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ASCENSÃO E QUEDA DO BEM-ESTAR EM MINAS
GERAIS:A TRAJETÓRIA DA RENDA DOS MINEIROS
ENTRE 2012 E 2019, SEGUNDO A PNAD CONTÍNUA
Apresentação
Este texto inaugura a série de notas técnicas do Observatório das Desigualdades. O objetivo destes textos é a produção de análises, diagnósticos e proposições de políticas a respeito
da desigualdade, pobreza e bem-estar no estado de Minas Gerais ou no Brasil. É, portanto, um tipo de produto um pouco distinto daqueles tipicamente publicados no âmbito do
Observatório, pois apresenta um caráter um pouco mais técnico, específico e propositivo
do que as outras publicações. Nesta primeira edição, abordaremos a evolução recente da
renda per capita no estado de Minas Gerais do ponto de vista distributivo e do bem-estar: desigualdade, pobreza, composição da renda e variação dos rendimentos entre grupos
específicos.
A evolução da desigualdade de renda no período recente tem sido objeto de alguma controvérsia, principalmente a partir de inovações metodológicas que, ao considerar principalmente as rendas decorrentes da posse de estoques de capital (propriedades, ativos financeiros, aluguéis etc., medidos pela combinação de registros administrativos e pesquisas
domiciliares), indicam uma renda maior – e, portanto, concentração maior - no topo-do-topo da distribuição e uma menor variação da distribuição, em virtude destas rendas. Assim,
por exemplo, a desigualdade de renda medida pelo índice de Gini obtida por esta estratégia metodológica será mais alta e mais estável ao longo do tempo, quando comparada
com aquela obtida pela metodologia tradicional (renda declarada em pesquisas amostrais
domiciliares) (PIKETTY, 2014; SOUZA, 2018) .
Em que pese a relevância deste debate, a avaliação da trajetória da renda e da sua distribuição recente desenvolvida nesta nota técnica utilizará exclusivamente os dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). Primeiro, porque a disponibilidade e inteligibilidade dos dados para o nível estadual é bem maior neste caso. Mas há também
razões normativas e de sensibilidade nesta escolha. Do ponto de vista normativo, a questão
é qual deve ser o foco quando se avalia a desigualdade? Em que ponto da distribuição a
análise tem maior interesse? Do ponto de vista do Observatório das Desigualdades e desta
nota, a abordagem é, muito grosso modo, rawlsiana: o critério para avaliar o caráter mais ou

Março de 2021

Nota técnica n º 01 - Ascensão e queda do Bem-estar em Minas Gerais

4

menos benevolente da evolução da renda e de sua distribuição deve ser o comportamento
da renda daqueles que se encontram nas extremidades inferiores da distribuição (ARRETCHE, 2015). As novas metodologias mencionadas têm o objetivo e o mérito de permitir
observar mais atentamente e dar mais peso àqueles rendimentos situados na extremidade
superior da distribuição, os 10%, 5% ou 1% brasileiros mais ricos. De outro lado, as estimativas a partir dos dados da PNADC, pela sua natureza, permitem identificar, desagregar por
grupos, regiões e tipos as rendas dos mais pobres, que é o mais relevante para a formação
de um juízo normativo sobre a distribuição.
Finalmente, o horizonte temporal e os determinantes da distribuição os quais se pretende
observar mudanças justificam esta escolha e esta ênfase. Ainda que, a rigor, trate-se de renda e não riqueza, portanto de fluxo e não de estoque, as rendas decorrentes de ativos financeiros, aluguéis, previdência privada etc. são fortemente derivadas da riqueza (do estoque).
Assim, tendem a se alterar bem menos em períodos de tempo relativamente curtos e sua
distribuição responderá mais à estrutura tributária e regulação de ativos do que a políticas
sociais, de trabalho e de renda, foco desta nota.

Democratização, pacto social e a construção e desmonte do Estado de Bem Estar Social
O processo de redemocratização que se seguiu à ditadura iniciada em 1964 expressou, na
Constituição de 1988, o compromisso mais próximo de um pacto social e político de mais
longo prazo, com seus elementos de continuidade, de incorporação e inovação política. Do
ponto de vista do sistema de proteção social, este arranjo fica claro: pode-se citar, a título
de meros exemplos não exaustivos, se as bases contributivas que originaram o nosso modelo de proteção social não foram suprimidas, vários componentes não contributivos foram
agregados ao sistema; a aspiração universalista passou a orientar políticas como saúde e
educação básica, ainda que outras permanecessem seletivas; a assistência social foi reconhecida como política social universal, ainda que com a ressalva “a quem dela necessitar”.
Ou seja, se os constituintes não refundaram as bases normativas e institucionais do sistema
brasileiro de proteção social, ele foi intensamente reformado e ampliado, em uma direção
mais universalista e menos contributiva. Além disto, foram ampliadas as fontes de financiamento relativamente previsíveis e estáveis para as políticas sociais (JACCOUD, 2009;
CASTRO, 2012).
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De outro lado, a Constituição deixou intocada a outra ponta da equação distributiva das
finanças públicas, ou seja, um sistema tributário muito regressivo: o Brasil tributa muito a
produção, o consumo e os salários e tributa pouco o patrimônio, as heranças, o capital e os
ganhos financeiros. Com efeito, temos no país um peso grande nos impostos indiretos, mais
regressivos, e pouco nos tributos diretos, mais progressivos; porque a tributação direta
é pouco progressiva, com poucas alíquotas e alíquotas comparativamente baixas para as
rendas mais elevadas. Além disso, há muitas isenções e deduções que beneficiam mais as
grandes empresas e os cidadãos de maior renda, entre outros fatores (FAGNANI, 2018;
GOBETTI e ORAIR, 2016).
Esta combinação criou uma arquitetura que estabeleceu as possibilidades e os limites do
enfrentamento das desigualdades no período democrático até 2015 e vem sendo atacada
e desmontada desde então. São quatro componentes: a) a democratização política e eleitoral, incorporação do eleitorado, reconstrução da sociedade civil e de sua participação nas
decisões e gestão pública; b) uma sociedade com grande concentração de recursos, inclusive de poder; c) uma estrutura tributária regressiva e d) um sistema de proteção social e de
reconhecimento social de tendências progressivas.
A partir daí, o Brasil apresentou uma dinâmica de redução de desigualdades materiais que
refletiu esta moldura. A democratização incorporou ao sistema político (em sentido amplo), um conjunto de segmentos e cidadãos mais excluídos do que o - até então - eleitor
mediano e tornou suas demandas mais relevantes. Isto gerou uma maior pressão por redistribuição, que encontrou canal no sistema político. Porém, em uma sociedade fortemente
desigual e marcada por modernização conservadora e sucessivas crises de incorporação,
havia um veto político e institucional (a estrutura tributária mencionada e os enormes limites a qualquer tipo mais ambicioso de reforma agrária são exemplos eloquentes a respeito)
a políticas marcadamente redistributivas, que impusessem perdas ou custos explícitos e
sensíveis aos mais ricos. A via do orçamento público foi, então, a alternativa para atender
às demandas distributivas em uma estratégia de baixo conflito. Assim, o mecanismo que o
sistema político encontra para dar resposta a estas demandas foi o adensamento do sistema de proteção social, que cuja moldura e escopo já haviam sido ampliados pelo pacto
constitucional. A redução de desigualdades materiais deu-se, então, majoritariamente por
meio da incorporação progressiva dos outsiders ao conjunto de serviços, bens e transferências públicos – até então fortemente concentrados nos trabalhadores formais urbanos
(herança do modelo corporativo original do Estado de Bem Estar brasileiro) – e pela ampliação do conjunto de direitos e necessidades garantidos pelo Sistema de Proteção Social.
Com intensidades, ritmos e estratégia que variaram bastante de acordo com a conjuntura
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econômica, as orientações ideológicas e as prioridades dos distintos governos, pode-se
afirmar que o período que vai da Constituição de 88 até 2014 implicou a constituição de
um Estado de Bem-Estar Social mais universal, abrangente e incorporador do que em qualquer outro período da nossa história (ARRETCHE, 2018a; 2018b; IPEA, 2009).
Gráfico 1: Evolução do índice de Gini do Brasil, 1960-2018

