frequência escolar e a taxa de matrícula dos alunos seria necessário melhorar a qualidade do 

ensino, além de melhorar condições para os alunos estudarem. Como é evidenciado na pesquisa 

de Rigotto e Souza (2005): 

  

“Políticas educacionais que tenham como prioridade apenas 

aumentar o número de vagas no sistema educacional podem 

gerar grandes distorções. Na verdade, a qualidade da 

educação deve ser buscada para, justamente, melhorar de 

forma efetiva os percentuais quantitativos do conjunto da 

educação brasileira.” 

 

 Essa afirmação implica que com uma educação de melhor qualidade o povo seja mais 

capaz de se organizar e demandar das instituições públicas melhores oportunidades e qualidade 

de educação. Com isso a própria educação geraria mais educação evoluindo sua oferta e 

qualidade no longo prazo. Assim, talvez fosse melhor para a sociedade o governo investir na 

qualidade da educação ao invés de gastar no controle das condicionalidades de educação do PBF, 

o que é corroborado pelo baixo desempenho dos alunos de escola pública. 

 A expansão e a melhora da qualidade na educação acabam gerando então dois efeitos, um 

de médio e outro de mais longo prazo. O de médio é a maior capacitação dos jovens que irão 

ingressar em um curso profissionalizante ou entrar na faculdade, o de longo prazo seria a 

demanda e a pressão política por uma educação pública de maior qualidade gerando mais 

educação por sua vez. Para demonstrar o efeito da educação sobre os rendimentos do trabalho 

temos o gráfico 9, que mostra a média dos rendimentos do trabalho principal em função dos anos 

de estudo. 
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Gráfico 9 – Rendimento do Trabalho e a Educação 

 

Fonte - Tabulação própria a partir da PNAD 2009 

 

 Assim vemos que é positivamente corelacionado o salário do trabalhador com a sua 

educação, apesar de ser muito pouco sensível até 10 anos de estudo. Somente a partir dos 11 anos 

de estudo a educação se torna mais influente, ou seja, somente a partir do ensino médio completo 

a educação passa a ser mais significante na determinação do salário. Para 15 ou mais anos de 

estudo há um grande aumento no valor do rendimento médio em relação ao recebido com 14 anos 

de estudo, aumento esse em parte pela escassez de mão de obra com esse grau de instrução. 

Assim vemos a importância da educação na determinação dos salários, sendo pequena até a 

pessoa completar o ensino médio e crescente a partir de então. Esta evidência reforça a proposta 

do Programa Bolsa Família em incentivar a educação dos jovens afim de que eles possam romper 

com a pobreza conseguindo trabalhos de remuneração mais elevada que seus pais. Porém o 

Programa Bolsa Família só tem alcance até o ensino médio, a condicionalidade só cobre 

adolescentes de até 17 anos, o que não solucionaria o problema, sendo necessário também, 

programas de estimulo à entrada do aluno ao ensino superior, camada do ensino onde se obtém 

maior retorno por ano adicional de estudo. 
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 Apesar de a educação não ser tão influente na remuneração do trabalho para pessoas sem 

o ensino médio completo, aparentemente a definição do salário mínimo é uma política que atinge 

essa população visto que a média do rendimento dessa população ser próxima ao salário mínimo, 

em 2009 no valor de R$465,00
4
. Como mais de 50% da população com mais de 25 anos se 

encontra nessa situação educacional, vemos o quão importante é o salário mínimo por isso na 

próxima seção deste capítulo estudaremos a política recente de salário mínimo e como ela ajudou 

na queda da desigualdade brasileira. 

 

 

II.4 – A política recente de salário mínimo 

 

 O salário mínimo é muito importante para o combate à pobreza, pois define um piso para 

o valor do salário no mercado formal da economia. Vale lembrar que a existência do salário 

mínimo em si serve como uma forma de combate à pobreza, porém aumentos no salário mínimo 

são medidas de combate à desigualdade de renda. Isso porque a parcela mais pobre da população 

não tem acesso ao salário mínimo, logo não são beneficiados por ele diretamente. Mas caso não 

houvesse salário mínimo a quantidade de pobres seria maior, pois não haveria um piso para o 

salário e ele poderia se distribuir abaixo do valor. 

 E não é apenas no mercado de trabalho formal que o salário mínimo é importante, ele 

possuí um efeito “farol” no mercado de trabalho informal também, e até mesmo para os 

trabalhadores por conta-própria, pois serve como um valor de referência nesses setores também, 

os regulando de forma indireta. Além de atingir o mercado de trabalho tanto formal quanto o 

informal, o salário mínimo afeta também aposentados, pensionistas e  parcela dos beneficiados de 

programas sociais, como o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Assim fica evidencia da 

importância da política de salário mínimo. 

