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DEMANDA, CUSTOS E IMPACTOS PARA O
ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA EM MINAS
GERAIS: EXERCÍCIOS A PARTIR DOS DADOS DA PNAD
COVID
Introdução
A Nota Técnica nº 1 deste Observatório discutiu a dinâmica da renda, da desigualdade
e da pobreza, em Minas Gerais, de 2012 a 2019, a partir dos dados da PNAD Contínua.
De maneira muito resumida, a Nota Técnica demonstrou que, do ponto do comportamento
vista da pobreza e da extrema pobreza, podem se identificar muito claramente dois períodos. Até 2015, assiste-se a uma redução tanto de uma quanto de outra. A partir de 2016,
tanto a pobreza como a extrema pobreza se elevam significativamente e se estabilizam em
patamares muito altos, revertendo as conquistas do período anterior. No caso da pobreza, em 2019, há redução moderada de sua incidência; no caso da extrema pobreza, nem
isto. Ademais, não apenas os grupos mais vulneráveis (negros, mulheres, jovens e menos
escolarizados) são sobre-representados entre pobres e extremamente pobres; foram estes
também os grupos mais afetados pelo aumento da pobreza e da extrema pobreza a partir
de 2016 e os que menos se recuperaram desde então. Assim, a análise demonstrou que o
desmonte do pacto social da Constituição de 1988, que o Brasil experimenta desde 2016,
vem contribuindo para que sejam sistematicamente negados patamares mínimos de bem-estar a uma parcela significativa dos cidadãos mineiros.
O trabalho alertou para o fato de que a pandemia de COVID-19 encontrou o Brasil – Minas
Gerais – já em condições fragilizadas, tanto em termos da renda quanto do mercado de
trabalho, cujos fundamentos se deterioraram ainda mais ao longo de 2020. Esta piora ficou
um tanto mitigada ou camuflada pela vigência do auxílio emergencial mais encorpado, em
termos de cobertura e valor, que se estendeu até outubro e, em menor grau, até o final do
ano passado. Mas, a combinação de uma economia e um mercado de trabalho vulneráveis,
a grave pandemia que vem assolando o planeta e a falta de coordenação e as respostas
equivocadas (para usar um eufemismo) do Governo Federal mostrou com força suas consequências desde o início de 2021. A piora do mercado de trabalho e da renda se traduz em
menos pessoas ocupadas, ocupações mais precarizadas, queda nos rendimentos e aumento na desigualdade dos rendimentos do trabalho (DUQUE, 2020).
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Esta nota técnica dá continuidade à anterior e abordará a evolução da pobreza e extrema
pobreza ao longo do ano de 2020, a partir dos dados da PNAD Covid, produzida pelo IBGE,
entre julho e novembro do ano passado. Além de analisar a evolução, incidência e intensidade da pobreza e extrema pobreza ao longo de 2020, a nota avaliará o efeito direto do
Auxílio Emergencial sobre ambas. A partir de uma estimativa do hiato médio de pobreza,
avalia-se o custo direto da eliminação da extrema pobreza no estado de Minas Gerais, considerando o contingente de cidadãos extremamente pobres no estado em novembro de
2020, quando desconsiderada a renda do Auxílio Emergencial.

Metodologia
Para analisarmos o comportamento da pobreza e da renda durante o período de 2020 e
compararmos com os valores nos anos anteriores foi necessária a utilização de duas pesquisas distintas, apesar de similares: a PNAD contínua para os valores anteriores à 2020
e a PNAD covid para os valores de 2020. A PNAD covid, apesar de ter um intuito distinto
da PNADc, objetivando estimar o número de pessoas com sintomas referidos associados à
síndrome gripal e monitorar os impactos da pandemia da COVID-19 no mercado de trabalho brasileiro, conta com variáveis muito semelhantes ou idênticas à PNADc, o que permite
sua utilização para estimar valores relacionados à renda nos meses de 2020, quando utilizamos os dados do questionário do trabalho. Abaixo, detalhamos como foram compatibilizadas as informações utilizadas em ambas as pesquisas
Renda domiciliar per capita
Os microdados da PNAD contínua contam com diferentes variáveis contendo a Renda domiciliar per capita. Nessa pesquisa utilizou-se o rendimento domiciliar per capita habitual
de todos os trabalhos e efetivo de outras fontes, excetuando o rendimento de pensionistas,
empregados domésticos ou parentes de empregados domésticos no domicílio. Já a PNAD
covid não conta com um valor referente ao rendimento domiciliar, disponibilizando apenas os valores individuais de renda habitual de todos os trabalhos (por meio da pergunta
“Quanto recebia normalmente em todos os trabalhos?”) e os valores do domicílio para cada
rendimento advindo de outras fontes, sendo eles aposentadoria e pensão, pensão alimentícia, doação ou mesada, Bolsa Família, BPC, Auxílios relacionados a COVID 19, seguro desemprego e outros rendimentos.
Assim, para calcularmos a Renda domiciliar per capita em 2020 foi necessário somar os valores de rendimento de todos os trabalhos com os valores somados de outras fontes, para
em seguida dividir pelo número de pessoas no domicílio.

Novembro de 2021

Nota técnica n º 03 - Demanda, custos e impactos para o enfrentamento à extrema pobreza em MG

5

Para verificar o quanto os dados da PNAD covid são próximos dos dados pesquisa PNAD
contínua foi feita uma comparação de resultados acerca da renda de todos os trabalhos nas
duas pesquisas. Verificou-se que a renda habitual de todos os trabalhos da PNAD contínua
do terceiro trimestre e a da PNAD covid de julho, agosto e setembro são próximos, principalmente quando consideramos a margem de erro. Também foi feito o cálculo da renda
habitual de todos os trabalhos para homens e mulheres e para os diferentes grupos de raça/
cor que constam nas pesquisas, em que os resultados também se mostraram muito próximos. O gráfico 1 apresenta os valores e o erro padrão para a renda média total e para cada
um dos grupos.
Gráfico 1: Renda média de todos os trabalhos e erro padrão segundo gênero e raça/cor na PNAD contínua e PNAD covid – Minas Gerais, 2020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua e Pnad Covid. Elaboração Própria.

