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Resumo 
Propõe-se uma metodologia relativamente simples para a construção de linhas de riqueza que depende 
do conhecimento da distribuição de renda na sociedade e do valor de uma linha de pobreza. Buscando 
sua justificativa no argumento de que a pobreza em uma sociedade é moralmente inaceitável e pode ser 
erradicada por meio da redistribuição da riqueza, a linha é estabelecida a partir de critérios distributivos 
e define-se como a o ponto que delimita a riqueza acumulada necessária para a eliminação da pobreza 
usando-se para isso transferências dos ricos para os pobres. Com os dados de uma pesquisa domiciliar 
de 1999 é realizada uma estimativa de linha de riqueza para o Brasil e os resultados são comentados. 

 

Abstract 
The paper proposes a simple methodology to estimate an affluence line that depends on the knowledge 
of the income distribution and the poverty line for a given population. The idea that poverty is morally 
unacceptable and can be eradicated thru redistribution of wealth provides the grounds for the 
methodology. The line is defined as the value that delimitates the aggregated income required to 
eradicate poverty by the way of transfers from the rich to the poor. I estimate an affluence line using 
Brazilian 1999 National Household Survey data and briefly discuss the results.  
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1.Introdução 

 Em países extremamente desiguais e relativamente ricos a redução da desigualdade 
pode ser uma estratégia importante para a erradicação da pobreza. Se as políticas 
implementadas para efetuar essa redução considerarem que, à medida que aumenta o volume 
de recursos de uma pessoa, diminui o impacto de cada unidade de recurso sobre seu bem-
estar, o principal grupo negativamente afetado por uma estratégia de combate à pobreza pela 
redução das desigualdades será o dos ricos. 

 A implementação de políticas de erradicação da pobreza, porém, é uma tarefa 
complexa e demanda conhecimentos sobre as pessoas que são afetadas por elas. Existe um 
volume razoável de estudos sobre os pobres e suas características, mas sabe-se muito pouco 
sobre os ricos. A realização de pesquisas sobre os ricos requer, evidentemente, uma definição 
de quem constitui esse grupo. Nos estudos sobre pobreza a definição da população 
considerada pobre costuma ser feita através de linhas de pobreza, mas, apesar dos diversos 
avanços na computação de linhas de pobreza no mundo, pouco se tem progredido quanto a 
linhas que permitam identificar a população rica. 

 O objetivo deste artigo é propor uma metodologia para a construção de linhas de 
riqueza que atenda a três requisitos: 1.relacionar pobreza e riqueza; 2.partir de um conjunto 
relativamente pequeno e simples de regras; 3.ser facilmente aplicável a pesquisas amostrais 
desenhadas para outros propósitos que não a construção deste tipo de linha. 

 A linha de riqueza proposta fundamenta-se na possibilidade de, em populações 
socialmente desiguais, erradicar-se a pobreza por meio de transferências de recursos dos mais 
ricos aos mais pobres. A noção de riqueza utilizada depende totalmente da intensidade da 
pobreza em uma sociedade. Sob determinados aspectos, a linha de riqueza proposta é uma 
linha de “antipobreza” que busca justificativa na idéia de que a pobreza em uma sociedade é 
inaceitável e de que o bem-estar individual gerado por quantidades adicionais de recursos 
decai à medida que aumenta o volume destes. 

 Nas próximas seções são discutidas a lógica implícita na definição de riqueza, as 
principais regras que a fundamentam e os procedimentos para estimativa da linha de riqueza 
usando um exemplo de linha estimada sob a ótica da renda. Em seguida, os procedimentos são 
aplicados a dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 1999 do Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística para estimar uma linha de riqueza para o Brasil, sendo os 
resultados brevemente comentados. 