 Porém esse alcance tem um preço, ao ser piso também das transferências da previdência e 

de algumas transferências da assistência social, aumentar o salário mínimo envolve também 

aumentar os gastos públicos com esses encargos, criando barreiras ao aumento do salário 

mínimo. Além do orçamento público existem outros problemas em se aumentar o salário mínimo, 

como um possível aumento da inflação proveniente de repasse do aumento dos custos com 

                                                
4Em 01/01/2010 o salário mínimo foi reajustado para R$510,00. 
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salários pelos empregadores para os preços dos produtos, o que poderia vir a corroer os ganhos 

com o aumento do salário mínimo. 

 Apesar desses possíveis entraves ao aumento do salário mínimo, ele vem aumentando 

continuamente e principalmente conseguindo acumular ganhos acima da inflação. Além do êxito 

sobre a inflação do salário mínimo, ele também está sendo acomodado no orçamento do salário 

mínimo, pois mesmo com esses aumentos o governo vem conseguindo também obter repetidos 

superávits primários. 

 A fim de demonstrar a importância do salário mínimo para o combate da desigualdade de 

renda usaremos o trabalho recente. Segundo Saboia (2007), 64% da queda da desigualdade de 

renda familiar per capita entre 1995 a 2005, período em que o salário mínimo variou de 

R$100,00 para R$300,00, foi devida a esse aumento do piso salarial. 

 Essa pesquisa confirma o gráfico 4 do primeiro capítulo em que mostra o quão importante 

foi o aumento do salário mínimo para a queda da desigualdade no Brasil através da evolução do 

salário mínimo e do índice de Gini entre os períodos de 1995 a 2008. Conseguimos ver de forma 

mais precisa a importância do aumento do salário mínimo para a queda da desigualdade, isso sem 

levar em consideração no aumento da qualidade de vida de quem ganha um salário mínimo e 

conseguiu continuar ganhando um salário mínimo, pois um dos efeitos negativos do aumento do 

salário mínimo foi o aumento dos trabalhadores ganhando menos de um salário mínimo. 

 Logo podemos constatar como sendo um sucesso a política recente de aumento do salário 

mínimo, pois conseguiu vencer seus entraves, como a inflação e o descontrole das contas 

públicas, e ajudou no combate a inflação, além de aumentar a qualidade de vida de quem recebe o 

salário mínimo. Também não há como negar que o salário mínimo possa ter contribuído para o 

crescimento econômico, sendo assim uma política tanto de redistribuição de renda como de 

geração de renda, através do aumento do consumo e do multiplicador dos gastos autônomos. 
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CAPÍTULO III – RENDA BÁSICA DE CIDADANIA  

 

Neste ultimo capítulo apresentaremos a ideia da renda básica de cidadania bem como seus 

princípios, sua origem, seu desenvolvimento no mundo e seu desenvolvimento no Brasil. Por fim 

apresentaremos em números os possíveis resultados no campo da pobreza e desigualdade de 

renda através da aplicação de uma renda básica incondicinal. 

 

 

III.1 – Uma transferência de renda incondicional 

 

No sistema de seguridade social existe um modelo que difere de outros no que tange o 

público alvo, ele não é excludente nem restritivo, ele é incondicional, afetando a todos os 

indivíduos de uma população. Este é o modelo Paineano em homenagem a Thomas Paine que em 

1795 ao escrever “Justiça Agrária”, defende o direito inalienável e natural de todo cidadão a terra, 

e devido à existência de propriedade privada, há pessoas que não exercem esse direito, logo estas 

deveriam ser compensadas com uma transferência de renda. Assim Paine defendia que fosse 

cobrado um imposto sobre a terra para financiar uma transferência de renda a toda a população 

maior de 21 anos. Com o passar do tempo esta ideia evoluiu e passou a ser uma transferência de 

renda incondicional extinguindo assim condicionalidade etária. Além disso, a forma de 

financiamento não é mais apenas um imposto sobre a terra, podendo atingir inúmeras formas. 

Atualmente é defendido que esta transferência seja num montante capaz de financiar a 

subsistência do indivíduo, sendo assim um meio para se combater a pobreza e a desigualdade de 

renda, além de estimular a solidariedade e a cidadania. 

Pode-se considerar que distribuir renda a todos os participantes de uma comunidade seja 

uma mediada radical e ineficiente para combater a pobreza e a má distribuição de renda. Isso 

porque poderíamos resolver esse problema apenas transferindo renda paras as pessoas pobres que 

realmente necessitariam das transferências. Porém é nessa abrangência que se encontra a força da 

proposta. Por não condicionar o recebimento a um limite de renda não há o risco de o beneficiado 

se encontrar em armadilha de desemprego; situação em que se o beneficiado desempregado 

conseguir uma ocupação ele fica em situação financeira pior que a de desemprego, pois acabaria 

perdendo o benefício e o salário não seria suficiente para compensar a perda do benefício. Assim 
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a transferência incondicional à renda incentivaria o emprego, pois todo esforço seria 

recompensado integralmente sem qualquer perda. Além do mais o fato de alcançar todos os 

cidadãos reforça a cidadania e a inclusão social e retira o estigma que os beneficiados por 

programas restritivos têm. A transferência incondicional não é também tão cara quanto ela 

aparenta ser, pois apesar de se dar renda às pessoas mais ricas é de se esperar que as pessoas mais 

ricas paguem mais impostos o que iria retornar ao governo e ajudar a financiar a transferência de 

renda para os mais pobres. 