Rendimento de benefícios
Consideramos como benefícios na presente pesquisa os valores de rendimento advindo do
Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Programa Bolsa Família e de outros benefícios e, para o caso de 2020, os valores recebidos por meio de Auxílios emergenciais relacionados ao COVID-19. No caso da PNADc não constam os valores referentes aos Auxílios
emergenciais relacionados ao COVID-19, enquanto na PNAD covid não constam valores
de outros programas sociais do governo, que foram considerados nos anos de 2012 à 2019.
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Assim, foram considerados três indicadores de renda domiciliar per capita: (a) renda domiciliar per capita total, (b) renda domiciliar per capita sem os benefícios (BPC, BF e Outros)
e (c) renda domiciliar per capita sem o auxílio emergencial.
Deflatores
Foram utilizados os deflatores fornecidos pelas próprias pesquisas. Os dados de 2020 estão deflacionados para os valores do último mês de divulgação, novembro de 2020, aplicando um deflator habitual para o rendimento do trabalho e o efetivo para o rendimento de
outras fontes. Já os dados dos anos anteriores a 2020 estão deflacionados a valores reais
em preços médios do próprio ano.

Evolução da Renda e da Desigualdade
Como se afirmou acima, o ano de 2019 já se encerra com as condições de renda e bem-estar bastante deterioradas. Os efeitos da pandemia, da falta de coordenação e da política
errática do Governo Federal agravaram este quadro. No caso de Minas Gerais, a isto se
somou a timidez – para usar um eufemismo – da resposta do Executivo estadual.
O contraponto à piora aguda do mercado de trabalho foi o auxílio emergencial, aprovado
pelo Congresso. Este caso é suficientemente conhecido para dispensar uma recuperação
mais detalhada: frente à patente insuficiência da proposta inicial do Governo Federal – que
se situava em torno de R$ 250,00 – o Congresso Nacional constituiu uma ampla coalizão
– a qual, inclusive, foi protagonizada pela oposição parlamentar – para ampliar o valor para
R$ 600,00 e podendo, em não poucos casos, alcançar R$ 1.200,00 por família beneficiada.
Inicialmente previsto para vigorar três meses, foi prorrogado, com um valor reduzido à metade, até dezembro de 2020. A vigência de uma transferência emergencial de renda, com
cobertura e valor significativos, implicou efeitos diretos e indiretos importantes1.
Os efeitos indiretos foram estimados, entre outros por Sanches, Cardomingo e Carvalho,
(2021). De acordo com o trabalho, o Auxílio Emergencial foi responsável, por meio da sustentação do consumo das famílias e do seu efeito multiplicador, por uma queda do PIB em
2020 bem menor do que a incialmente prevista: sem o auxílio emergencial, esta queda se situaria entre 8,4% e 14,8%, ou seja, bem mais do que o dobro da queda de 4,1% efetivamente registrada. O auxílio emergencial também teve um efeito estabilizador da relação entre
dívida pública e PIB, não apenas por evitar uma queda maior do PIB, mas também por contribuir para um resultado menos insatisfatório da arrecadação, já que no arranjo tributário
1
Não se tratará aqui de avaliar seu impacto propriamente sanitário, como medida que tinha por objetivos
viabilizar o distanciamento social e sustentar as restrições à circulação e ao funcionamento de várias atividades.
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brasileiro a tributação sobre o consumo responde por parte importante da arrecadação.
Em suma, apesar de, como ocorreu em outros países, os gastos com o Auxílio Emergencial
serem elevados, seus efeitos macroeconômicos positivos podem ter compensado boa parte ou mesmo excedido seus custos.
Os efeitos diretos do Auxílio Emergencial sobre a renda, a pobreza e a desigualdade no
Brasil foram estimados em diversos trabalhos2. Apesar de quase todos utilizarem a PNAD
Covid como fonte dos dados, a magnitude e distribuição dos efeitos encontrados variam,
como é natural, segundo os parâmetros, as linhas de pobreza, os indicadores e a metodologia adotados. O quadro mais geral dos achados é, porém, bastante consensual: a) a tendência seria, pela deterioração do mercado de trabalho, a de uma piora intensa da renda média
e da desigualdade, aumento da pobreza e da pobreza extrema; b) estes efeitos seriam mais
intensos sobre os grupos mais vulneráveis, especialmente negros, mulheres, menos escolarizados e trabalhadores com inserção mais precárias; c) o auxílio emergencial impactou fortemente a renda dos mais pobres, levando a desigualdade (especialmente se medida pelo
índice de Gini), a pobreza e extrema pobreza a patamares historicamente baixos; d) estes
efeitos foram ainda maiores para mulheres e negros; e) a redução do valor auxílio emergencial no 4º trimestre de 2020 e, mais ainda, o valor bem mais baixo definido para 2021
reverteram parcial ou totalmente todos estes efeitos.
O caso de Minas Gerais acompanha, de maneira geral, esta dinâmica. A renda domiciliar per
capita em 2019 foi de R$ 1.330. Em julho de 2020, ela se situa em R$ 1.362, caindo para
R$1.289 em novembro, como consta no gráfico 2.

2
Cf., entre outros, Nassif-Pires, Luíza et ali (2021); Duque, Daniel (2020 a, b); Souza, Pedro H. G. F. (2021);
Freire, Débora et ali (2021).
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Gráfico 2: Evolução da renda domiciliar per capita, renda sem auxílio emergencial, renda sem benefícios e
renda do trabalho – Minas Gerais, 2019-2020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua e Pnad Covid. Elaboração Própria.

Em relação aos dados de renda domiciliar per capita (RDPC) constantes no Gráfico 2, é importante notar, primeiro, o peso do auxílio emergencial sobre a renda. Em agosto de 2020,
mês em que o auxílio emergencial alcançou ampla cobertura, ainda no valor mais alto, ele
foi responsável diretamente pela elevação da RDPC média em 10,1% no estado, quando
comparada ao valor estimado sem AE. Na verdade, nos meses de sua vigência completa (julho, agosto e setembro) o impacto do AE foi suficiente para, apesar da pandemia e da piora
na economia e no mercado de trabalho, elevar a RDPC a um patamar superior ao de 2019.
A redução do valor do AE reverteu este processo, fazendo com que, em novembro, a renda
domiciliar per capita média fosse 3,1% inferior à de 2019. Em segundo lugar, a deterioração
dos fundamentos da renda – especialmente dos rendimentos do trabalho – são expressos
nos valores da RDPC sem a inclusão do auxílio emergencial. Neste caso, a RDPC do estado
já seria, em julho de 2020, 7% inferior à de 2019 e teria encerrado novembro de 2020 com
uma perda de 9% em relação ao ano anterior. Praticamente toda esta queda deve-se, de
fato, aos rendimentos do trabalho, que em julho já eram 8% mais baixos do que em 2019
e, até novembro, ainda se reduzem um pouco mais, encerrando o ano com uma queda de
quase 10% em relação à média de 2019.
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Um padrão semelhante emergirá da análise do Gráfico 3, com dados da desigualdade de
renda, medida pelo índice de Gini. Também como decorrência do auxílio emergencial e de
suas características – cobertura ampla, valor significativo, foco nos mais vulneráveis – seu
impacto sobre a concentração da RDPC é extraordinário. De fato, o AE leva o índice de Gini
da RDPC de Minas Gerais aos mais baixos valores registrados. A redução do valor do auxílio reverte esta trajetória, mas dada sua focalização nos estratos inferiores da distribuição e
os rendimentos muito baixos destas famílias e domicílios, mesmo este valor mais acanhado
continua mantendo o Gini, em novembro, ainda em patamares historicamente baixos.
Gráfico 3: Evolução do Coeficiente de Gini da renda domiciliar per capita, renda do trabalho, renda sem
auxílio e renda sem benefícios – Minas Gerais, 2019-2020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua e Pnad Covid. Elaboração Própria.