Fonte: Standardized World Income Inequality Database v9.0 (Solt 2020)

No entanto, ainda tardaria mais de uma década, após a Constituição, para que a desigualdade de renda propriamente dita experimentasse uma redução mais expressiva. O gráfico
1 , já bem conhecido, mostra dois fatos impressionantes. Primeiro, a rigidez e estabilidade
da desigualdade, medida pelo Gini, desde os anos 60. É um fato impressionante na medida
em que se leve em conta que neste período o país passou por transformações profundas:
um país rural tornou-se muito rapidamente urbano e metropolitano; industrializou-se; escolarizou-se (desigual e insuficientemente, é verdade, mas ainda assim rápida e significativamente); passou de democracia a ditadura e novamente democracia; experimentou inflação, hiperinflação, estabilidade e algumas moedas; ampliou de forma quase ininterrupta os
gastos sociais e a cobertura de seu Estado de Bem Estar, desde a transição democrática e
assim por diante. No entanto, a desigualdade pouco se alterou até a virada do século, oscilando conjunturalmente em torno da média. O segundo fato é que as políticas e condições
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implementadas no início deste século implicaram, inequivocamente, uma inflexão, quase
ruptura, neste padrão. Não se constituiu no mais longo; constituiu-se de fato no único período da história recente em que a desigualdade de renda (especialmente renda do trabalho
e transferências, que são as que mais interessam aqui) caiu de forma contínua, intensa e
consistente. A uma situação de relativa estabilidade política, institucionalidade social relativamente densa, inflação sob controle somaram-se políticas mais diretamente progressivas de várias naturezas: transferência de renda com maior cobertura, políticas sociais
mais diretamente orientadas para as populações vulneráveis, ampliação das modalidades
mais progressivas de gasto público (especialmente os voltados para as políticas sociais),
democratização do crédito, investimento em infraestrutura social. Juntamente com isto,
políticas ativas para o mercado de trabalho e a valorização do salário mínimo tiveram seus
efeitos potencializados pela arquitetura social montada na Constituição, que vinculava vários benefícios e transferências ao valor do salário mínimo (NÉRI, 2007, 2008; BARROS,
FOGUEL, ULYSSEA, 2007; SOARES, 2008).
Mas, talvez para dar razão ao ditado, o que era bom durou pouco. Como também mostra o
gráfico 1, em 2016 assiste-se ao fechamento da primeira janela redistributiva da história
brasileira recente. A crise de 2016 e a derrubada da presidenta marcam a mudança das
prioridades e instrumentos de política econômica e o rompimento das bases normativas e
fiscais sobre as quais se assentou o pacto social desenhado na Constituição de 1988 (BARBOSA, SOUZA e SOARES, 2020; NÉRI, 2019). Forjou-se uma coalizão política e social que
não apenas viabilizou a opção, em termos de política econômica, pelo aprofundamento de
um ajuste recessivo. A política de valorização real do salário mínimo foi interrompida. Em um
contexto de alta da desocupação, a flexibilização da legislação trabalhista e sindical precarizou e piorou o poder de barganha dos trabalhadores; a aprovação da Emenda Constitucional 95 e a recessão seguida de estagnação comprometeram severamente o financiamento
das políticas sociais e os gastos sociais, a dimensão mais distributiva das finanças públicas
(já que a estrutura tributária é regressiva ou, na melhor das hipóteses, distributivamente
neutra). Finalmente, a reforma previdenciária levada a cabo deixou intocadas as aposentadorias realmente privilegiadas (concentradas nos Regimes Próprios e não no RGPS e no
Poder Judiciário e Ministério Público e não no Poder Executivo) e ampliou o ônus de tempo
e valor de contribuição dos trabalhadores da iniciativa privada. Independente dos méritos
e problemas próprios de cada uma destas iniciativas, o resultado distributivo vê-se no gráfico: a retomada dos mecanismos que produzem historicamente a concentração da renda
do trabalho e das transferências públicas no país.
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A dinâmica da renda - variação, desigualdade e pobreza - em Minas Gerais, no período de
2012 a 2019, se inscreve neste mesmo quadro, como seria de se esperar. No entanto, apresenta as nuances decorrentes das especificidades da composição demográfica, das características da economia e do mercado de trabalho, e da capacidade institucional e alcance das
políticas sociais no estado. O restante desta nota explorará estas especificidades: a trajetória da renda no estado, a partir do crivo distributivo e da equidade vertical (intensidade
e comportamento da desigualdade) e horizontal (a maneira pela qual os distintos grupos
sociais - gênero, raça, idade etc. - foram beneficiados ou prejudicados pelo comportamento
dos rendimentos).