A falta de condicionalidade ainda gera outro benefício, menor burocracia que um 

programa condicionado à renda tem, pois não há a necessidade de se controlar quem tem o direito 

de receber o benefício, isso porque perante o programa todos seriam iguais. Atrelada à 

diminuição da burocracia teríamos também queda em gastos administrativos com a gestão e 

controle do programa o que no caso do, por exemplo, Bolsa Família é elevado devido às 

condicionalidades de educação, renda e saúde. Vale ressaltar que a ausência de uma 

condicionalidade de educação pode vir a diminuir a taxa de matrícula e a frequência escolar, caso 

seja exclusivamente devido à existência de uma condicionalidade que uma parte dos alunos 

frequenta as escolas. A falta de condicionalidade à renda elimina também o estigma dos 

recebedores da assistência, pois o benefício não é assistencial, é um direito que todos os cidadãos 

terão de receber um benefício como iguais e sem qualquer tipo de discriminação. Por fim 

eliminar a condicionalidade torna o programa mais simples e de mais fácil acesso a população, 

pois todos entenderiam sem dificuldades e de maneira muito mais completa os seus direitos. 

Um empecilho à aplicação da renda básica incondicional à renda é a ideia parte da 

população tem de falta de legitimidade de todos receberem uma renda sem realizar nenhum 

trabalho, sem merecer o benefício. Nessa lógica poderíamos contestar também o direito de 

pessoas receberem juros de aplicações financeiras, ou o direito à herança, pois para receber esses 

benefícios não é necessário exercer qualquer tipo de trabalho, porém não se questionam esses 

direitos. Logo parece ser razoável que a população receba algum rendimento por ser sócia do 

Estado, afinal ela é uma financiadora do Estado através do pagamento de impostos. 

A transferência de renda incondicional à renda além de contribuir para a erradicação da 

pobreza e a diminuição da desigualdade de renda seria também uma ferramenta para aumentar a 

eficiência da economia. Isso porque numa situação em que a produtividade se encontra em certo 

nível elevado e que a quantidade de trabalho para realizar a produção condizente com a demanda 
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seja insuficiente para manter um nível satisfatório de emprego, a transferência de renda serviria 

para aumentar a demanda e sustentar as pessoas que se encontram no desemprego estrutural. 

Assim mesmo com o desemprego estrutural os cidadãos excluídos do mercado de trabalho, 

devido à falta de demanda por trabalho, teriam meios de se sustentar numa economia capitalista. 

A renda básica serviria ainda para aumentar o nível de demanda e com isso o emprego também, 

pois pessoas que antes consumiam menos devido à ausência de renda agora teriam meios para 

exercer a sua demanda o que estimularia a produção e, por conseguinte geraria mais empregos. 

Ainda segundo Suplicy, 2006: 

 

“... a garantia de uma renda básica a todos poderá contribuir, 

em muito, para se alcançar o pleno emprego na sociedade. 

Em primeiro lugar, a demanda por bens e serviços de 

primeira necessidade aumentará graças à renda básica, o que 

a transforma num fator de estímulo ao crescimento da 

economia e do emprego.” 

 

Extrapolando o conceito de transferência de renda para serviços públicos também, vemos 

que o governo já exerce algumas transferências de renda universais a principio, são serviços 

prestados a toda a comunidade e que todos têm o direito de usufruir como, por exemplo: serviço 

de coleta de lixo, educação e saúde. Logo é razoável pensarmos também numa transferência de 

renda monetária oferecida à população assim como a educação, a saúde e à coleta de lixo, a toda 

a população independente de qualquer condição. Seria uma transferência de renda complementar 

aos serviços já prestados pelo Estado e por ser em forma de moeda, teria muito mais flexibilidade 

para atender às necessidades da população. Necessidades essas que poderiam ser de qualquer 

natureza; sejam elas de alimentos, vestuário, transporte ou até mesmo algo supérfluo. Essa 

transferência de renda seria uma maneira de o cidadão exercer a sua liberdade, poder fazer as 

suas escolhas de maneira a obter a maior satisfação, afinal, é de se esperar que o próprio cidadão 

saiba o que é melhor para ele. 

Com isso a Renda Básica de Cidadania seria também um instrumento de liberdade, pois 

os cidadãos poderiam satisfazer suas necessidades básicas sem precisar se sujeitar a qualquer 

trabalho. Assim haveria a liberdade de recusar qualquer trabalho indesejado ou até mesmo aceitar 

um trabalho de baixa remuneração, pois haveria uma renda garantida que seria suficiente de lhe 
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prover sustento. Com isso haveria a possibilidade de se aceitar trabalhos voluntários ou qualquer 

outro que mesmo sendo importante para sociedade tem baixo ou nenhum retorno para o 

trabalhador. Apesar da possibilidade de subsistência sem trabalho é pouco trabalho provável que 

uma renda mínima garantida vá contribuir para desocupação em massa da população. Isso porque 

numa sociedade capitalista em que o consumo em massa já está entranhado no comportamento da 

sociedade, os cidadãos irão procurar receber mais renda para saciar seus desejos de consumo e 

com isso procurarão se ocupar a fim de ter acesso a uma maior gama de bens. 