Esta importância pode ser percebida no Gráfico 3, quando se compara o comportamento
do Gini, quando se subtrai o auxílio emergencial da RDPC e, em outra linha, quando, além
do AE, se subtraem também os valores decorrentes de outros benefícios, como Bolsa Família e BPC. Enquanto, por exemplo, em setembro de 2020, o AE diminuía o Gini em 0,062 –
13% -, os outros benefícios contribuíram para uma redução de 0,010 deste índice. Note-se
também que toda a melhora na desigualdade em 2020 deve-se ao auxílio emergencial, sem
o qual a desigualdade teria aumentado ao longo do ano e terminado novembro no mesmo patamar de 2019. Esta elevação do índice de Gini, em comparação com 2019, é toda
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decorrente do comportamento dos rendimentos do trabalho, que em julho registram um
Gini 0,020 mais alto do que o do ano anterior e mesmo com uma ligeira queda nos meses
seguintes, fecha novembro em patamar superior a 2019. É preciso lembrar novamente que
esta avaliação se refere apenas aos efeitos diretos e imediatos do AE sobre a RDPC, não
considerando o conjunto de efeitos indiretos sobre a sustentação do consumo e de postos
de trabalho.

Pobreza e extrema pobreza durante a pandemia
É hoje de conhecimento geral que os efeitos da pandemia e das políticas descoordenadas,
insuficientes ou equivocadas para a mitigação de seus efeitos sobre a economia e sobre o
bem-estar recaíram desproporcionalmente sobre os mais vulneráveis: entre os infectados
pela Covid-19, os riscos de morte e sequelas é maior entre os negros, pobres e população
periférica; como efeito não pretendido das prioridades estabelecidas para a vacinação, a
imunização destes segmentos também começou atrasada; a desocupação, desalento e restrições e fechamento de postos de trabalho também incidiram mais desproporcionalmente
sobre estas populações; finalmente, na tímida e claudicante recuperação que se ensaiou,
os novos postos e oportunidades criados são mais precários e mal remunerados. Com esta
preocupação, esta seção analisa o comportamento da pobreza e da extrema pobreza de
julho a novembro de 2020, comparada ao ano anterior. Como na seção anterior, o impacto direto do AE sobre ambos os fenômenos – pobreza e extrema pobreza – será também
discutido3.
O comportamento da pobreza no estado de Minas Gerais durante a pandemia em 2020
também acompanha, grosso modo, o que ocorreu no Brasil, como expresso no gráfico 4
e pode ser intuído a partir da análise anterior, sobre a RDPC média e sobre a desigualdade. A pobreza se reduz a patamares historicamente baixos, devido, basicamente, ao auxílio
emergencial. Ela cai a 15,8 % da população em setembro e, com a redução do valor do AE,
retoma a trajetória ascendente, chegando ao fim de novembro em 21,4%, uma incidência
ainda inferior à média de 2019.

3
Conforme esclarecido, para efeito desta Nota Técnica, serão consideradas pobres as pessoas com renda
domiciliar per capita inferior a meio salário mínimo e extremamente pobres aquelas com renda domiciliar per capita
inferior a um quarto do salário mínimo.
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Gráfico 4: Evolução da taxa de pobreza por tipo de renda – Minas Gerais, 2019-2020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua e Pnad Covid. Elaboração Própria.

Também no caso da pobreza, vê-se que o Auxílio Emergencial remediou o que de outra forma seria um avanço significativo da pobreza (a partir de um patamar já alto, de 2019). Sem o
AE, a pobreza chegaria, em novembro, a 28,6%, bastante superior aos 21,4% efetivamente
registrados. Note-se também que outros benefícios, como o Bolsa Família e o BPC também
têm um efeito significativo, ainda que mais baixo, sobre a pobreza. Como se verá adiante,
dado o efeito limitado destes benefícios - o BPC tem uma cobertura um pouco menor que
o Bolsa Família, o qual, por sua vez, apresenta um benefício médio mais baixo - este efeito
tende a ser maior sobre a extrema pobreza.
Já a extrema pobreza apresenta uma dinâmica ligeiramente distinta, como mostra o Gráfico
5. Neste caso, o Auxílio Emergencial teve um efeito ainda mais intenso, levando a extrema
pobreza a menos da metade dos 7,8% de incidência que o indicador havia registrado para
Minas Gerais no ano de 2019. A redução do valor do auxílio emergencial no último trimestre tem também um impacto mais deletério sobre a incidência da extrema pobreza, fazendo
com que em novembro ela já atingisse 6,3%, quase o dobro do registrado em julho.
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Gráfico 5: Taxa de extrema pobreza por tipo de renda – Minas Gerais, 2019-2020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua e Pnad Covid. Elaboração Própria.