A dinâmica da renda em Minas Gerais: trajetória, desigualdade e
pobreza entre 2012 e 2019.
Laswell, um dos pioneiros na análise de políticas públicas, afirmou que decisões e análises
sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por
quê e que diferença faz. Este será, em parte, o objetivo que o restante desta nota perseguirá, para o caso de Minas Gerais. Focando no período de 2012 a 2019, a ênfase será sobre os
efeitos das mudanças na conjuntura e nas políticas públicas sobre a distribuição da renda
Gráfico 2: Evolução da renda domiciliar per capita (em R$ de 2019), Minas Gerais, 2012-2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2019)
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e sobre os rendimentos dos diferentes segmentos da população, mostrando que custos e
benefícios das opções de políticas não se distribuem igualmente ou de forma aleatória sobre a população.
O gráfico 2 mostra a evolução da renda domiciliar per capita média no estado, entre 2012
e 2019, em valores atualizados. A história que este gráfico parece contar é a narrada aqui.
Até 2014, a renda média cresce em termos reais; sofre uma queda ainda moderada – aproximadamente 1% - em 2015 e, em 2016, nova queda, agora de aproximadamente 6%. A
lenta recuperação que se segue não chega a compensar as perdas, revelando, talvez, um
novo patamar de distribuição dos ganhos de crescimento.
O comportamento da desigualdade na distribuição destes rendimentos também varia bastante ao longo do período, conforme demonstrado no gráfico 3. No caso de Minas Gerais,
entre 2012 e 2015 o Gini seguiu o movimento de queda iniciado em princípios do século
XXI. É notável que ainda em 2015, apesar do início da queda da renda e da deterioração
do mercado de trabalho, a renda dos mais pobres tenha sido, comparativamente, mais resiliente. A partir de 2016, porém, a desigualdade reverte a tendência de queda por 3 anos.
Em 2019, o índice de Gini volta a recuar sem, porém, retornar ao patamar de 2015. Em que
Gráfico 3: Evolução do coeficiente de Gini da renda domiciliar per capita, Minas Gerais, 20122019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2019)
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medida esta oscilação em 2019 indica uma retomada da queda da desigualdade ou não é
algo que provavelmente só será possível saber pela observação de seu comportamento a
partir de 2021, já que 2020, em vista do impacto da pandemia e das políticas para seu enfrentamento (como o auxílio emergencial), foi um ano atípico demais para se tomar como
indicativo.
Mas a análise da evolução da desigualdade de renda, destacando o componente da renda
do trabalho em relação ao conjunto dos rendimentos, é informativo para reflexão sobre as
políticas públicas. É o que mostra o gráfico 4.
No período analisado, entre 71,2 e 74,7% da renda média da população teve origem nos
rendimentos do trabalho. O que os dados do gráfico 4 demonstram, em primeiro lugar, é
que a renda do trabalho é sistematicamente mais concentrada do que o conjunto dos rendimentos das famílias. Isto se deve principalmente ao efeito progressivo das transferências
públicas, como bolsa família, benefício de prestação continuada e aposentadorias e pensões do Regime Geral da Previdência Social. Em segundo lugar, o gráfico mostra que já a
partir de 2014 a renda do trabalho deixa de contribuir para a redução da desigualdade de
rendimentos, pelo menos em Minas Gerais. O Gini da renda do trabalho aumenta até 2018
Gráfico 4: Evolução do coeficiente de gini da renda do trabalho e do rendimento domiciliar per
capita, Minas Gerais, 2012-2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2019)
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e se reduz em 2019, sem no entanto retornar sequer ao patamar de 2017. Ou seja, na crise que se inicia em 2015 e na estagnação posterior foram os outros tipos de rendimento,
notadamente as transferências públicas, que evitaram uma deterioração ainda maior das
condições de bem estar dos mineiros.
A renda média e a desigualdade de renda parecem apresentar comportamentos bem distintos entre dois períodos: o primeiro, de 2012 a 2015, mais benevolente do ponto de vista
tanto dos rendimentos quanto de sua distribuição; o segundo, de 2016 a 2019, aparentemente mais concentrador. Para avaliar em que medida esta impressão é correta, analisa-se
a variação da renda, por percentil da população em cada período. Os gráficos 5 e 6 expressam esta variação.
Os dois gráficos, apesar de representarem períodos tão próximos no tempo, parecem contar a história de duas Minas Gerais diferentes. E, em certa medida, é disto que se trata,
tal a magnitude das mudanças no contexto e condições econômicas e fiscais, no perfil das
coalizões, nas prioridades escolhidas, nas políticas públicas e na institucionalidade social
que deles resultam. O período de 2012 a 2015 apresenta uma situação particularmente
benevolente, do ponto de vista do bem estar: praticamente todos os percentis de renda
Gráfico 5: Variação de renda dos quantis, Minas Gerais, 2012 a 2015

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2015)
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Gráfico 6: Variação da renda dos quantis, Minas Gerais, 2015 a 2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2015 a 2019)

(com a exceção daqueles situados no topo da distribuição, para os quais os dados, como se
discutiu, não são tão bons) têm ganhos significativos de renda e os percentis mais baixos
ganham bem mais. Ou seja, a renda aumenta ao mesmo tempo em que a desigualdade diminui. Note-se, porém, do ponto de vista mais sociológico do que das condições materiais,
a situação do terceiro quartil de renda: este vê diminuir sua vantagem em relação aos mais
pobres, ao mesmo tempo em que aumenta sua distância em relação aos mais ricos (quarto
quartil). Assim, mesmo que sua renda tenha aumentado, é bem possível que seu sentimento
de privação relativa tenha provocado mal-estar, explicando pelo menos em parte a insatisfação dos setores médios e sua rejeição a várias políticas de inclusão social.
De outro lado, o período de 2016 a 2019 revela uma situação muito distinta. Neste período, a renda de quase todos os segmentos permaneceu praticamente estagnada, exceto nos
percentis extremos: o decil mais pobre perdeu até 40% de sua renda e os percentis mais
ricos ampliaram seus rendimentos em até quase 60%. Ou seja, do ponto de um ponto de
vista grosseiramente rawlsiano, uma piora significativa em termos de justiça distributiva:
não apenas a desigualdade se ampliou, mas este aumento se deveu em grande parte a uma
perda absoluta e não apenas relativa dos rendimentos mais baixos. O resultado líquido do
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período é, em termos práticos, que transferiu-se renda dos mais pobres para os mais ricos
e que praticamente todos os parcos aumentos da renda real total da população mineira no
período de 2016 a 2019 foram apropriados pelos segmentos mais ricos.
Quem ganhou e quem perdeu mais em cada período
As análises sobre a desigualdade têm que lidar com três tipos de questões: desigualdade de
quê? Quanta desigualdade? Desigualdade entre quem? Nesta nota técnica, o foco é sobre
a trajetória recente da desigualdade de rendimentos na população de Minas Gerais. Nas
seções anteriores, analisou-se o quanto esta desigualdade se alterou entre 2012 e 2019.
No entanto, é importante também levar em conta que os custos e benefícios das escolhas
que as sociedades fazem e das políticas que desenvolvem não se distribuem aleatoriamente entre os distintos grupos. A desigualdade é também – e, talvez, principalmente – uma
questão de poder. Assim, esta seção se propõe a analisar como os grupos mais vulneráveis,
em termos de gênero, raça e idade, foram afetados em seus rendimentos pela trajetória
econômica e social recente no estado de Minas Gerais. Para isto, novamente será observada a dinâmica da renda em dois períodos: 2012 a 2015 e 2016 a 2019. Para este objetivo
– avaliar a dinâmica da renda do ponto de vista de distintos segmentos sociais – é mais adequado utilizar, como indicador, a renda individual no lugar da renda domiciliar per capita, já
que em um mesmo domicílio frequentemente convivem indivíduos de gênero, raça, idade
e escolaridade variadas e a trajetória distinta da renda em cada um destes grupos ficaria
camuflada caso se utilizasse a renda domiciliar per capita.
No primeiro período considerado, expresso no gráfico 7, há um significativo ganho real na
renda média individual total de Minas Gerais - aproximadamente 4,41% de aumento - que
alcançam a maior parte dos segmentos da população. Quando se observa a renda total, as
exceções são os mais jovens e os detentores de ensino superior. Em relação àqueles com
idade entre 14 e 24 anos, a queda na renda parece dever-se à menor participação no mercado de trabalho e maior dedicação aos estudos, como demonstram várias estatísticas do
período. Já os detentores de ensino superior tiveram uma queda expressiva de quase 7%
em sua renda total (o que inclusive pode ajudar a explicar a insatisfação dos setores médios
no período), em parte devido à redução do prêmio monetário por escolaridade, decorrente
da ampliação da oferta de mão de obra mais escolarizada. Mas talvez mais interessante
seja notar quais segmentos obtiveram ganhos superiores à média da população mineira.
Neste período, foram os negros e os menos escolarizados, justamente aqueles que figuram
entre os grupos mais vulneráveis, aqueles que obtiveram os acréscimos mais significativos
de renda. No caso do gênero, os homens e mulheres obtiveram ganhos semelhantes. Assim,
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Gráfico 7: Variação da renda total de todas as fontes e da renda do trabalho, segundos faixa etária,
nível de instrução, raça e gênero, Minas Gerais, 2012-2015