2.A lógica da Linha de Riqueza 

 O primeiro passo para a construção de uma linha de riqueza é definir o que é um rico. 
Não existe consenso sobre o assunto. Parte da literatura considera ricos os que recebem 
rendimentos acima de um valor determinado, tal como estudos de décadas passadas 
(Miller,1971) ou estudos mais recentes, como o de Auerbach & Siegel (2000), que define 
como ricas as pessoas que possuem um valor fixo de renda superior a US$ 5 milhões. Há 
também casos em que ricos são definidos a partir de sua posição relativa na distribuição da 
renda pessoal ou domiciliar, como, por exemplo, Carroll (2000), Dynan, Skinner & Zeldes 
(2000) e Feenberg & Poterba (2000), ou a partir de sua posição em um grupo social 
considerado rico, como as pesquisas de Buris (2000) e Godsbee (2000). Como esses estudos 
têm objetivos bastante particulares, a justificativa para as definições de riqueza utilizadas não 
é uma preocupação forte em nenhum deles. 

 Herbert & Carroll (1992) propõem uma interessante definição de riqueza que baseia-se 
em mudanças na forma da curva de distribuição pessoal da riqueza. Aplicando sua 
metodologia nos dados dos EUA em 1987, os “muito ricos” seriam os que tivessem 
rendimentos superiores a aproximadamente US$ 110 mil. Entretanto, como seus propósitos 
eram outros, a definição de Herbert & Carroll não satisfaz o principal objetivo da proposta 
aqui apresentada, que é relacionar diretamente a linha de riqueza à linha de pobreza.  

 Assim como no caso da construção de linhas de pobreza, em que a identificação da 
situação na qual um indivíduo pode ser considerado pobre baseia-se em critérios que quase 
nunca são totalmente consensuais (Saunders, 1998), a demarcação de uma fronteira a partir da 
qual os indivíduos possam ser considerados ricos, devido à grande a possibilidade de 
controvérsias acerca dos julgamentos de valor envolvidos em tal definição, é também algo 
difícil de ser feito (Pinçon & Pinçon-Charlot, 2000). 

 A construção de uma linha de riqueza pode encontrar excelentes subsídios no debate já 
consolidado sobre pobreza. A situação de pobreza, por exemplo, pode ser entendida como 
aquela em que um ou mais indivíduos vivem abaixo de condições consideradas mínimas 
(Spicker,1999). Esse mínimo para cada indivíduo é um juízo de valor que, em sua 
formulação, geralmente leva em consideração as condições de vida dos demais indivíduos. 
Analogamente, a riqueza pode ser entendida como a situação em que indivíduos vivem acima 
de um determinado patamar. Tal como na definição da pobreza, a definição desse patamar 
depende de juízos de valor. 

 Se já é difícil atingir um consenso sobre algumas das condições de vida que podem ser 
consideradas mínimas e, portanto, sobre como identificar a pobreza, é ainda mais difícil 
definir o patamar que separa um rico dos demais indivíduos. Na busca de fundamentar os 
julgamentos necessários para se definir quem pode ser considerado rico, é tentador pensar 
que, assim como a pobreza pode ser entendida como uma forma de privação, a riqueza 
poderia ser entendida também em termos absolutos, como uma forma de excesso. O 
problema, porém, seria definir excesso de modo passível de um consenso razoável, já que essa 
idéia não é tão bem aceita quanto a de mínimo. Mesmo que seja possível, ou até mesmo 
desejável, a construção de um patamar absoluto acima do qual as pessoas possam ser 
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consideradas ricas, provavelmente apenas os patamares muito elevados seriam capazes de 
manter-se afastados de fortes controvérsias. 

 Uma alternativa é buscar estabelecer a fronteira entre ricos e não-ricos a partir de 
regras que não dependam da definição da riqueza em termos absolutos. Essas regras devem 
basear-se em princípios acerca dos quais existe um certo grau de concordância. Já que, no 
caso da pobreza, existe uma concordância razoável, não tanto no que diz respeito ao que se 
pode considerar “mínimo”, mas, principalmente, quanto à idéia de que é indesejável que 
qualquer pessoa viva em condições inferiores às mínimas, parece ser pertinente utilizar a idéia 
de pobreza para definir riqueza. 