No entanto, o que o Gráfico 5 registra de mais preocupante para o estado atualmente é
como as condições de vida dos mais vulneráveis enfrentam, em suas bases mais permanentes uma grave deterioração ao longo do ano. Excluídos os rendimentos do Auxílio Emergencial, a taxa de extrema pobreza em 2020 teria se situado em torno de 11%, um aumento
de 3,2 pontos percentuais (41% de aumento, se se aceita o recurso a “taxas de taxas”) em
relação aos 7,8% de 2019 e o maior valor ao menos desde 2012. Este dado seguramente
indica que a piora do mercado de trabalho afetou com muito mais intensidade os grupos
mais vulneráveis, com uma intensidade que ultrapassa a capacidade de mitigação do formato atual dos programas mais estáveis de combate à pobreza (especialmente Bolsa Família e
BPC), apesar de continuarem a ter relevância, mesmo com formatos e valores atuais, como
mostra também o gráfico.
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Desigualdades de gênero e raça na vulnerabilidade à pobreza e
extrema pobreza
Como se demonstrou na Nota Técnica Nº 1, pobreza e extrema pobreza não são fenômenos
aleatórios nem respondem apenas a conjunturas estritamente econômicas adversas. Ao
contrário, as diferentes formas de privação e de destituição decorrem de processos históricos e de diferentes mecanismos em que distintos vetores da desigualdade – especialmente,
no caso brasileiro, classe, gênero e raça – se combinam, reproduzindo sistematicamente as
desvantagens ainda maiores de mulheres e negros e, ainda mais, das mulheres negras.
É preciso notar, porém, que afirmar que existem mecanismos intrincados, estruturados e
institucionalizados (e, em grande medida, self enforcing, para usar um termo da literatura
anglo-saxã) de produção e reprodução da destituição não significa que eles são algum tipo
de fato da natureza ou que estejam fora do alcance do enfrentamento imediato. Sua manutenção decorre justamente de desigualdades de poder e de decisões – e não-decisões
– políticas. A título de ilustração, pode-se citar como políticas de ação afirmativa puderam
alterar as desigualdades de raça e classe no acesso ao ensino superior (que é também um
dos mecanismos de reprodução das desvantagens econômicas e de status); de outro lado,
como a política de “guerra às drogas” e encarceramento em massa têm vitimado toda uma
geração de jovens negros periféricos. É disto que se trata, em grande medida, a noção de
interseccionalidade, construída nos debates do feminismo negro: a um só tempo uma ferramenta analítica, que convida a um olhar mais integrado e abrangente sobre as conexões
entre diferentes vetores de desigualdade e também um chamado à ação, ressaltando a dimensão política destas desigualdades e a necessidade de construir coalizões – políticas públicas – menos fragmentadas de enfrentamento.
Pois bem, esta atenção é também pertinente para a análise do comportamento da pobreza
e extrema pobreza em diferentes segmentos durante a pandemia em 2020 e de como foram afetados pelo auxílio emergencial. Como demonstra o Gráfico 6, a incidência de pobreza é bem maior entre negros do que entre brancos e também superior entre mulheres do
que entre homens de um mesmo grupo racial4. A maior desvantagem é das mulheres negras
que, em 2019, enfrentavam uma taxa de pobreza de 32,5%. É notável também o quanto o
AE, mesmo sem ter este objetivo em seu desenho, acaba por ter um efeito progressivo neste sentido, beneficiando mais os negros: ao se tomar como contrafactual os rendimentos
4
É preciso levar em conta, porém, que o indicador utilizado nesta nota – a Renda Domiciliar Per Capita –
acaba por diluir, em alguma medida, as desigualdades de gênero nos rendimentos, já que, nesta forma de cálculo,
sempre que em um domicílio convivem homens e mulheres, sua RDPC será idêntica. Assim, a feminização da pobreza
não é tão bem captada por este tipo de indicador.
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de novembro subtraídos do auxílio emergencial, a taxa de pobreza das mulheres negras se
reduz em 14 pontos percentuais e a de homens negros em 13,3; e a de mulheres e homens
brancos se reduzem em aproximadamente 10 pontos percentuais.
Gráfico 6: Evolução da taxa de pobreza segundo gênero e raça – Minas Gerais, 2019-2020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua e Pnad Covid. Elaboração Própria.

O mesmo padrão pode ser percebido no caso da pobreza extrema, ainda que talvez de forma mais intensa, como revela o Gráfico 7. Nele destacam-se três observações. Primeiro,
assim como no caso da pobreza, a extrema pobreza afeta mais severamente os negros. Em
segundo lugar, também como ocorreu com a taxa de pobreza, o auxílio emergencial, pelo
seu valor e cobertura (antes da redução do benefício), reduziu muito a extrema pobreza
em todos os grupos, mas ainda mais para mulheres e homens negros, tornando as taxas de
extrema pobreza muito semelhantes para todos os grupos de raça e gênero. Finalmente, a
piora das condições de renda incidiu de maneira mais intensa sobre negros do que sobre
brancos e, dentro de cada grupo, mais sobre mulheres do que sobre homens. É o que se depreende do contrafactual em que se estima a extrema pobreza com a renda de novembro,
subtraída do valor do auxílio emergencial: nesta situação, ampliam-se as distâncias entre as
taxas de extrema pobreza em cada grupo.
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Gráfico 7: Evolução da taxa de extrema pobreza segundo gênero e raça – Minas Gerais, 2019-2020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua e Pnad Covid. Elaboração Própria.

Assim, conforme a Nota Técnica nº 1 já alertava, ao atingir um mercado de trabalho e condições de renda das famílias já bastante fragilizadas pela combinação de recessão, estagnação, ajuste fiscal procíclico, enfraquecimento das políticas de proteção social que já vinham
em curso, a crise gerada pela pandemia e pelos equívocos no seu enfrentamento tiveram
– e, ao que tudo indica, continuarão assim – um forte efeito sobre o bem-estar dos mais
vulneráveis.
A estes elementos soma-se ainda o aumento da inflação. Conforme mostra o gráfico 8, elaborado pelo IPEA, embora a inflação tenha se acelerado para todos os grupos de renda
desde meados de 2020, ela foi mais severa com a população que se encontra nas faixas
mais baixas de renda: enquanto a inflação acumulada em doze meses na classe de renda
mais alta foi de 8,9%, a das famílias de renda muito baixa foi de 11%, 2,1 pontos percentuais
superior. Isto é particularmente grave porque são os mais pobres que dispõem de menos
instrumentos para proteger sua renda da desvalorização inflacionária. E, ainda, como a inflação dos mais pobres se concentrou nos alimentos, gás de cozinha e energia elétrica, ela
atinge fortemente as condições básicas de subsistência, contribuindo para o agravamento
da insegurança alimentar entre as famílias mais pobres.
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Gráfico 8: Inflação por faixa de renda: variação acumulada em doze meses (%)