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2015)

de forma geral, pode-se afirmar que foi um curto período em que se distribuíram ganhos,
em que esta distribuição foi progressiva e que os maiores beneficiários situaram-se entre
os segmentos historicamente discriminados na sociedade brasileira, com a exceção das
mulheres.
No segundo período, de 2015 a 2019, a situação é praticamente a oposta. Como se vê pelo
gráfico 8, o período foi de estagnação dos rendimentos médios dos mineiros, com uma queda de 0,13% na renda total e de cerca de 1% na renda do trabalho, que significa praticamente estabilidade. Quando se observam a variação da renda para distintos segmentos, porém,
é possível observar que também neste caso houve ganhadores e perdedores. Quase todos
os segmentos perderam renda real no período. Já os brancos foram os maiores ganhadores,
com 6,6% de ganho real, enquanto os negros perderam renda. Os idosos, e o segmento com
a menor escolaridade (ensino fundamental incompleto, que apresenta uma grande sobreposição com os idosos) foram comparativamente protegidos, provavelmente devido, em
grande parte, às transferências públicas (especialmente previdência, BPC e bolsa família).
De fato, enquanto a renda do trabalho apresenta variação negativa (de 2,4% no caso dos
idosos e de 7,8% entre aqueles com ensino fundamental incompleto), o comportamento da

Março de 2021

Nota técnica n º 01 - Ascensão e queda do Bem-estar em Minas Gerais

15

Gráfico 8: Variação da renda total de todas as fontes e da renda do trabalho, segundos faixa etária,
nível de instrução, raça e gênero, Minas Gerais, 2015-2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2015)

renda total é bem menos deletério: há um aumento de 1,76% na renda dos idosos e a queda
na renda total dos menos escolarizados é bem menor (2,89%) . De forma geral, portanto,
pode-se afirmar que 2015 a 2019 foi um período de estagnação da renda em Minas Gerais,
em que ela se concentrou, gerando perdas para amplos setores e ganhos muito limitados,
concentrados nos brancos. De outro lado, fica claro também o papel das transferências
públicas em proteger grupos vulneráveis e amenizar os efeitos de choques recessivos no
mercado de trabalho.
Como é hoje de amplo conhecimento, os distintos vetores de desigualdade tendem a se
combinar, agravando as condições de vida dos grupos mais vulneráveis, como é o caso da interação entre as desigualdades de raça, gênero e classe. É o que demonstra o gráfico 9, que
expressa a evolução do rendimento de mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, como proporção dos rendimentos de homens brancos. Os dados representados são
bem eloquentes e demonstram que, de maneira geral, os negros – homens e mulheres - e as
mulheres estão em desvantagem e, dentro de um mesmo grupo racial, as mulheres têm piores rendimentos do que os homens. É de se notar o grau de exclusão em que se encontram
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Gráfico 9: Evolução da renda de mulheres brancas, mulheres negras e homens negros em relação à
renda dos homens brancos, Minas Gerais, 2015-2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2015 a 2019)

as mulheres negras, cujos rendimentos em momento algum alcançam sequer a metade dos
rendimentos de homens brancos e, mesmo em relação aos homens negros, encontram-se
em situação particularmente desfavorável. Note-se também que, de forma geral, a tendência dos anos mais recentes (desde 2016 ou 2017) é de ampliação da desigualdade de mulheres e negros em relação à renda dos homens brancos.

