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Em artigo anterior ("A questão da desigualdade e as diferenças regionais", nesta página, 
16/02/2006), pontuamos que o quadro de desigualdade da renda do trabalho e de pobreza no 
Brasil, além de guardar importantes diferenças regionais, sugere um sério problema de 
insuficiência de renda para amplos segmentos da população ocupada. A persistência, nos 
últimos dez anos, da queda do rendimento médio do trabalho, a expressiva importância social 
das transferências de renda e a manutenção de extrema desigualdade distributiva fazem com 
que largas camadas da população permaneçam em estado de pobreza, dependendo de 
políticas assistenciais do Estado. O fenômeno da insuficiência de renda alcança em escala 
considerável de privação estratos que são estatisticamente incluídos entre os "não-pobres".  
 
Neste artigo, ampliamos a discussão a partir do detalhamento de informações da PNAD 2004, 
com apoio em reflexões sobre possíveis fatores explicativos do recorrente quadro de 
desigualdade e pobreza no Brasil; assinalamos que não é possível operar mudanças 
significativas com base nas atuais políticas assistenciais e no desempenho econômico recente.   
  
O país foi capaz de - recorrendo à poupança externa e a vultosos investimentos públicos, além 
de poupança privada - consolidar, em meio século (1930-80), um forte padrão industrial e se 
tornar uma economia comparável a outras nações que mais cedo consolidaram a indústria.  
 
Mas é notório que o Brasil, mesmo quando crescia à média de 7% ao ano, não mostrou 
eficácia na implementação de mecanismos redistributivos. Uma razão clássica foi a inércia em 
relação ao mundo rural (manutenção da estrutura fundiária), promovendo-se um 
desenvolvimento centrado no plano urbano-industrial. Ademais, o padrão de crescimento dos 
últimos 25 anos - média pouco superior a 2% ao ano - com conseqüente geração insuficiente 
de postos de trabalho, aumento das taxas de desemprego e aprofundamento da precarização 
das relações de trabalho, certamente magnífica a tarefa de redução da pobreza e da 
desigualdade. Portanto, raízes históricas de desigualdade e pobreza, padrão de crescimento 
concentrador de riquezas no período de consolidação da economia brasileira (ênfase urbano-
industrial combinada à fragilidade de políticas redistributivas, particularmente com relação a 
dois ativos estratégicos: terra e educação) e crescimento medíocre nos últimos 25 anos são os 
macro-fatores que respondem pela dimensão do problema no Brasil. E é o que faz o problema 
social brasileiro ser quantitativamente e qualitativamente muito diferente do enfrentado por 
sociedades que mais cedo se beneficiaram da revolução industrial e lograram implementar 
mecanismos distributivos (reforma agrária, reforma fiscal, políticas de bem-estar social).  
 
Significa que combater pobreza e desigualdade no Brasil via programas de transferência de 
renda é uma tarefa com poucas chances de gerar resultados similares aos obtidos por 
sociedades menos desiguais e que nunca enfrentaram um atraso social da dimensão do 
brasileiro. Examinem-se, para o que aqui interessa destacar, alguns indicadores extraídos da 
PNAD 2004, centrados no mercado de trabalho - locus básico de manutenção e, em alguma 
medida, de geração de desigualdades.  
 
1) No país como um todo, 52,7% das pessoas ocupadas (dez anos e mais) não contribuem 
para institutos de previdência. No Sudeste, 41,7%; no Nordeste, 71,8%. Trata-se de uma 
medida clássica de informalidade e de falta de proteção social que aponta para expressivo 
crescimento da informalidade no Brasil desde os anos 90, destacando-se grande diferença 
regional: no Nordeste, mais de dois terços dos ocupados estariam, por esse critério, em 
atividades informais. Acrescente-se o baixíssimo nível educacional da população ocupada: 
média de 7,3 anos de estudo no país; 5,6 no Nordeste; e 8,2 no Sudeste.  
 
2) No que respeita à estrutura ocupacional, no Sudeste, 63,4% dos ocupados são 
empregados; 8,8% são trabalhadores domésticos; 18,6%, conta-própria; 4,5%, 
empregadores; 2,5%, não-remunerados. No Nordeste, 44,3% são empregados; 6,4%, 
domésticos; 27,4%, conta-própria; 2,9%, empregadores; e 12,6% seriam trabalhadores não-
remunerados. Novamente a diferença regional corrobora um quadro conhecido que se mantém 
ao longo de décadas: maior proporção no Nordeste de trabalhadores por conta-própria e de 



não-remunerados espelham o lado real dos indicadores de informalidade, com óbvios reflexos 
sobre diferenças entre perfis de distribuição de renda das duas regiões.  
 
Nas condições atuais, as ações de transferência de renda não mudarão de forma significativa o 
quadro de pobreza 
 
3) Considerando-se o grupo de empregados (inclusive trabalhadores domésticos), os dados da 
PNAD informam: no Sudeste, 32,4% sem carteira de trabalho; no Nordeste, 52,6%. Vale notar 
que, na primeira região, é maior a proporção de trabalhadores domésticos sobre o total de 
ocupados: 8,8% versus 6,4% no Nordeste. No entanto, o conjunto de trabalhadores 
domésticos é mais formalizado no Sudeste: 34% com carteira assinada, contra apenas 14% no 
Nordeste.  
 
4) Agregando-se trabalhadores não-remunerados e aqueles que produzem para consumo 
próprio, a diferença regional é mais marcante como proporção dos ocupados: 19% no 
Nordeste e 4,6% no Sudeste.  
 
As informações acima expressam aspectos do mercado de trabalho que se refletem no perfil da 
distribuição de renda e certamente explicam a insuficiência de renda de vários estratos da 
população, cuja renda é basicamente do trabalho. Insuficiência de renda que pode ser 
comprovada com informações adicionais da PNAD-2004: a) No Brasil, 56,3% dos ocupados 
ganhavam, em 2004, até dois salários-mínimos (SM); no Sudeste, 52,2%; no Nordeste, 
65,8%; b) entre os empregados (inclusive trabalhadores domésticos), tais proporções eram: 
Brasil, 65,1%; SE, 57,8%; NE, 82,6%; c) excluindo-se os domésticos do grupo de 
empregados, os indicadores passam para 61% (Brasil), 53,1% (SE) e 80,3% (NE); d) entre os 
empregados com carteira assinada, as respectivas proporções eram: 56,4%; 50,3%; e 76% 
no Nordeste; e) mesmo entre militares e estatutários, tais proporções eram ainda altas: 
34,1% (Brasil), 26,0% (SE), 52,3% (NE).  
 
As informações analisadas evidenciam a conexão entre a estrutura do mercado de trabalho e o 
perfil da distribuição de renda de diversos estratos ocupacionais. Além da desigualdade, há 
uma questão de níveis insuficientes de renda - particularmente no Nordeste, com destaque 
para pessoas ocupadas em atividades informais (cuja importância na economia e na sociedade 
brasileira não tem se revelado historicamente decrescente). Portanto, em tal quadro, os atuais 
programas de transferência de renda, per se, não conseguirão mudar significativamente o 
quadro de pobreza e desigualdade - sem outras transformações na estrutura produtiva e no 
mercado de trabalho (no sentido redistributivo) associadas com crescimento econômico 
sustentado. Portanto, esperanças - alimentadas em parte da literatura internacional - de 
elevação significativa do padrão de desenvolvimento via alavancagem da economia por meio 
de políticas conhecidas de transferência de renda devem se revelar frustradas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 maio 2006, Opinião, p. A10. 
 