Uma questão que gera um pouco de divergências é a forma de financiamento dessa 

transferência de renda incondicional. Como uma das justificativas à transferência é a formação de 

um novo pacto social em que os cidadãos se tornam sócios do Estado e não apenas financiadores, 

o Estado disponibilizaria parte de seus rendimentos, podendo ser royalties sobre recursos naturais 

ou rendimentos de empresas estatais. Outra forma de se financiar o benefício seria via imposto de 

renda progressivo, o que alavancaria o caráter redistributivo da transferência, o que, para países 

com má distribuição de renda seria mais condizente com a realidade. 

 

 

III.2 – Transferência de renda incondicional no mundo 

 

A ideia de uma renda básica incondicional paga a todos os cidadãos inspirada em é muito 

antiga. Segundo estudos da BIEN (Basic Income Earth Network) ela tem mais de 200 anos, tendo 

sido em boa parte inspirada em um trabalho de Thomas Spence. Em panfleto publicado em 

Londres intitulado “Os direitos das crianças”, de 1797, Spence argumenta que o governo após 

pagar todas as suas obrigações distribua o superávit de seu exercício trimestral a toda a população 

independente da classe social ou idade equitativamente. Mais recentemente vemos muitos 

trabalhos de vários economistas de várias vertentes defendendo a ideia de uma renda mínima 

incondicional. Entre eles podemos citar: James Edward Meade com “Diretrizes de política 

econômica para um governo trabalhista” de 1935, Friedrick Hayek em “O caminho da servidão” 

de 1944 e Milton Friedman com “Capitalismo e liberdade” de 1962. 

O debate na Europa aumentou de proporção com muitos trabalhos e pensadores 

discutindo a ideia de renda básica incondicional, até que em 1986 vários pensadores entre eles: 

Paul-Marie Boulanger, Philippe Defeyt e Philippe Van Parijs, fundaram a BIEN, então Basic 
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Income European Network. A proposta era de difundir a ideia pela Europa e servir como 

referencia no debate e divulgação da renda mínima incondicional através de publicações e 

conferências realizadas a cada dois anos. Em 2004 devido a uma maior participação de países 

fora da Europa no décimo congresso do BIEN, em Barcelona, o BIEN muda de nome passando a 

ser chamado Basic Income Earth Network. No ano de 2010 a conferencia do BIEN foi realizada 

na cidade de São Paulo na Universidade de São Paulo, USP. 

Em 1972 na eleição presidencial americana entre Nixon e George McGovern a proposta 

de renda básica incondicional entra no debate. James Tobin e Robert Solow propõem para a 

campanha de McGovern um demogrant ou dividendo social no valor de US$ 1.000,00 anuais 

para cada americano. McGovern não conseguiu se eleger e Nixon venceu sem implantar o 

demogrant proposto pelo adversário. Apesar da derrota da renda básica incondicional nos Estados 

Unidos da América em 1972, 4 anos mais tarde no estado do Alasca é criado por iniciativa do 

estado o Alaska Permanent Fund, fundo que a partir de 1980 iria financiar com seus rendimentos 

uma transferência de renda a todos os moradores do Alasca a mais de um ano 

incondicionalmente. 

Esse fundo inicialmente formado por 25% dos royalties de petróleo, uma riqueza natural 

abundante no Alasca, e mais tarde por 50% dos royalties era aplicado de forma transparente e 

segura em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca e dos Estados Unidos e até mesmo 

de empresas brasileiras. O sucesso do fundo foi tão grande que evoluiu de US$ 1 bilhão em 1980 

para mais de US$ 32 bilhões em 2005, e seus rendimentos pagos a cada indivíduo evoluiriam de 

US$ 300,00 em 1980 a um pico de US$ 1.963,86 no ano de 2000, pagos anualmente, o que 

mensalmente seriam aproximadamente US$ 163,66 por pessoa. 

Em relação à distribuição de renda em pesquisa do Economic Policy Institute apresentado 

no trabalho de Goldsmith, 2002, o estado do Alasca na década de 90 teve seus 20% mais pobres 

com ganho de renda de 28% enquanto os 20% mais ricos aumentaram a sua renda em 7% apenas. 

Enquanto isso no resto dos Estados Unidos o ganho dos 20% mais pobres foi de 12% enquanto o 

dos mais ricos de 26%. Assim podemos ver que em relação à distribuição de renda há fortes 

indícios de que uma renda mínima incondicional pode ser bem eficaz. Outro fato salientado por 

Goldsmith é que o Permanent Fund Dividend contribuiu para aumentar a segurança financeira 

das famílias, em especial as famílias da zona rural que estão como uma das mais pobres dos 

Estados Unidos. 
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Tendo em vista o sucesso do Permanent Fund Dividend no Alasca, o Senador Eduardo M. 