A dinâmica da pobreza e extrema pobreza
Os debates sobre a magnitude e persistência dos altos graus de desigualdade da sociedade
brasileira apontam também uma convergência entre as políticas de combate à pobreza e de
redistribuição de renda. De fato, uma política sustentável e responsável de combate à pobreza deve, ao lado do enfrentamento direto e imediato às privações absolutas, examinar e
intervir sobre os mecanismos de produção e reprodução da pobreza. No caso da sociedade
brasileira, não há como discutir seriamente o combate à pobreza sem o enfrentamento da
desigualdade. Além disto, vários trabalhos, pelo menos desde Henriques (2000) mostram
que um dos problemas principais, na conformação da desigualdade de renda no Brasil é
“o excesso de riqueza dos mais ricos”, ou seja, a extraordinária concentração da renda e da
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riqueza no “topo do topo” da pirâmide. Em condições de desigualdade tão extremas como a
nossa, a elasticidade da pobreza em relação ao crescimento econômico é muito menor, pois
a literatura recente mostra que a possibilidade de que o crescimento econômico diminua a
pobreza é mediada pelo grau e perfil da desigualdade. Ou seja, na ausência de políticas mais
explicitamente redistributivas, os ganhos de crescimento tendem a ser muito desproporcionalmente apropriados pelos mais ricos. O trabalho citado mostra ainda que, diante disto,
a diminuição da desigualdade seria uma alternativa bem mais eficiente do que o crescimento econômico puro para o combate à pobreza.
A noção de pobreza, de forma geral, descreve geralmente uma situação de privação. Ainda
que eventualmente se adotem medidas de pobreza relativa, o mais usual é considerar uma
condição absoluta. Quase sempre o conceito pobreza se refere a uma situação em que o
acesso a determinadas condições mínimas de bem-estar são negadas a uma pessoa, a uma
família, a um grupo ou aos moradores de uma região.
Existem, claro, diversas formas de se medir a pobreza. Dentre elas se destacam o estabelecimento de um nível de renda considerado necessário para um cidadão ou um domicílio não
ser considerado pobre, ou então a definição de certas necessidades básicas para um ser humano ou certos direitos básicos para um cidadão que, quando não satisfeitos, caracterizam
situação de pobreza. Estes últimos definem as noções multidimensionais (quer dizer, não
apenas monetárias) de pobreza. Em princípio, o enfoque de pobreza multidimensional ou o
das necessidades básicas não satisfeitas são conceitualmente mais precisos. Por exemplo,
em sociedades ou domicílios mais rurais ou em sociedades menos monetarizadas, várias
necessidades básicas – como alimentação ou acesso à água – podem ser total ou parcialmente satisfeitas de forma não monetária, pela agricultura ou pecuária de subsistência.
No entanto, mesmo que conceitualmente mais precisas, os enfoques multidimensionais ou
não monetários da pobreza são menos disseminados do que aqueles baseados na renda,
por vários motivos. O primeiro deles é a parcimônia e simplicidade. A maior parte das sociedades são bastante monetarizadas, ou seja, a renda disponível é o principal instrumento de
satisfação de necessidades e de acesso a bens e serviços. Além disso, mesmo quando não é
exatamente o caso, na maioria das sociedades, a renda funciona como uma proxy razoável
do padrão de vida e de consumo das famílias. Em segundo lugar, a adoção da renda como
um indicador permite maior comparabilidade entre países, regiões e pessoas, sem que se
tenha que entrar em debates complexos acerca de quais seriam, em diferentes contextos e
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sociedades, as necessidades básicas ou padrões mínimos de vida e quando seriam considerados não satisfeitos. Finalmente, a maior disponibilidade e tempestividade de informações
relativamente confiáveis sobre a renda do que sobre outras dimensões justifica seu uso.
Como apontado anteriormente, a evolução da pobreza no Brasil foi marcada por dois períodos bem demarcados, com declínio das taxas de pobreza e extrema pobreza entre 2012 e
2014, aumento entre 2015 e 2017 e certa estabilidade em 2018 (Barbosa, Souza e Soares,
2020). Em 2014 encontra-se o período mais favorável, completamente revertido nos anos
seguintes, e em 2018 essas taxas encontravam-se em patamares superiores a 2012. O país
contava com 2,2 milhões de pessoas a mais na extrema pobreza, crescimento de 38,1% em
relação a 2012. Para a linha de pobreza mais alta, houve acréscimo de 1,1 milhão de pobres entre 2012 e 2018. Toda a redução da pobreza (-3 milhões) e extrema pobreza (-1,4
milhão) ocorrida até 2014, foi revertida nos anos seguintes1. A partir destes resultados
recentes, o objetivo desta seção é examinar a magnitude e evolução da pobreza em Minas
Gerais entre 2012 e 2019.
Não há no Brasil uma linha de pobreza monetária oficial. As linhas de ¼ e ½ salários mínimos de rendimento domiciliar per capita são os parâmetros utilizados para a inscrição das
famílias no Cadastro Único e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS), direito
assistencial constitucionalmente assegurado a idosos e pessoas com deficiência pago pela
Previdência Social. Com a valorização do salário mínimo nas primeiras décadas dos anos
2000 e a ausência de um mecanismo de reajuste dos benefícios dos programas sociais,
houve um distanciamento desses valores. Em 2019, os elegíveis ao programa eram aquelas
famílias com renda per capita de até R$ 178 e as extremamente pobres até R$ 89 (IBGE,
2020). No entanto, nesta nota técnica utilizaremos as referências do salário mínimo, mais
condizentes com o objetivo do trabalho.
O gráfico 10 apresenta o percentual de pobres para 2 linhas de pobreza: até ¼ do salário
mínimo vigente em cada ano (correspondia a R$249,50 em 2019) e mais de ¼ a ½ salário
mínimo mensal (em valores de 2019, correspondia a faixa entre R$ 249,51 e R$ 499 mensais per capita).

1
O aumento da pobreza desde 2015 foi observado na América Latina especialmente em decorrência da retração econômica da região e retrocesso das políticas públicas de
transferência de renda e dinamização do mercado de trabalho.
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A extrema pobreza, em Minas Gerais, entre 2012 e 2019, seguiu trajetória similar à observada no país (IBGE, 2020; BARBOSA, SOUZA E SOARES, 2020) com a demarcação dos
dois períodos: até 2015 e depois desse ano. No primeiro período, a taxa de pobreza tem
trajetória descendente, de 18,1%, em 2012, para 16,4%, em 2012; enquanto os extremamente pobres passam de 7,8% para 6% da população de Minas Gerais.
Gráfico 10 – Evolução da taxa de pobreza em duas linhas – Minas Gerais, 2012-2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2019)

No segundo período, entre 2016 e 2018, houve crescimento da população pobre e extremamente pobre em Minas Gerais, porém menos intenso do que o ocorrido para o Brasil.
A estimativa é que havia 1,5 milhão de extremamente pobres e 3,5 milhões de pobres em
Minas Gerais em 2019. Depois da redução de 343,2 mil no primeiro grupo entre 2012 e
2015, em 2016 houve elevação de 38,9% de pessoas, revertendo todo o declínio da extrema pobreza no período. Já para aqueles com renda domiciliar per capita entre ¼ de SM e ½
SM, observou-se redução de 287,2 mil pessoas entre 2012 e 2015; nos três anos seguintes
a população nessa faixa de renda apresentou aumentos sucessivos e voltou a cair em 2019.
Assim, em 2019, a taxa de pobreza e extrema pobreza diminuiu, alcançando patamar inferior a 2012. No entanto, ambas são superiores a 2015, onde estavam as menores proporções de pobres e extremamente pobres na população mineira.
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O Banco Mundial adota três linhas de pobreza de acordo com o nível de renda dos países.
A atual linha internacional de extrema pobreza é fixada em US$1,90 por dia em termos de
poder de paridade de compra. Na medida em que quanto maior o nível de renda média,
maior deve ser a linha de pobreza para que ela mantenha correspondência com o nível de
rendimento médio daquela população, o Banco Mundial recomenda para o Brasil (país de
renda média alta) o valor de US$5,50 como parâmetro para pobreza (IBGE, 2020). O gráfico 11 apresenta a evolução da pobreza a partir desse critério. O resultado é similar ao
encontrado para as faixas de salário mínimo, não obstante a taxa de pobreza comece trajetória ascendente a partir de 2015, alcançando o nível mais alto em 2018 (18%) e o mais
baixo em 2019 (14,6%)
Gráfico 11: Evolução da taxa de pobreza critério do Banco Mundial – Minas Gerais, 2012-2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2019)

Uma das características marcantes na história do país é a maior vulnerabilidade à pobreza
dos mais jovens, das mulheres, negros e pessoas menos escolarizadas. Em Minas Gerais,
essa estrutura se manteve em todo o período analisado, não obstante a redução da proporção de negros pobres em 2014 e 2015. Eles eram 73,8% dos extremamente pobres e 67%
dos pobres, em 2012; e chegaram a 75,4% e 72,1% dos pobres e extremamente pobres
em 2019, nessa ordem. Isso representou 1,1 milhão de negros na situação de extrema pobreza e 2,6 milhões na de pobreza em 2019. No caso das pessoas autodeclaradas brancas,
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estimou-se 373 mil pobres e 990 mil, extremamente pobres no mesmo período. Para além
da persistência, também em Minas Gerais, da maior vulnerabilidade dos negros à pobreza, expressão já bastante conhecida do racismo brasileiro, é notável também como a crise
econômica e os retrocessos na proteção social a partir de 2016 atingem com muito mais
severidade este grupo. Enquanto a porcentagem de pobres entre os brancos oscila entre
5,3 e 5,5% entre 2015 e 2018, caindo para 4,7% em 2019, a proporção de pobres entre
os negros no mesmo período salta de 11% para 13,5%, para retornar a 12,1% em 2019,
patamar ainda significativamente superior ao de 2015; movimento parecido ocorre com
a extrema pobreza. Já a proporção de pobres e extremamente pobres por gênero indica
a situação desfavorável de mulheres em todos os anos da série e acompanha a trajetória
indicada acima para os dois grupos (Gráfico 12 e 13).
Gráfico 12: Evolução da proporção de pobres e extremamente pobres na população total segundo
gênero - Minas Gerais, 2012-2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2019)