Fonte: Grupo de Conjuntura da Dimac/IPEA

Esta deterioração teve suas consequências mitigadas enquanto vigorou o auxílio emergencial, mas sua interrupção e seu posterior retorno com valor e cobertura mais limitados acabam por cobrar seu preço. Um preço alto que vem sendo pago pelos mais pobres.
Os prognósticos para os próximos meses e anos tampouco são animadores. O mercado de
trabalho tende a seguir deprimido no estado e a claudicante e desigual recuperação que se
observa deve-se, em grande parte, à criação de postos de trabalho precários e mal remunerados. Some-se a isto a alta inflacionária dos últimos meses, cuja intensidade foi ainda maior
sobre componentes da cesta mínima de consumo dos mais vulneráveis, como alimentos,
gás de cozinha e energia elétrica.
Até meados de 2021, Minas Gerais não apresentou políticas ou programas mais significativos para enfrentamento desta realidade, sobre a qual há um crescente consenso de que
não será transitória. Durante as fases mais agudas da pandemia, a atuação do governo do
estado de Minas Gerais neste campo – da proteção social às populações vulneráveis - destoou da de outros estados e da de muitos municípios também, pela ausência de liderança,
de propostas e de intervenções minimamente adequadas, em termos de recursos financeiros e institucionais alocados.
Pode-se dizer que, em termos efetivos, muito pouca coisa foi desenvolvida para além da
chamada “Bolsa-Merenda” e do “Renda Minas”, ambas iniciadas e encerradas no ano de
2020. O Bolsa Merenda foi um modesto substituto monetário à suspensão da merenda
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escolar, limitado aos alunos extremamente pobres e, mesmo assim, apenas àqueles matriculados na rede estadual. Neste programa, foram transferidas seis parcelas de R$ 50,00
reais por criança atendida, totalizando um investimento de aproximadamente 91 milhões
de reais. A outra iniciativa relevante, denominada “Renda Minas”, promoveu a transferência
de três parcelas de R$ 39,00 aos cidadãos extremamente pobres do estado, com um investimento total de 325 milhões de reais. Em conjunto, portanto, as duas iniciativas – com
valores, vigência e público alvo distintos, ainda que com bastante sobreposição – somaram,
em 2020, aproximadamente 416 milhões de reais. Este valor corresponde a cerca de 0,4%
da despesa total realizada pelo estado no ano de 2020, ou 0,06% do PIB de Minas Gerais
no mesmo ano.
Durante 2021 não houve nenhuma proposta ou programa desta natureza proveniente do
Executivo estadual. A Assembleia Estadual propôs, discutiu e aprovou – e o Executivo sancionou - um auxílio emergencial de R$ 600,00, a ser pago em parcela única às famílias extremamente pobres do estado de Minas Gerais, cujo investimento total é estimado em 650
milhões de reais, com pagamento previsto para outubro de 2021. Ainda que mais expressivo, permanece neste caso o caráter episódico e emergencial da proposta.
No entanto, Minas Gerais continua carecendo de um programa continuado de enfrentamento à pobreza, que não padeça de um caráter improvisado, extraordinário e temporário.
A seção seguinte é uma modesta contribuição a este debate. A partir dos dados anteriores,
especialmente a partir da PNADCovid de novembro de 2020, serão feitos alguns exercícios
sobre alternativas, impactos e custos de um programa estadual permanente de combate à
pobreza extrema.
Nos exercícios que seguem, a opção foi por simultaneamente excluir do cálculo da renda o
valor do Auxílio Emergencial, já que ele se extingue nos próximos meses. Optou-se também
por manter no cálculo o valor do recebimento de benefícios como Programa Bolsa Família
e Benefícios de Prestação Continuada. Isto porque, apesar de estar em vigor medida provisória que extingue o Programa Bolsa Família e do anúncio de um substituto, provavelmente designado como Auxílio Brasil, a quantidade de improvisos e versões apresentadas,
as indefinições sobre sua viabilidade, mecanismos de implementação, cobertura, valores e
duração dos benefícios e as incertezas sobre sua sustentabilidade recomendam cautela em
sua inclusão nas simulações a serem apresentadas adiante.
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Quanto custa enfrentar a pobreza extrema em Minas Gerais?
Exercícios a partir da PNADCovid
Quando se discutem as políticas de enfrentamento à pobreza, há um certo senso comum
disseminado de que este objetivo ultrapassa as capacidades orçamentárias e fiscais dos estados, especialmente as de um estado com o porte populacional e as dificuldades fiscais
como Minas Gerais. Esta seção procurará fazer um exercício de estimar a demanda, o público-alvo, os impactos e os custos de diferentes desenhos de programas de transferência de
renda destinados à erradicação da pobreza extrema no estado.
Em uma primeira aproximação, ainda bastante superficial, pode-se ter uma dimensão da
natureza do desafio colocado por meio da análise de dois elementos, obtidos por meio da
PNAD Covid de novembro de 2020, expressos nos gráficos 9 e 10: a) a estimativa do número de cidadãos extremamente pobres, considerada a renda domiciliar per capita, descontado o valor do auxílio emergencial e b) o hiato de extrema pobreza, calculado a partir dos
mesmos dados e que é definido como o montante médio (expresso em reais) que separa a
renda dos extremamente pobres da linha de extrema pobreza (1/4 de salário mínimo).
Gráfico 9: Estimativa da população extremamente pobre segundo gênero e raça – Minas Gerais, 20192020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua e Pnad Covid. Elaboração Própria.
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Gráfico 10: Hiato médio de extrema pobreza – Minas Gerais, 2019-2020

Fonte: IBGE. PNAD Contínua e Pnad Covid. Elaboração Própria.

Segundo estes parâmetros, Minas Gerais teria cerca de 2.356.000 extremamente pobres e
um hiato médio de extrema pobreza de R$ 159,00. Uma primeira estimativa de custos pode
então ser feita a partir de supostos menos realistas, apenas para se ter uma dimensão, em
termos de ordem de grandeza. Assim, desconsiderando a volatilidade desta renda e os custos administrativos e supondo uma alocação perfeita de recursos - com uma transferência
de recursos a cada cidadão extremamente pobre exatamente igual ao seu hiato de extrema
pobreza - seria possível erradicar a extrema pobreza no estado com um investimento de
aproximadamente 375 milhões de reais mensais ou 4,5 bilhões de reais ao ano. Este valor
representa aproximadamente 4,4% do total de cerca de 103 bilhões de reais, que foi a despesa liquidada pelo estado de Minas Gerais em 2020, ou ainda 0,67% dos 667 bilhões de
reais, PIB do estado no mesmo ano.
Este primeiro exercício serve para dimensionar a escala da cobertura e dos custos que implicaria o enfrentamento à extrema pobreza no estado e para mostrar que pode ser até
uma proposta ambiciosa, mas dificilmente pode ser considerada irrealista. No entanto, uma
avaliação mais criteriosa de efeitos e custos exige considerar desenhos específicos de programa, que é o que se passa a fazer em seguida.
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Impacto estimado de três faixas de auxílio
Afim de estimar os efeitos de um programa de transferência de renda em Minas Gerais
foram considerados três cenários: no primeiro, o valor do benefício seria de R$160,00 para
os extremamente pobres; no segundo, a transferência seria de R$100,00 para todos os
integrantes dos domicílios extremamente pobres, acrescido de R$70,00 por criança/adolescente até 18 anos, no total máximo de três por família; no terceiro, todos os componentes do domicílio receberiam R$130,00, e as crianças e adolescentes, até o limite de três,
receberiam um valor adicional de R$ 100,00.
Tabela 1 - Cenário de programas de transferência de renda para extremamente pobres
Benefício pra
cada morador