Suplicy propôs ao coordenador das ações da ONU no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, 

em maio de 2003 que o Iraque implantasse um programa similar, isso porque assim como o 

Alasca o Iraque também tem uma enorme quantidade de petróleo em seu subsolo que poderia 

financiar o projeto de transferência de renda. Essa proposta além de agir como distribuidora de 

renda e de erradicação da pobreza no Iraque teria uma função ainda mais importante, pacificação. 

Num país dividido religiosamente entre xiitas, sunitas, curdos, cristãos e com intolerância 

religiosa a renda básica poderia construir e fortalecer o sentimento de unidade social, 

solidariedade e cidadania e colaborar na pacificação nacional. 

Outra experiência positiva de uma renda mínima incondicional é a vila rural de 

Otjivero/Omitara a 100 km da capital da Namíbia, Windhoek. Nesta vila a população de 

aproximadamente mil habitantes recebe N$ 100,00 o equivalente a US$ 13,00 mensais. O projeto 

de iniciativa privada é financiado a partir de doações de diversas organizações de trabalhadores, 

da Fundação da Fundação Friedrich Ebert, de igrejas protestantes da Alemanha e de membros da 

Bien. Em resultado ao projeto a pobreza absoluta caiu, a presença das crianças aumentou e a 

desnutrição e a criminalidade diminuíram. Ou seja, inúmeros benefícios devido à garantia de 

renda da população. 

Devido às experiências comparadas de Alasca e da vila de Otjivero/Omitara podemos 

intuir que quanto mais pobre e desigual o público alvo é maior serão os impactos positivos. É um 

pouco mais fácil a visualização do efeito sobre a pobreza, pois determinando uma linha de 

pobreza qualquer ao darmos um benefício pelo menos no valor dessa linha a toda a população 

iremos teoricamente extinguir com a pobreza. Assim quanto maior o número de pobres maior 

será a população afetada e maior será a redução na pobreza. Podemos ainda utilizar a teoria da 

utilidade da microeconomia, segundo a teoria microeconômica a utilidade do consumo de certo 

bem é decrescente, extrapolando para a renda, temos a utilidade da renda sendo também 

decrescente. Assim quanto mais desigual ou mais pobre for a sociedade maior será o aumento de 

utilidade nessa sociedade, logo maior será o benefício com a implantação de uma renda básica 

incondicional. 
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III.3 – Transferência de renda incondicional no Brasil, Renda Básica de Cidadania 

 

No dia 8 de janeiro de 2004 foi sancionada pelo presidente Lula a lei de no 10.835, 

instituindo assim a Renda Básica de Cidadania. Segundo a lei todo residente brasileiro ou 

estrangeiro que reside no Brasil a mais de 5 anos terá direito de receber uma renda. Esta renda 

será igual para todos independente da condição familiar e financeira. O valor do benefício , 

segundo a lei, deve atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e 

saúde, considerando claro, as capacidades orçamentárias do Estado e o grau de desenvolvimento 

do país. Devido ao alto valor dos gastos com esse projeto ambicioso, porém razoável, a 

implementação da lei fica a cargo do governo considerando a situação orçamentária e sem 

infringir a lei de responsabilidade fiscal. É previsto por lei que a aplicação da lei seja progressiva 

contemplando os mais pobres primeiros até alcançar toda a população. O valor inicial do 

benefício pode ser inicialmente pequeno, porém, está previsto nesta mesma lei que ocorram 

aumentos do valor considerando a capacidade orçamentária do governo, os ganhos de 

produtividade e o grau de desenvolvimento da economia. Assim se estabelece um marco na 

legislação de proteção e segurança social brasileira e mundial com a primeira lei de renda básica 

federal do mundo. Apesar do marco legal a sua implementação ainda está longe e deve ser 

perseguida progressivamente e lentamente devido aos seus altos custos. 

 Inspirada na iniciativa pública e no senador Eduardo M. Suplicy, um dos principais 

defensores no Brasil e elaborador da lei de Renda Básica de Cidadania, o Instituto pela 

Revitalização da Cidadania, ReCivitas, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

ou somente OSCIP, propôs um projeto alternativo de Renda Básica de Cidadania de iniciativa 

privada a princípio, trata-se da Renda Básica de Cidadania do Terceiro Setor. O projeto consiste 

não só no beneficio incondicional a renda ou qualquer situação familiar ou social, característico 

da Renda Básica de Cidadania, prevê também educação para os beneficiados, mas não no sentido 

de profissionalização para o mercado de trabalho e sim como um exercício de cidadania. O 

financiamento do projeto viria pelos rendimentos do Fundo de Sustentabilidade da Renda Básica 

de Cidadania. O capital do fundo seria constituído a partir de doações de pessoas físicas ou 

jurídicas, sendo que para pessoas jurídicas haveria o benefício de um selo social, o que 

contribuiria na geração de um diferencial para a marca, além de benefício fiscal. O benefício 

pago aos cidadãos seria concedido a partir dos rendimentos desse fundo, aplicados de maneira 
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segura ou com significado social. O interessante é que a gestão do repasse seria feita por um 

conselho formado pelos próprios beneficiados, o que reforçaria ainda mais a inclusão social e a 

unidade social. 