A baixa escolaridade é outra característica que se destaca na população pobre e extremamente pobre, sendo apontada de forma quase consensual como um dos determinantes individuais da renda do trabalho e, portanto, da vulnerabilidade à pobreza. A taxa de extrema
pobreza para as pessoas que não completaram o ensino fundamental é cinco vezes maior do
que para os que possuíam o ensino médio completo. No entanto, na comparação de 2019
com 2012, nota-se que ela só é menor para aqueles com ensino fundamental incompleto.
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Gráfico 13: Evolução da proporção de pobres e extremamente pobres na população total segundo
raça/cor - Minas Gerais, 2012-2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2019)

Para todos os demais houve aumento da taxa de extrema pobreza. O mesmo pode ser observado para aqueles com renda domiciliar per capita de mais de ¼ a ½ salário mínimo. Note-se aqui também como o choque de 2015 e seus desdobramentos atingem com mais força os mais vulneráveis, neste caso os menos escolarizados, cuja proporção de pobres sofre
mais imediatamente e com mais força a deterioração das condições de Bem-Estar.
Como é amplamente conhecido, a pobreza na infância e adolescência é maior do que nas
outras fases do ciclo de vida. Em Minas Gerais, em 2019, 39,1% das crianças de até 13
anos e 39,9% dos adolescentes de 14 a 17, viviam em domicílios pobres ou extremamente pobres. O efeito deletério da maior vulnerabilidade à pobreza dos mais jovens reside
especialmente no fato de que a privação de renda está altamente associada às disparidades no acesso a oportunidades e a outros direitos básicos, como moradia, educação, saúde,
proteção contra o trabalho infantil, dentre outros. Todo o ciclo de vida é influenciado pelas
condições iniciais desfavoráveis, contribuindo para a reprodução do ciclo intergeracional
da pobreza. Essas evidências motivaram a focalização do principal benefício do sistema de
proteção social no Brasil, o Bolsa Família, nas famílias pobres com a presença de crianças e
adolescentes. No entanto, mesmo depois da expansão da cobertura (entre 2012 e 2016) a
pobreza continuou a evoluir desfavoravelmente em relação às outras faixas de idade.
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Gráfico 14 – Evolução da taxa de pobreza e extrema pobreza por nível de instrução– Minas Gerais,
2012-2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2019)

No caso dos mais velhos, a partir dos 60 anos, vê-se a importância tanto do sistema de previdência social quanto dos Benefícios Assistenciais, especialmente do BPC, que sofreram
apreciação maior por estarem atrelados ao salário mínimo - ao contrário dos benefícios do
Bolsa Família, cujas atualizações foram muito aquém da apreciação do salário mínimo.
Mas além dos benefícios e transferências, o funcionamento do mercado de trabalho e do
contexto macroeconômico tiveram papel fundamental na trajetória da pobreza no país,
no geral, e em Minas Gerais, em particular. A evolução favorável da pobreza esteve muito
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relacionada ao incremento da renda (entre 2012 e 2015), potencializado pela redução da
desigualdade, pela elevação do salário mínimo (mesmo que em níveis inferiores à década
anterior) e pelo desempenho do mercado trabalho, cujos rendimentos respondem por mais
de 2/3 da renda dos domicílios. Pelo gráfico 16, vê-se o quanto os rendimentos dos 30%
mais pobres estão associados à evolução do salário mínimo, e o quanto a partir de 2015,
eles se distanciam.
Gráfico 15 – Evolução da taxa de pobreza e extrema pobreza por faixa etária– Minas Gerais,
2012-2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2019)
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Gráfico 16 - Evolução do salário mínimo, dos rendimentos do primeiro, segundo e terceiro decis de
renda - Minas Gerais, 2012-2019

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2019)
Tabela 1 - Taxa de desocupação, proporção dos ocupados que contribuíam para previdência,empregados
formalizados e número de ocupados - Minas Gerais, 2012/2015/2018/2019

Taxa de desocupação
Ocupados que contribuem para
previdência
Empregados com carteira e funcionários públicos estatutários
Número de ocupados

2012

2015

2018

2019

6,7

8,7

10,7

10,1

64,3

67,9

65,5

56,7

50,1

50,7

47,1

45,8

9.543.505

9.930.554

9.941.736

10.219.251

Fonte: Microdados da PNAD Contínua (2012 a 2019)

Considerando especificamente algumas dimensões do funcionamento do mercado de trabalho, nota-se, a partir de 2015, um cenário mais desfavorável, revertendo tendência de
melhora no período anterior, quando as taxas de crescimento da economia estavam mais
elevadas. Até 2015, houve incremento dos ocupados contribuintes a Instituto de Previdência Social e da proporção dos empregados formalizados (empregados com carteira assinada
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e funcionários públicos estatutários). A partir de então, a taxa de desocupação passa a aumentar ano a ano, mesmo com expansão na geração de postos de trabalho, insuficiente para
a absorção da força de trabalho.