 Isso pode ser feito nos casos em que pobreza é entendida não como um conjunto de 
necessidades insatisfeitas, mas como uma insuficiência de satisfatores para essas 
necessidades. No caso de um satisfator como renda, por exemplo, um rico pode ser facilmente 
entendido como uma pessoa que se encontra no extremo oposto da região onde se encontram 
os pobres. É importante notar que os “espaços” ou “dimensões” da riqueza não são, 
necessariamente, os mesmos da pobreza. As regras aqui estabelecidas para definir riqueza a 
partir da pobreza tratam de ambas no espaço da renda, mas é perfeitamente possível utilizar 
regras semelhantes para definir riqueza em outros espaços2. 

 A argumentação em torno da definição de riqueza proposta aqui parte da idéia de que 
a pobreza em uma sociedade é inaceitável. A linha de pobreza define um mínimo e havendo 
concordância sobre o princípio de que a existência de pessoas abaixo desse nível é inaceitável, 
caberia esperar que fossem empenhados pela sociedade os esforços necessários para que todas 
as pessoas se encontrassem acima desse mínimo3. Note-se que esse ponto não requer que seja 
possível eliminar de fato a pobreza, mas, simplesmente, que se tenha total aversão a ela. 

 A pobreza é resultado do nível e forma da distribuição dos recursos totais de uma 
sociedade entre sua população. Assim, a pobreza pode ser combatida através de modificações 
no volume de população, aumento da quantidade agregada de recursos e mudanças em sua 
distribuição. A linha de riqueza aqui proposta é uma fronteira estabelecida a partir de critérios 
distributivos e define-se como a linha que delimita a riqueza acumulada necessária para a 
eliminação da pobreza usando-se apenas a redução da desigualdade de renda. Com isso a 
riqueza não pode ser identificada apenas em características de um indivíduo isolado mas, 
antes, depende da estrutura de distribuição de rendimentos de uma sociedade.  

 Este tipo de linha requer que se construa uma regra de distribuição4. Para isso, assume-
se, primeiro, que, para todos os indivíduos, o bem-estar resultante do acréscimo de uma 
quantidade adicional de um recurso qualquer decresce à medida que aumenta a quantidade 

                                                 
2 Rendas são fluxos, mas é perfeitamente possível definir pobreza em termos de insuficiência de estoques (como, 
por exemplo, patrimônio). Neste caso pode existir também uma linha de riqueza baseada em estoques. Uma 
dificuldade adicional, porém, seria relacionar pobreza e riqueza definidas uma como estoque e outra como um 
fluxo, pois isso dependeria da definição de um horizonte de tempo para orientar a conversão de estoques em 
fluxos (ou vice-versa).  
3Evidentemente existem alguns tipos de esforço para a erradicação da pobreza que também são inaceitáveis.  
4 As regras apresentadas não esgotam o conjunto de pressupostos necessários para sustentar a construção desse 
tipo de linha, tais como o de separabilidade dos indivíduos, independência de suas funções de utilidade, 
possibilidade de se transferir recursos de uma parte à outra, divisibilidade dos recursos distribuídos, ou até 
mesmo o de existência de uma distribuição real dos recursos entre indivíduos observável. Esses pressupostos são 
normalmente assumidos em estudos sobre o assunto e sua discussão foge ao escopo do artigo.    
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desse recurso (ou seja, que sua utilidade marginal é decrescente). Como é comum relacionar 
pobreza à insuficiência de renda, uma maneira de se entender essa idéia é pensar que, para um 
pobre, uma unidade adicional de renda é capaz de promover maior bem-estar do que para um 
rico5.  