 Em 2008 foi tentado pela ReCivitas aplicar a Renda Básica de Cidadania do Terceiro 

Setor na vila de Paranapiacaba, distrito da cidade de Santo André em São Paulo. Infelizmente o 

programa não foi bem sucedido, não conseguindo ser implantado, provavelmente devido à grande 

quantidade de recurso que seria necessário para fazê-lo, já que a população dessa vila era de 

1.200 pessoas aproximadamente o que para uma renda de, por exemplo, R$30,00 mensais geraria 

um custo de R$36.000,00 mensais. Apesar da tentativa infrutífera a população apoiou o projeto e 

compareceu em reuniões para a implementação da RBC. 

Apesar da frustração com a vila de Paranapiacaba, o ReCivitas continuou tentando  

implantar a Renda Básica de Cidadania do Terceiro Setor. Até que em 25 de outubro de 2008 

obteve sucesso ao implanta-lo no distrito de Quatinga Velho da cidade de Mogi das Cruzes em 

São Paulo. O projeto foi financiado por capital próprio inicialmente e num segundo momento 

também por doações. Com esse dinheiro o programa realiza pagamentos mensais aos integrantes 

do projeto, além de custear os gastos administrativos. O projeto começou com uma quantidade 

modesta de 27 participantes recebendo 30 reais mensais cada. Um ano após o começo do 

programa a quantidade de participantes já havia mais que dobrado, hoje são 77 beneficiados, e o 

valor do benefício, devido a restrições orçamentárias, alternava entre 25 e 30 reais mensais, não 

tendo um valor fixo exato. 

 Segundo o Relatório Semestral do Consórcio da Renda Básica de Cidadania em Quatinga 

Velho, Mogi das Cruzes – SP, os benefícios foram gastos quase em sua totalidade em materiais 

de construção, roupa, alimentos, remédios e transporte, sendo que mais da metade foi gasto em 

roupas e alimentação. A população reconheceu os benefícios da Renda Básica de Cidadania: a 

simplicidade das regras, o não condicionamento à situação financeira retirando o caráter 

assistencialista e o estigma sob os beneficiados, o aumento da liberdade devido à certeza do 

recebimento de renda independente de qualquer situação socioeconômica aumentando assim a 

segurança financeira dos cidadãos.  Contrariando alguns críticos de programas de garantia de 

renda mínima, esta experiência não gerou estimulo ao desemprego ou a vagabundagem, pelo 

contrário, teve um caso em que um jovem utilizou o valor do benefício para procurar emprego. 



 

 

42 

 

Assim vemos muito efeitos positivos relacionados à Renda Básica de Cidadania sem considerar o 

benefício óbvio de aumento de bem estar, via aumento de consumo. 

Hoje temos outro projeto em andamento além do de Quatinga Velho, é a Renda Básica da 

Cidadania da cidade de Santo Antonio de Pinhal em São Paulo, próximo a Campos de Jordão. 

Este é um plano mais ambicioso, pois é uma cidade maior, com aproximadamente 7.036 

habitantes, logo mais custoso. Porém parece ser mais estruturado, vide que o seu financiamento 

será pela união de recursos públicos e privados. O molde do financiamento é como proposto 

inicialmente para Paranapiacaba, um fundo administrado pelos investidores que será aplicado no 

mercado de forma segura e seus rendimentos geridos pela por um conselho formado pela 

população. A grande diferença é que nesse caso o governo iria também contribuir para o fundo 

com 6% da renda tributada da cidade junto com contribuições de pessoas físicas e jurídicas da 

cidade. 

 

 

III.4 – Renda Básica de Cidadania no combate da pobreza e desigualdade 

 

 Esta ultima seção tentará mostrar os efeitos da renda básica sobre a redução da pobreza e 

da má distribuição de renda. Para tal utilizaremos como linha de pobreza e indigência ½ e ¼ de 

salário mínimo respectivamente e para calcular os efeitos sobre a distribuição de renda o índice 

de Gini. 