Considerações finais
O Brasil assistiu, no início deste século, a um período inédito de melhoria de bem-estar, com
a combinação longeva - para padrões brasileiros, fique claro - de aumento da renda e redução da desigualdade. A até então lenta e instável redução da pobreza e extrema pobreza do
Brasil - quase totalmente dependente de um crescimento econômico cujos benefícios eram
muito desproporcionalmente apropriados pelos mais ricos - também foi impactada por esta
combinação, levando ambas a seus mais baixos patamares históricos.
A partir de 2015/2016, a recessão seguida de estagnação econômica, a prioridade absoluta conferida às medidas de austeridade e o - só em parte decorrente disto - enfraquecimento ou desmonte da institucionalidade e das políticas públicas que materializavam o
pacto social da Constituição de 88 levaram a pane ao frágil mecanismo de mitigação das
desigualdades e de extensão da cidadania social que se desenhava. O resultado, do ponto
de vista social, foi a deterioração das condições de vida, a perda de parte significativa dos
ganhos dos primeiros quinze anos do século e o regresso aos patamares históricos de iniquidade e privação.
Esta nota analisou esta trajetória a partir do foco na renda - evolução, desigualdade, pobreza - e em seu comportamento no estado de Minas Gerais. A análise demonstra uma estrutura e uma dinâmica semelhantes ao que ocorreu no país. Do ponto de vista da renda
domiciliar per capita média, esta se amplia até 2014, seguido de um biênio de deterioração
e depois de uma lenta e fraca recuperação, que não chega a ser suficiente para, até 2019,
retomar o patamar de 2014. A desigualdade de renda no estado, no período, também segue este padrão, quando medida pelo índice de Gini: ela se reduz intensamente até 2015,
ao qual seguem dois anos de igualmente intenso agravamento ,incerta estabilização entre
2017 e 2018 e redução a um patamar ainda superior ao ano de 2015.
O perfil distributivo e de apropriação dos ganhos de rendimentos entre a população explicita dois padrões bem claros e distintos, quase uma alegoria de dois projetos de país. Entre
2012 e 2015, praticamente todos os percentis da distribuição (com exceção daqueles de
renda muito alta) ampliam sua renda e os mais pobres ganham bem mais. No segundo período, de 2015 a 2019, a renda da maioria da população permanece estagnada, com duas
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exceções: os percentis mais pobres perdem renda real e os percentis mais ricos aumentam
sua renda real, ou seja, há uma perversa redistribuição regressiva líquida da renda, com os
mais pobres transferindo renda para os mais ricos. Mais do que isto, do ponto de vista da
equidade horizontal, no primeiro período quase todos os segmentos ganham renda, mas os
menos escolarizados e os negros são os que têm os maiores ganhos. No segundo período,
a maior parte da população experimentou estagnação ou queda na renda, com exceção dos
brancos, que tiveram ganhos significativos. Enfim, não apenas quanto, mas também quem
são os ganhadores líquidos de cada período não expressa apenas fenômenos aleatórios ou
fatalidades, mas relações de poder e controle da agenda e dos recursos públicos.
A mesma coisa pode-se dizer do comportamento da pobreza e da extrema pobreza. Até
2015, assiste-se a uma redução tanto de uma quanto de outra. A partir de 2016, ambos os
indicadores se elevam significativamente e se estabilizam em patamares muito altos, revertendo os ganhos do período anterior. No caso da pobreza, em 2019, há redução moderada
de sua incidência; no caso da extrema pobreza, nem isto. Além disto, não apenas, como se
sabe, os grupos mais vulneráveis - negros, mulheres, menos escolarizados, crianças - são
sobrerrepresentados entre pobres e extremamente pobres: foram também os grupos mais
afetados pelo aumento da pobreza e da extrema pobreza a partir de 2016 e os que menos
se recuperaram.
Os dados evidenciam, portanto, que o desmonte do pacto social que sustentou a democratização, o qual o Brasil experimenta desde 2015 com a crise e estagnação econômica,
as quais o governo federal busca solucionar através da opção quase exclusiva por um ajuste fiscal recessivo e permanente e por políticas que levaram ao aumento do desemprego,
precarização do trabalho e paralisação ou retrocesso em várias políticas sociais - cobra,
também em Minas Gerais, seu preço em deterioração do bem estar.
Além disto, é preciso dar destaque ao fato de que a pandemia de COVID-19 assola um país
e um estado que já sofriam uma piora das condições sociais e do mercado de trabalho. Ao
longo do ano de 2020, as bases da renda da população foram fortemente minadas pelos
efeitos da pandemia, agravados pela resposta errática, descoordenada, quando não francamente equivocada, que o Governo Federal deu à população, aos estados e municípios.
Desde o segundo trimestre do ano, fica evidente a deterioração do mercado de trabalho,
em quase todas as dimensões: menos pessoas com acesso ao mercado de trabalho, queda
nos rendimentos e aumento na desigualdade da renda do trabalho (DUQUE, 2020). Esta
degradação foi camuflada pela provisão do auxílio emergencial, que trouxe a desigualdade
de renda total e a pobreza para patamares historicamente baixos.
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No entanto, o fim do auxílio emergencial explicitou esta deterioração. Segundo estudo do
Centro de Políticas Sociais, da Fundação Getúlio Vargas, 2021 se inicia com a incidência de
pobreza (medida por uma renda inferior a 246 reais) mais alta desde 2011. É provável que,
em alguma medida, parte deste quadro seja revertida a partir do pagamento da versão bastante acanhada (em termos de cobertura e de valor) de auxílio emergencial aprovada e com
a perda de intensidade na pandemia, a partir do aumento da cobertura das vacinas ao longo
do ano. No entanto, o fechamento de empresas, principalmente das pequenas e médias,
mais intensivas em trabalho, as incertezas internacionais e o recrudescimento do ajuste
fiscal (que à EC 95 somou a chamada PEC Emergencial) com efeitos recessivos nos próximos anos indicam que após este impulso inicial, a recuperação da economia será, na melhor
das hipóteses, lenta e moderada. Se ainda não havíamos, no início de 2020, voltado aos
níveis de atividade econômica de 2014, os próximos anos não parecem animadores. Assim,
o quadro mais realista que se projeta para o Brasil é de um forte agravamento da pobreza,
da pobreza extrema e da desigualdade a partir de 2021. Como ocorreu no período anterior,
dificilmente Minas Gerais escapará às mesmas consequências, em maior ou menor grau.
Assim, se a recuperação econômica é por si só um grande desafio, desafio maior ainda é fazer
com que esta recuperação seja a mais inclusiva possível e que incorpore os segmentos mais
vulneráveis da população. Ainda que se considere que o nível estadual e, especificamente o
estado de Minas Gerais, encontra-se em condições fiscais difíceis e dispõe de instrumentos
muito mais limitados de intervenção econômica, regulatória e de arrecadação, é necessário
que o estado coordene, reorganize e mobilize até o limite os instrumentos de que dispõe.
Não é aceitável a omissão do estado, diante da intensa deterioração das condições de vida
e do bem estar em Minas Gerais que, ademais, comprometem a renda e demanda agregada,
a capacidade de consumo e, ao fim e ao cabo, a magnitude, velocidade e sustentabilidade da
recuperação do estado após a pandemia.
Se o estado de Minas Gerais não tem controle sobre os principais determinantes da renda,
da sua distribuição e do comportamento do mercado de trabalho, isto não significa que não
há o que fazer. No mínimo, o nível estadual pode promover políticas defensivas de renda e
de trabalho, reorganizar sua capacidade de compra e ampliar de forma progressiva, ainda
que limitada, sua arrecadação. Algumas estratégias que poderiam ser, ao menos avaliadas
nesta direção incluem, de forma não exaustiva:
a) Renda Básica de Cidadania;
b) Criação e promoção pelo estado de moeda social digital direcionada a MEI´s e PME´s;
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c) Apoio e promoção de iniciativas de Economia Popular e Solidária;
d) Apoio e promoção da Agricultura Familiar e Agroecologia;
e) Criação de mutirão e frentes de trabalho com mão de obra local para reforma e manutenção de vias e equipamentos;
f) Proposição de alternativas ou de regulação das condições de trabalho, segurança social
e remuneração dos trabalhadores em aplicativos;
g) Reorganização das compras públicas e capacidade de encomenda do estado de Minas
Gerais com vistas a priorizar a fomentar o emprego e a renda dos setores mais vulneráveis
das empresas, empreendedores e trabalhadores;
h) Proposição de mudanças na tributação, regimes fiscais especiais, estrutura orçamentária e transferências para sustentar o Programa proposto e torná-los mais progressivos e
produtivos.
A título de exemplo, tome-se o caso de um imposto estadual, o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), nossa versão do imposto
sobre as heranças. As grandes heranças são um instrumento pelo qual a desigualdade se
transmite de uma geração a outra, além de conspirar contra a igualdade de oportunidades,
a mobilidade e a própria ideia de mérito. O Brasil, como se sabe, tributa muito pouco as
heranças e o faz de forma pouco progressiva. Enquanto por exemplo, nos EUA a alíquota
máxima chega a 40%, na França a 45% e, mesmo no Chile alcança 25%, no Brasil a alíquota máxima é 8%. Na legislação atual, os estados podem cobrar até 8% de imposto sobre
heranças (ITCD). Minas Gerais cobra 5%. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais, em 2020, a arrecadação de ITCD foi de R$ 1.001.640.000,00, incluindo
multas, juros e dívida ativa. Desse montante, os 10% maiores recolhimentos totalizaram
R$ 860.984.413,00. Assim, em uma conta simples e para efeito exclusivo de ilustração, se
Minas Gerais aumentar para 8% a alíquota de ITCD, apenas dos 10% maiores contribuintes, teria 561 milhões de reais adicionais no ano. Isto permitiria financiar uma proposta de
renda básica com uma transferência mensal de 200 reais para mais de 230 mil domicílios.
Trata-se, é preciso reiterar, não propriamente de uma proposta, que teria de ser avaliada em conjunto com outras iniciativas e do ponto de vista de sua viabilidade jurídica e de
suas consequências econômicas e tributárias líquidas. É, porém, uma ilustração de como
o estado pode, em uma situação de urgência como a que se vai enfrentar, mobilizar seus
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instrumentos tributários e de política social para, a um só tempo, tornar sua política fiscal
(dentro de suas enormes limitações) mais progressiva, atuar para proteger os mais vulneráveis e contribuir para a recuperação da demanda agregada e do consumo.
É certo que estas possíveis iniciativas, tomadas por um único estado com as limitações
constitucionais e conjunturais como Minas Gerais, não são capazes de alterar o nível global
da renda e teriam efeitos limitados sobre sua distribuição. Além disto, não há nada propriamente inédito nesta lista de possíveis estratégias para que a atuação do estado de Minas
Gerais torne sua atuação mais progressiva e, para usar um termo ao gosto das agências
multilaterais, pro-poor, ou seja que beneficie e proteja mais os mais pobres. Vários estados
(inclusive Minas Gerais) e municípios adotam ou adotaram em diferentes versões e combinações estes tipos de instrumentos. O importante é que, em circunstâncias de grave crise
econômica e social, de depressão do mercado de trabalho, eles se tornam centrais e devem
ser explorados ao limite, a fim de mitigar situações mais graves e proteger e promover os
setores mais vulneráveis da sociedade.