Adicional

Cenário 1

R$ 160,00

-

Cenário 2

R$ 100,00

R$ 70,00 por cada criança e adolescente, para
todos os moradores. Com adicional máximo de
R$ 210 para cada morador

Cenário 3

R$ 130

R$ 100 para cada criança e adolescente no domícilio, com um máximo de 3 crianças recebendo o adicional

Conforme visto na seção anterior, sem nenhum programa de transferência de renda, a taxa
de extrema pobreza em Minas Gerais atingiria 11,85% da população, o que corresponde
a 2,356 milhões de pessoas, a maioria negros (33,5%) e negras (38,9%). Por causa dessa
sobre representação da população negra no grupo de extremamente pobres, a adoção de
qualquer um dos três cenários incide fortemente na redução da desigualdade entre os grupos raciais, assim como entre homens e mulheres. Nota-se ainda que um valor adicional por
criança/adolescente em cada família tem um efeito maior na redução da extrema pobreza
do que um valor de benefício geral maior. Além da confluência entre as taxas, que as torna mais parecidas, a redução de extremamente pobres é proporcionalmente maior entre
mulheres e homens negras/os. Se o primeiro cenário tira metade da população da extrema
pobreza, o segundo cenário reduz 70,5% das mulheres negras e 69,1% dos homens negros
extremamente pobres, contra 65,1% das mulheres brancas e 64,4% dos homens brancos
(Gráficos 11 e 12).
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Gráfico 11 – Impacto da transferência de renda na taxa de extrema pobreza segundo gênero e raça a
partir da simulação de três cenários – Minas Gerais, 2020

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pnad Covid. Elaboração Própria.
Gráfico 12 – Impacto da transferência de renda no número de extremamente pobres, segundo gênero e
raça a partir da simulação de três cenários – Minas Gerais, 2020

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pnad Covid. Elaboração Própria.

Outra situação de extrema vulnerabilidade é a condição de mulher responsável pelo domicílio, cuja taxa de extrema pobreza é superior à da média populacional, atingindo 343,7
mil pessoas em Minas Gerais em 2020. Esse grupo também é mais beneficiado no segundo
cenário, em que há um adicional para as crianças e adolescentes de até 18 anos em que
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quase metade das mulheres responsáveis pelos domicílios é retirada da situação de extrema pobreza. Uma das principais dimensões associada à alta vulnerabilidade à pobreza dos
domicílios chefiados por mulheres é a forma de organização do sistema de cuidados e trabalhos reprodutivos, que recaem de forma desproporcional sobre elas. A ausência de políticas públicas que visam reorganizar a distribuição do trabalho doméstico não remunerado
e de cuidado com crianças, idosos e portadores de necessidades especiais, forçam as famílias, especialmente as mulheres, a construírem arranjos cujo custo incide sobre as próprias
famílias. Ao mesmo tempo, a maior suscetibilidade das mulheres à pobreza se relaciona à
forma de ingresso no mercado de trabalho e às oportunidades que têm nessa esfera, fortemente limitadas pela sobreposição entre o trabalho na esfera produtiva e reprodutiva.
Gráfico 13 –Taxa de extrema pobreza e estimativa das mulheres responsáveis pelo domicílio e impacto da
simulação de três cenários de transferência de renda – Minas Gerais, 2020

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pnad Covid. Elaboração Própria.

Conforme apresentado na Nota Técnica nº1, a incidência da pobreza na infância e adolescência é superior à das outras faixas etárias e, mesmo depois de uma melhora nos indicadores de pobreza e extrema pobreza até 2015, eles voltaram a evoluir desfavoravelmente no
período seguinte na comparação com os adultos e idosos. Uma transferência de R$150,00
aos domicílios com renda domiciliar per capita de ¼ do salário mínimo (cenário 1) reduziria
a taxa de extrema pobreza em 11,3 pontos percentuais, o que significa a retirada de 583
mil crianças e adolescentes dessa situação de grande vulnerabilidade. No segundo cenário,
mais vantajoso, a taxa de extrema pobreza cai para apenas 4% e a estimativa do número de
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extremamente pobres é reduzida em 819 mil pessoas. Esse impacto vai muito além desses
números, na medida em que investir nessa população implica em diversos benefícios para a
sociedade em médio e longo prazos.
Gráfico 14 –Taxa de extrema pobreza e estimativa das crianças extremamente pobres e impacto da
simulação de três cenários de transferência de renda – Minas Gerais, 2020

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pnad Covid. Elaboração Própria.

Assim como ocorreu com o comportamento da desigualdade em 2020 em decorrência do
AE, a simulação dos cenários de transferência de renda indica uma redução significativa do
índice de Gini. Quando se compara o comportamento do Gini nos três cenários, percebe-se
no primeiro e no segundo cenários que a desigualdade reduz 4% e 5,4%, respectivamente.
As simulações anteriores, indicam que os maiores beneficiados, neste caso, são as mulheres negras, os homens negros, as crianças e adolescentes e as mulheres responsáveis pelos
domicílios, conforme esperado, para os grupos mais vulneráveis socialmente.
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Gráfico 15 – Coeficiente de Gini – Minas Gerais, 2020

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pnad Covid. Elaboração Própria.