Para simplificar as simulações nãos nos preocuparemos com a fonte dos recursos das 

transferências, trataremos apenas do destino e seus efeitos. Assim todas as transferências 

adicionadas à renda de cada indivíduo sem qualquer contrapartida, ou seja, sem qualquer redução 

em outra renda. O grande problema dessa metodologia é que a renda total da economia será 

inflada, o que é uma inverdade num programa dessa natureza. Porém ainda assim podemos ter 

um resultado preciso quanto à redução da pobreza, visto que é de se esperar que não sejam os 

mais pobres que financiaram a transferência. O único problema então é quanto a precisão da 

estimação da desigualdade de renda, pois o financiamento pode ser redistributivo em sua 

natureza, como por exemplo um imposto de renda progressivo. Assim assumindo como uma 

segunda hipótese que o financiamento não será regressivo, podemos dizer que com essa 

metodologia teremos uma melhora subestimada da distribuição da renda. 
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Começamos então pela distribuição de renda. Para calcular o efeito sobre o índice de Gini 

utilizaremos a fórmula, como apresentado em Buchan, 2002: 

 

 

 

Esta fórmula do índice de Gini é utilizada caso os rendimentos estejam ordenados de 

forma crescente. Nesta fórmula  representa a população total e  a renda familiar per capita do 

i-ésimo indivíduo mais pobre da distribuição. 

Adicionando a cada  da população uma renda de igual valor  e após certa manipulação 

algébrica obtemos a seguinte equação: 

 

 

 

 Assim vemos que o novo índice de Gini, , é função do índice de Gini sem a RBC, do 

total da renda na economia, do valor do benefício e do total da população. Vemos também que 

quanto maior o valor do benefício menor será o novo Gini, ou seja, menos desigual será a 

população em questão. Podemos ver também pela segunda derivada da equação que quanto maior 

o valor do benefício menor será o impacto na desigualdade de renda de um aumento adicional no 

valor do benefício. Todas essas implicações podem ser ilustradas pelo gráfico 10, que calcula o 

valor do Gini para transferências de até R$2000,00 mensais segundo a realidade de brasileira de 

renda e população em 2009. 
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Gráfico 10 – Impacto da Renda Básica de Cidadania sobre a desigualdade 

 

Fonte – Tabulação própria a partir da PNAD 2009 

 

 Realizando nova manipulação a fim de acharmos a variação do Gini devido à RBC temos: 

 

 

 

 Como podemos ver nessa ultima fórmula a variação do índice do Gini será tão maior 

quanto maior for o índice de Gini sem a RBC, ou seja, quanto mais desigual for a população, 

maior será o efeito de uma renda básica incondicional. Com isso fica claro que a Renda Básica de 

Cidadania pode ser uma medida de combate à desigualdade principalmente caso a população em 

questão for muito desigual como o caso da Namíbia e Brasil. 

 Agora para tornar um pouco mais factível o cálculo do Gini utilizaremos os valores gastos 

com o programa Bolsa Família, com o pagamento dos juros da dívida, com metade do valor pago 

em juros da dívida, com a quarta parte do pagamento com juros da dívida e com a oitava parte do 

pagamento com juros da dívida, e veremos o efeito dele sobre a distribuição de renda caso fossem 

usados esses recursos para financiar a RBC. 
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Gráfico 11 – Renda Básica de Cidadania e índice de Gini 

 

Fonte – Tabulação própria a partir da PNAD 2009 

 

 Com o gráfico acima podemos avaliar os efeitos de transferências um pouco mais 

realísticas com a realidade orçamentária brasileira. Valores de aproximadamente em ordem 

crescente: R$ 11 bilhões, R$ 18 bilhões, R$ 37 bilhões, R$ 74 bilhões e R$ 149 bilhões. Que por 

sua vez resultariam em benefícios de Renda Básica de Cidadania pagos mensalmente a cada 

brasileiro de: R$ 4,90, R$ 8,09, R$ 16,18, R$ 32,37 e R$ 64,74. Assim vemos mais uma vez que 

aumentar o valor do benefício diminui em menor proporção a desigualdade. Vemos também que 

sairia caro implantar Renda Básica de Cidadania, porém não fora da realidade orçamentária 

brasileira, pois se conseguirmos reduzir os gastos com a dívida pública pela metade 

conseguíramos implantar uma renda básica no valor de aproximadamente R$ 30,00 mensais e o 

índice de Gini poderia recuar para 0,5089, o que para a realidade seria o melhor índice de Gini 

em pelo menos quatro décadas. 

 Voltando a análise para o combate à pobreza vemos que é de muito mais simples a 

constatação dos efeitos da Renda Básica de Cidadania sobre a pobreza, sem a necessidade de 

qualquer fórmula. Primeiro é definido uma linha de pobreza e uma linha de indigência, neste caso 

usaremos ½ e ¼ de salário mínimo respectivamente. Assim para 2009 com salário mínimo de R$ 

465,00 as linhas de pobreza e indigência são de R$ 232,50 e R$ 116,25. Com isso calculamos a 
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proporção de pobres antes da Renda Básica de Cidadania e depois com os seguintes valores: 

R$20,00, R$40,00, R$60,00, R$80,00 e R$100,00. 