Referências Bibliográficas
ARRETCHE, Marta. (0rg.). TRAJETÓRIA DAS DESIGUALDADES: Como o Brasil mudou
nos últimos cinquenta anos. São Paulo: UNESP; CEM, 2015.
______. DEMOCRACIA E REDUÇÃO DA DESIGUALDADE ECONÔMICA NO BRASIL:
A INCLUSÃO DOS OUTSIDERS. Rev. bras. Ci. Soc., São Paulo , v. 33, n. 96, e339613,
2018 .
______. TRINTA ANOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988: RAZÕES PARA COMEMORAR?.
Novos estudos. CEBRAP, São Paulo , v. 37, n. 3, p. 395-414, Dec. 2018.
BARBOSA, Rogério; SOUZA, Pedro H. G. Ferreira; SOARES, Sergei S. D. DISTRIBUIÇÃO
DE RENDA NOS ANOS 2010: Uma Década Perdida para Desigualdade e Pobreza. Texto
para Discussão, 2610. Brasília, IPEA, 2020.
CASTRO, Jorge Abrahão de. POLÍTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL.
Econ. soc., Campinas , v. 21, n. spe, p. 1011-1042, Dec. 2012 .

Março de 2021

Nota técnica n º 01 - Ascensão e queda do Bem-estar em Minas Gerais

31

DUQUE, Daniel. Auxílio emergencial para de crescer em agosto, e pobreza cai de novo;
com redução do benefício a partir de setembro, porém, pobreza e desigualdade devem
aumentar. Blog do IBRE, postado em 24/09/2020. Acessível em: <https://blogdoibre.fgv.
br/posts/auxilio-emergencial-para-de-crescer-em-agosto-e-pobreza-cai-de-novo-com-reducao-do-beneficio>.
DUQUE, Daniel et al. Mercado de trabalho no Brasil ainda continua muito fragilizado:
Uma análise a partir dos dados mensalizados da Pnad Contínua. Blog do IBRE, postado em
30/09/2020. Acessível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/mercado-de-trabalho-no-brasil-ainda-continua-muito-fragilizado-uma-analise-partir-dos-dados>
FOLHA DE SÃO PAULO. Brasil começa 2021 com mais miseráveis que há uma década.
30/01/2021. Acessível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/brasil-comeca-2021-com-mais-miseraveis-que-ha-uma-decada.shtml>.
GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA: A
agenda negligenciada, Texto para Discussão, No. 2190, Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), Brasília, 2016.
IBGE. SÍNTESE DE INDICADORES SOCIAIS: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2020
IPEA. POLÍTICAS SOCIAIS: Acompanhamento e Análise. Vinte Anos da Constituição
Federal. Brasília, IPEA, 2009.
JACCOUD, Luciana (org.). QUESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. Brasília, IPEA, 2009.
FAGNANI, Eduardo (org.). A REFORMA TRIBUTÁRIA NECESSÁRIA: diagnóstico e premissas. Brasília: ANFIP: FENAFISCO: São Paulo: Plataforma Política Social, 2018.
NÉRI, Marcelo. POBREZA E POLÍTICAS SOCIAIS NA DÉCADA DA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE. NUEVA SOCIEDAD ESPECIAL EM PORTUGUÊS. Outubro, 2007.
______. CRESCIMENTO CHINÊS MELHOR QUE O DELES. Conjuntura Econômica, janeiro de 2008. Rio de Janeiro, FGV, 2008.
______. A ESCALADA DA DESIGUALDADE - Qual foi o impacto da crise sobre a distribuição de renda e a Pobreza? Rio de Janeiro, FGV, 2019

Março de 2021

Nota técnica n º 01 - Ascensão e queda do Bem-estar em Minas Gerais

32

PAES de BARROS, Ricardo; FOGUEL, Miguel e ULYSSEA, Gabriel. DESIGUALDADE DE
RENDA NO BRASIL: uma análise da queda recente. Brasília, IPEA, 2007.
PIKETTY, Thomas. O CAPITAL NO SÉCULO XXI. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2014.
SOARES, Sergei. O RITMO DE QUEDA NA DESIGUALDADE NO BRASIL É ADEQUADO? Evidências do Contexto Histórico e Internacional. Texto para Discussão, 1339. Brasília, IPEA, 2008.
SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de. UMA HISTÓRIA DE DESIGUALDADE: a concentração
de renda entre os ricos no Brasil, 1926-2013. HUCITEC, São Paulo, 2018

Março de 2021