Custos e impactos orçamentários dos diferentes modelos de
transferência estadual de renda
Foram estimados os custos de cada um dos cenários simulados, resumidos na tabela 1. O
custo para se reduzir 52,8% do contingente populacional em situação de extrema pobreza
foi calculado em 4,5 bilhões de reais; ao passo que a redução de 68,5% dos extremamente
pobres implicaria em um custo R$ 6,4 bilhões. Isso significa que cada pessoa retirada dessa
condição de alta vulnerabilidade custaria ao Estado R$ 3.634,00 no primeiro cenário e de
R$ 3.969,00 no segundo, ou seja, com acréscimo de 9,2% por pessoa, são retiradas 370
mil pessoas a mais da extrema pobreza. Considerando que Produto Interno Bruto (PIB) de
Minas Gerais em 2020, ano de expressiva retração da atividade econômica alcançou R$
667,1 bilhões, os custos dos programas equivaleriam a, respectivamente, 0,67% e 0,96%.
Esse exercício é apenas ilustrativo e possui diversas limitações, especialmente por supor
um efeito fixo sobre a pobreza em cada um dos cenários, independente da cobertura e das
características e rendimentos dos beneficiários, respondendo apenas ao montante transferido em cada modelo.
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Vale notar ainda que, conforme mostrado por Sanches, Cardamingo e Carvalho (2021), o
Auxílio Emergencial impactou positivamente o PIB, amenizando sua queda, e contribuiu
para estabilizar a relação entre o PIB e a dívida pública, na medida em que atenuou o declínio da arrecadação de impostos. Isso indica que os gastos realizados com um programa de
transferência de renda têm retorno econômico que deve ser levado em conta no cálculo de
seus custos.
Caso se considere que parte importante destes custos retornam direta e especificamente ao tesouro estadual na forma de arrecadação de impostos, principalmente de ICMS e
IPVA, no caso dos estados, pode-se estimar o quanto de retorno direto em arrecadação
estes programas representam. Brandão (no prelo) estima a carga tributária estadual (ICMS
e IPVA), ou seja, qual a proporção da renda das famílias destinada a estes tributos, para diferentes faixas de renda, conforme consta no gráfico 16.
Gráfico 16: Proporção da carga de IPVA e ICMS sobre a renda total, segundo classe de renda – Minas
Gerais

Fonte: Brandão(no prelo)

Como mostra o gráfico, a tributação no estado de Minas Gerais tem um perfil altamente regressivo, o que significa que para as faixas de renda domiciliar mais baixas, a parcela
destinada aos tributos estaduais é muito superior à das classes de renda mais alta. Se se
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considera o público-alvo dos programas aqui analisados – a primeira faixa de renda – esta
porcentagem atinge aproximadamente 14,4%. Assim, além de outros efeitos menos diretos
e imediatos, entre 651 e 922 milhões de reais investidos no programa retornariam diretamente ao estado por meio da tributação.
Outra forma de avaliar o impacto global da proposta e estimar os custos de forma mais
realista decorre do efeito multiplicador sobre o PIB. Considerando a natureza e o foco das
propostas aqui analisadas, pode-se tomar como parâmetro o efeito multiplicador estimado
para o Programa Bolsa Família (PBF). Segundo o levantamento de Sanches, Cardamingo
e Carvalho (2021), o trabalho de Néri et alli (2013) estima este efeito em 1,78 e Mostafa
et alli (2010) em 1,44. Ainda que com alguma arbitrariedade, será adotada, para fins deste trabalho, uma média simples das duas estimativas, ou seja, 1,61. Isto significa dizer que
cada real transferido por estes programas geram um aumento do PIB de R$1,61, devido
aos seus efeitos sobre consumo e investimento. Além disto, Sanches et alli (2021) ressaltam que estes efeitos tendem a ser ainda mais pronunciados em momentos de recessão ou
de queda da demanda agregada.
O efeito multiplicador tão expressivo de benefícios sociais desta natureza é explicado pelas
diferenças na propensão a consumir nos diferentes grupos de renda. Enquanto os domicílios na faixas de renda inferiores têm uma propensão ao consumo superior a 1 – ou seja,
alocam toda a sua renda e um pouco mais no consumo de alimentos, bens e serviços - , os
domicílios nas faixas superiores utilizam menos da metade da sua renda em consumo. Assim, transferências de renda diretamente aos mais pobres têm um efeito dinamizador da
economia, ao viabilizar a ampliação ou manutenção do consumo e, por esta via, estimular a
geração de investimentos e empregos.
Assim, conforme consta também da tabela 1, um programa desta natureza geraria um impacto positivo adicional sobre o PIB nada desprezível, entre 7,3 e 10,3 bilhões de reais,
dependendo do cenário escolhido. É difícil estimar o efeito destes valores especificamente sobre a arrecadação do estado de Minas Gerais. No entanto, em uma aproximação um
tanto grosseira, a ser tomada com bastante cautela, que considere que a arrecadação de
tributos estaduais representa, no caso de Minas Gerais, cerca de 8,8% do PIB do estado
(BRANDÃO, no prelo), levaria a estimar um efeito positivo indireto sobre a arrecadação estadual situado entre 641 e 908 milhões de reais, dependendo do modelo de transferência
adotado. Assim, uma estimativa de custo/efetividade e custo/benefício das propostas deve
levar em conta, de um lado, suas externalidades e impactos positivos que transcendem o
público alvo e os objetivos imediatos, beneficiando a economia e o crescimento de maneira
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mais ampla. De outro lado, a avaliação de custos deve levar em conta que, seja de forma
imediata pelo consumo dos beneficiários, seja de forma indireta, pelo efeito multiplicador
do programa sobre a economia, uma parte dos recursos transferidos retorna ao tesouro
estadual em forma de tributos estaduais.
Além disso, outro impacto não mensurado se refere aos benefícios sociais e econômicos da
redução da desigualdade entre homens e mulheres, e, principalmente, entre brancos e negros. A redução da vulnerabilidade da população negra tem efeitos imediatos no aumento
do consumo das famílias e, no médio e longo prazo, tem efeito no aumento da produtividade a partir da influência do declínio da pobreza na construção de oportunidades de inserção no mercado de trabalho, aumento da escolaridade e das condições de vida em geral de
crianças e jovens.
Tabela 1 – Estimativa da população extremamente pobre e custos dos programas de transferência de
renda – Minas Gerais
Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Extrema pobreza sem programa (pessoas)

2.355.700

2.355.700

2.355.700

Extrema pobreza com programa (pessoas)

1.111.200

741.100

1.021.300

1.244.500

1.614.600

1.334.400

4.523.007.401

6.408.357.834

4.837.086.524

Custo anual de superação de extrema pobreza (R$)

3.634,4

3.969,01

3.624,91

Custo mensal de superação da pobreza (R$)

302,87

330,75

302,08

7.282.041.915,61

10.317.456.112,74

7.787.709.303,64

651.313.065,75

922.803.528,10

696.540.459,46

640.819.688,57

907.936.137,92

685.318.418,72

Redução de extremamente pobres (pessoas)
Custo anual do programa (R$)