 

Gráfico 12 – Impactos da Renda Básica de Cidadania sobre a pobreza e a indigência 

 

Fonte - Tabulação própria a partir da PNAD 2009 

Nota – A linha da pobreza e da miséria foram determinadas como ½ e ¼ de salário mínimo 

 

 Com o gráfico 12 podemos analisar a capacidade da Renda Básica de Cidadania em 

combater a pobreza e a miséria, observamos que num cenário de RBC equivalente a R$100,00 

temos a miséria praticamente eliminada e a pobreza caindo mais que a metade, saindo do patamar 

de 29,09% até o nível de 13,37%, para tal precisaríamos de um gasto com a RBC de R$ 230 

bilhões anuais. 

 Além destes efeitos imediatos no que cerne o combate à pobreza e à má distribuição de 

renda, há ainda efeitos de médio e longo prazo. Entre estes últimos podemos resaltar a ausência 

de armadilha de desemprego e maior possibilidade de crianças estudarem visto que não 

precisaram trabalhar para contribuir com o sustento da família, pois este já estaria em parte 

garantido pela Renda Básica de Cidadania. Como aumentaríamos a oportunidade de estudo para 

toda a população estaríamos diminuindo as desigualdades de oportunidades e num segundo 

momento as desigualdades de renda também. Devido à ausência de condicionalidade de renda 

estaríamos eliminando qualquer armadilha de desemprego e assim contribuindo para que os 
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cidadãos pudessem se encontrar em melhor situação financeira possível sem qualquer tipo de 

perda o que por sua vez também contribuiria para o combate à pobreza e indigência.  

Assim podemos concluir esse capítulo destacando que a Renda Básica de Cidadania além 

dos inúmeros benefícios intangíveis para a sociedade como o desenvolvimento da cidadania, 

solidariedade e liberdade, também contribui para a redução da desigualdade de renda e da 

pobreza, tanto no curto como no médio e longo prazo. Sendo assim tanto uma medida de 

desenvolvimento social quanto de desenvolvimento da cidadania, contribuindo para a formação 

da nação de uma forma muito mais abrangente. 
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CONCLUSÃO 

 

 Nesse trabalho analisamos primeiramente a pobreza e a má distribuição de renda. 

Constatamos que a principal causa da pobreza no Brasil é a má distribuição de renda, mesmo com 

uma renda média elevada ainda apresentamos uma taxa elevada de pobreza. Logo uma possível 

solução para o combate da pobreza é a redistribuição de renda, e é nesse exato ponto que se 

focam os programas de transferência de renda. Porém a pobreza não pode ser medida e 

constatada apenas por uma condição de falta de renda, existem muitos outros problemas atrelados 

à pobreza como, por exemplo, a falta de cuidados com a saúde e o baixo nível educacional. E é 

nesse sentido que o programa Bolsa Família age, transferindo renda, mas com condições para 

incentivar a educação das crianças e os cuidados com a saúde. Essa estratégia de combate à 

pobreza age tanto de forma imediatista quanto no médio e longo prazo; a transferência de renda 

prove renda para que no curto prazo se amenize a pobreza, a educação e a saúde afetam a 

capacidade futura de alocação dos indivíduos no mercado de trabalho aumentado assim a sua 

expectativa de renda futura e por sua vez a pobreza no longo prazo. Outra medida recente que 

tem apresentado resultados positivos é o aumento real do salário mínimo. Esta regulação sob o 

mercado de trabalho restringe a dispersão dos salários e com isso diminui a desigualdade de 

renda, como a restrição é por um piso salarial ocorre também queda da pobreza, porém como boa 

parte dos pobres não tem acesso a um salário mínimo no mercado de trabalho ela não é tão 

eficiente assim no combate à pobreza. Estudamos também da Renda Básica de Cidadania, uma 

transferência de renda individual e incondicional à situação socioeconômica, que numa situação 

ideal seria suficiente para garantir a subsistência do cidadão. Esta medida não tem apenas como 

meta garantir a subsistência da população sem que ela necessite de trabalho, o que aumentaria a 

liberdade da população, pois não a sujeitaria a realizar qualquer trabalho. Outros benefícios 

relacionados à Renda Básica de Cidadania são o aumento da cidadania da população, inexistência 

de estigma sob os beneficiados e baixa burocracia e custos administrativos. Por fim ao 

estudarmos a Renda Básica de Cidadania verificamos a sua eficácia em relação à pobreza e à 

distribuição da renda. Pudemos comprovar a eficácia da Renda Básica de Cidadania, ela 

conseguiu reduzir a pobreza e a indigência assim como reduzir a má distribuição de renda. 

Podemos constatar ainda que quão maior for a proporção de pobres e maior a desigualdade de 
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renda maior será o efeito da transferência incondicional sobre a pobreza e a desigualdade. Assim, 

vemos que a Renda Básica de Cidadania é uma medida factível de combate à desigualdade de 

renda e pobreza brasileira. 
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ANEXO: 

 
 

Segue a função e a resolução da equação de variação do índice de Gini presente no trabalho: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sendo que: 

 G = índice de Gini sem o RBC 

 N = população total 

 Z = Valor do benefício do RBC 



 

 

51 

 

 X = renda em questão seja familiar ou domiciliar per capita
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