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Pobreza e desigualdade de renda são males independentes  
 

José Eli da Veiga
 

[No Brasil, o mais freqüente é que a elevação do nível de renda reduza a pobreza e aumente as disparidades

entre pobres e ricos, mulheres e homens, brancos e negros.]
 

 Valor, Terça  20/04/04

 

Até economistas às vezes se equivocam ao pensar que pobreza e desigualdade

caminhem juntas. Nada mais natural, então, que esse engano seja muito comum entre os

leigos. Quase todo mundo supõe que a redução da pobreza também signifique redução

da desigualdade de renda. Seria bom que assim fosse. Mas não se deve confundir

desejo com realidade. É ótimo que se queira diminuir simultaneamente a pobreza e a

desigualdade de renda. Não se pode esquecer, contudo, que a desigualdade facilmente

piora enquanto diminui a pobreza.

 

No Brasil, o mais freqüente é que a elevação do nível de renda reduza a pobreza e

aumente as disparidades entre pobres e ricos, assim como entre mulheres e homens,

brancos e negros, rurais e urbanos, etc. Uma questão que agora pode ser bem ilustrada

pelas evoluções da pobreza (de renda) e da desigualdade (de renda) nos municípios

paulistas entre os 1991 e 2000. Cálculos que finalmente podem ser feitos com imensa

comodidade e precisão graças ao excelente banco de dados regionais disponibilizado

pelo IPEA: www.ipeadata.gov.br

 

O número de combinações das três variáveis essenciais – nível de renda, pobreza e

distribuição – chega a sete, muito embora apenas três sejam de fato bem recorrentes.

No grupo majoritário, formado por mais de 40% dos municípios paulistas (266), o

aumento do nível de renda reduziu a pobreza, mas piorou a distribuição. Em

Votuporanga, para dar exemplo de um município razoavelmente conhecido, enquanto o

nível de renda aumentou quase 60%, a miséria diminuiu de 20% para 10%, se medida

pela proporção das pessoas que tinham renda domiciliar per capita inferior a 75 reais.

Mas a relação entre a renda dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres passou de 15

para 18 vezes. A discrepância foi ainda mais ampla em outros municípios, como no

caso de Fernão, da região de Marília. Ali, enquanto o nível de renda aumentou quase

120%, a miséria caiu de 62% para 26%, e a referida razão entre a renda de ricos e
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pobres pulou de 7 para 24 vezes!

 

Felizmente, o segundo grupo significativo, com quase 30% dos municípios (183), foi

aquele que satisfez o mais elevado de todos os sonhos econômicos contemporâneos,

combinando as três virtudes: aumento do nível de renda, com redução tanto da pobreza

quanto da desigualdade. Em Águas de Lindóia, por exemplo, uma elevação de 60% do

nível de renda fez com que a proporção de pobres caísse de 29% para 11% e que a

razão entre os mais ricos e os mais pobres diminuísse de 22 para 16 vezes.

 

Esses exemplos virtuosos são raríssimos nas três regiões metropolitanas. De seus 64

municípios, apenas dois – Jaguariúna e Pedreira, ambos na região de Campinas –

conseguiram tal proeza. Dos 51 municípios que fazem parte de aglomerações não-

metropolitanas, apenas 10 entraram neste grupo. Basicamente os seis que formam a

duvidosa aglomeração de Guaratinguetá (Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas,

Guaratinguetá, Lorena e Piquete). Além deles, só outros quatro: Iracemápolis, da

aglomeração de Limeira; Cravinhos, da aglomeração de Ribeirão Preto; Bady Bassit, da

aglomeração de São José do Rio Preto; e Jacareí, da aglomeração de São José dos

Campos.

 

Nenhum dos 11 Centros Urbanos está neste invejável grupo. Mas estão 15 dos 54

municípios ambivalentes. Além do já mencionado município de Águas de Lindóia, os

virtuosos dessa categoria hierárquica foram: Adamantina, Bom Jesus dos Perdões,

Espírito Santo do Pinhal, Fernandópolis, Ibiúna, Jales, Lindóia, Monte Mor, Osvaldo

Cruz, Pirassununga, Porto Feliz, Santa Gertrudes, São José do Rio Pardo e Tupã. Os

demais foram 156 dos 450 municípios rurais do Estado.

 

O terceiro grupo é o do avesso. Nele pioraram tanto a pobreza quanto a desigualdade,

apesar de aumento do nível de renda. Essa perversidade ocorreu em pouco mais de

20% dos municípios paulistas (135), entre os quais a capital. No município de São

Paulo, a proporção dos miseráveis aumentou de 8 para 12% e a razão entre ricos e

pobres saltou de 18 para 27 vezes, enquanto o nível de renda subiu apenas 14%. E foi

nesse execrável grupo dos mais injustos que ficaram 39 dos 64 municípios das três

regiões metropolitanas, 23 dos 51 municípios das aglomerações não-metropolitanas, 6

dos 11 Centros Urbanos, 17 dos 54 municípios ambivalentes, e 50 dos 450 municípios

rurais.
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Além desses três grupos que reúnem mais de 90% dos municípios paulistas, houve

quatro comportamentos anômalos. Em 25 municípios tudo piorou: queda do nível de

renda e aumentos de pobreza e de desigualdade. Em 18 houve diminuição da

desigualdade apesar do aumento da pobreza e queda do nível de renda. Em 10, tanto

desigualdade quanto pobreza diminuíram, malgrado a queda da renda. E no caso mais

estrambótico ficaram 8 municípios nos quais a redução da desigualdade se combinou

com aumentos de renda e de pobreza.

 

Os modos pelos quais os frutos do aumento de renda são socialmente aproveitados é

que determinam ou não reduções de pobreza e de desigualdade. E essas maneiras são

condicionadas por um imenso conjunto de regras formais e informais, que vão da

Constituição ao mais simples dos costumes ou tradições, passando, é claro, pela

distribuição dos direitos de propriedade, ou pelas transferências de renda operadas por

todas as esferas governamentais.

 

Entretanto, o que mais parece ser iluminado pelo heterogêneo leque de comportamentos

dos municípios paulistas é que a desigualdade é mesmo um osso duríssimo de roer. Ela

só diminui quando submetida a uma árdua, ferrenha, incessante e paciente ofensiva

social. Depende muito mais de uma infinidade de mudanças institucionais do que do

aumento do nível de renda, por mais significativo que possa ser. Principalmente porque,

em termos macroeconômicos, 1% de aumento da renda per capita costuma ter um

impacto sobre a redução da pobreza que pode variar de 1 a 5%. Ou até bem mais de

5% se o critério de aferição da pobreza não estiver aprisionado apenas à renda, mas

incluir, por exemplo, a expectativa de vida.
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