Impacto sobre o PIB (efeito multiplicador 1,61) (R$)
Impacto direto sobre a arrecadação estadual (ICMS
e IPVA) (R$)
Impacto indireto sobre a arrecadação estadual (por
meio do efeito multiplicador sobre o PIB) (R$)
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Considerações Finais
Dando continuidade à anterior, esta nota técnica abordou a evolução da pobreza e extrema
pobreza em Minas Gerais ao longo de 2020, com foco no efeito direto do Auxílio Emergencial sobre ambas. Além disso, o hiato médio de pobreza foi o parâmetro básico utilizado
para a composição de cenários para aferição do custo direto de redução da pobreza e seu
impacto na desigualdade entre determinados grupos sociais.
O estudo indicou que os efeitos do auxílio emergencial sobre a renda dos mais pobres minorou o avanço significativo da pobreza, e mais intensamente da extrema pobreza. A redução do valor do benefício, no entanto, reverteu esse processo, e, em novembro de 2020,
a taxa de extrema pobreza situou-se em 6,3%, quase o dobro da verificada nos meses em
que o AE tinha um valor maior. Sem o auxílio emergencial, cerca de 11% da população do
estado estaria em situação de extrema pobreza, maior valor desde 2012, o que indica que
a deterioração do mercado de trabalho afetou mais intensamente os grupos dos estratos
inferiores de renda.
Os grupos mais vulnerabilizados foram os mais beneficiados pelo Auxílio Emergencial, dada
sua sobre representação na população pobre. Mulheres e homens e negros, mulheres chefes de domicílio e crianças são os grupos que tiveram maior queda relativa das taxas de
pobreza e extrema pobreza nos meses de maior valor do AE.
O índice de Gini também indicou o impacto do auxílio emergencial na redução da desigualdade, que mesmo, após a redução do benefício, manteve-se em níveis historicamente
baixos.
Da mesma forma, a piora das condições de renda incidiu de maneira mais intensa sobre
negros do que sobre brancos e, dentro de cada grupo, mais sobre mulheres do que sobre
homens. As distâncias entre as taxas de extrema pobreza em cada grupo aumentam, quando se estima a extrema pobreza com a renda de novembro, subtraída do valor do auxílio
emergencial.
Na segunda seção, exploramos alternativas e custos para o enfrentamento à extrema pobreza no estado de Minas Gerais. A pretensão do trabalho com estes exercícios não foi que
sejam considerados diretamente proposições de programas de enfrentamento à pobreza
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extrema. Foi antes avaliar a viabilidade, sustentabilidade e potenciais impactos, no âmbito dos estados e, especialmente, em um estado com as dificuldades financeiras de Minas
Gerais.
Esta discussão é relevante, já que programas de transferência de renda implementados
pelos níveis subnacionais voltaram à agenda pública, a partir de três elementos: a) a necessidade de programas que lidassem, de um lado, com a crise aguda de renda e trabalho
decorrente da pandemia e, de outro, sustentassem as medidas não farmacológicas de enfrentamento, notadamente, a necessidade de distanciamento social; b) a deterioração das
condições de vida e de trabalho, que já vinham de antes da crise sanitária, foram agravadas
durante ela e, ao que tudo indica, se manterão deprimidas durante bom tempo, na ausência
de intervenções específicas; c) a omissão, a falta de coordenação e o caráter errático, para
usar um eufemismo, das ações do Executivo Federal, que obrigaram governadores e prefeitos a assumirem protagonismo em áreas que, nos últimos anos, eram lideradas pelo nível
federal e d) as incertezas sobre a continuidade, cobertura, elegibilidade, valor e sustentabilidade da proposta de auxílio apresentada pelo Governo Federal.
Como se afirmou acima, existe em Minas Gerais discurso disseminado de que o enfrentamento à pobreza não seria atribuição do governo estadual e que, de qualquer modo, ultrapassaria sua capacidade orçamentária. Ainda que de natureza exploratória, as simulações
desenvolvidas aqui são suficientes para mostrar que não é este o caso. Com um investimento inicial de menos de 1% do PIB do estado (em um ano de recessão) e de aproximadamente 5% das despesas realizadas em 2020 seria possível uma redução muito expressiva
da extrema pobreza em Minas Gerais. Mais, uma iniciativa assim teria efeitos importantes
também do ponto de vista da equidade horizontal, beneficiando proporcionalmente mais
os negros, as mulheres e crianças e adolescentes. Demonstrou-se também que apresentaria resultados importantes não apenas do ponto de vista da extrema pobreza, mas afetaria
de forma significativa o índice de Gini, contribuindo para tornar o estado menos desigual.
Finalmente, ao estimar os impactos indiretos, demonstrou-se que parte relevante dos
recursos investidos seriam recuperados por vias diretas e indiretas: em consequência da
própria condição de privação extrema do público alvo, é muito alta a propensão em transformar em consumo de bens e serviços de primeira necessidade todo o acréscimo de renda
decorrente dos programas; como esta é a base do ICMS e este é um imposto muito regressivo, parte significativa dos recursos transferidos retornaria diretamente aos cofres
públicos por meio da tributação. Além disto, como programas de transferência de renda
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aos mais pobres têm um efeito multiplicador sobre o PIB alto, o crescimento adicional da
economia do estado, sobre o qual também incidem os tributos estaduais, gerariam arrecadação que compensaria outra parte dos custos dos programas.
Em suma o que esta nota demonstrou foi, primeiro, que os fundamentos da renda e bem estar
dos segmentos mais vulneráveis da população do estado de Minas Gerais, que já se encontravam fragilizados, se agravaram durante a pandemia, o que só foi amenizado pelo auxílio
emergencial. Segundo, nada indica que haverá um retorno – e, menos ainda, rápido – sequer
às precárias condições pré-pandemia. Isto demanda uma ação mais decidida, permanente
e potente de proteção direta das capacidades mínimas da população mais pobre em lidar
com os mínimos existenciais necessários com alguma dignidade. Terceiro, a ação errática,
hesitante, pouco transparente e pouco sustentável do Executivo Federal neste campo
reclama uma resposta responsável dos níveis subnacionais de governo, responsabilidade
esta que não foi, até o momento, assumida a contento pelo estado de Minas Gerais. Quarto,
uma iniciativa decidida, por parte do estado de Minas Gerais, de enfrentamento à pobreza
extrema é viável do ponto de vista orçamentário e geraria efeitos importantes sobre a pobreza extrema, sobre a desigualdade vertical (demonstrados pela estimativa de redução do
índice de Gini) e também sobre a equidade horizontal (já que beneficiaria mais os grupos
mais marginalizados, como negros, mulheres e crianças e adolescentes). Além disto, parte
importante dos recursos investidos seriam recuperados, ao longo do tempo, por meio de
efeitos diretos e indiretos na arrecadação de tributos estaduais. Minas Gerais já se omitiu
por tempo demais de suas responsabilidades frente aos seus cidadão mais vulneráveis. É
hora de estar à altura dos desafios e dos sacrifícios que, também por tempo demais, têm
sido impostos aos pobres deste estado.
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