 Em decorrência disso, se estabelece que as transferências para eliminação da pobreza 
devem ocorrer do indivíduo mais rico para o indivíduo mais pobre. Quando o indivíduo mais 
pobre atingir o nível de recursos do segundo indivíduo mais pobre, ambos passam a receber a 
mesma quantidade de recursos, até atingirem o terceiro mais pobre, e assim sucessivamente. 
Analogamente, quando o nível de recursos do indivíduo mais rico atingir o nível do segundo 
mais rico, ambos passam a transferir quantidades iguais de recursos aos mais pobres, o 
mesmo ocorrendo com os indivíduos seguintes à medida que seus níveis de recursos são 
alcançados. 

 Consistindo, basicamente, em um mecanismo de equalização que retira dos mais ricos 
para dar aos mais pobres, a regra de distribuição usada na construção da linha de riqueza 
baseia-se na aplicação igualitária, a todos os indivíduos, de um princípio de reparação que faz 
da linha de riqueza uma espécie de “linha de antipobreza” obtida pela via da equidade. 

3.A estimação da linha usando dados de renda 

 A estimação da linha de riqueza (zr) de uma população consiste em, primeiro, calcular 
o hiato de pobreza em relação ao uma linha de pobreza (zp) dada e, em seguida, definir o 
ponto onde a renda dos mais ricos deve ser reduzida para que se possa realizar transferências 
suficientes para cobrir esse hiato e eliminar a pobreza. Em outras palavras, trata-se de criar 
uma linha de riqueza na qual a soma entre o hiato de riqueza Gr e o hiato de pobreza Gp seja 
igual a zero [1] 

[1] Gr + Gp = 0 

 Os hiatos de pobreza e riqueza são definidos, respectivamente, como a soma das 
diferenças entre a linha de pobreza ou riqueza e a renda dos indivíduos pobres ou ricos. Em 
uma população, com n indivíduos, cujas rendas desigualmente distribuídas são representadas 
por y e estão ordenadas da menor para a maior, existem dois grupos, o dos ricos k a n, cujas 
rendas estão acima da linha de riqueza, yi>zr , e o dos pobres 1 a l, cujas rendas estão abaixo 
da linha de pobreza, yj<zp. A equação [1], portanto, pode ser reescrita na forma [2] abaixo: 

[2] 0)()(
1

=−∑ ∑+− j

n

k

l

pir yzyz  , tal que, de 1 a l, yi<zp e, de k a n , yj>zr. 

 O Gráfico 1 apresenta, como exemplo da lógica distributiva subjacente à construção 
da linha de riqueza, uma distribuição hipotética de renda em uma população com três 
características: 1.nível de renda agregada alto; 2.elevado nível de desigualdade e 3. grande 
incidência e intensidade da pobreza. As rendas estão representadas no eixo Y e a população, 
em ordem crescente de renda, se encontra representada no eixo X. A curva fina em cor preta 
representa a distribuição da renda original (antes das transferências) nessa população e a linha 
pontilhada inferior é a linha de pobreza dessa população. A linha de riqueza, em pontilhado na 

                                                 
5 E, portanto, a perda de uma unidade de recurso reduz mais o bem-estar de um pobre do que o de um rico. 
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parte superior do gráfico, é definida por um valor tal que, acumulando-se os diferenciais da 
renda original dos indivíduos mais ricos em relação a ele e transferindo-se o resultado da 
acumulação ao mais pobres é possível gerar uma distribuição de renda corrigida, representada 
no gráfico por uma linha contínua espessa em tom cinza, na qual inexistem pobres na 
população. Note-se que a curva em tom cinza (distribuição corrigida) sobrepõe parte da curva 
fina (distribuição original) porque alterações na distribuição de renda limitam-se a 
transferências de ricos a pobres. 

Gráfico 1 

Nível e distribuição da renda em uma população hipotética na lógica 
distributiva da linha de riqueza 

População

R
en

d
a

Mais Rico

Mais Pobre

Linha de PobrezaDistribuição Original

Distribuição Corrigida

Linha de Riqueza

 

 Uma maneira de se compreender como ocorre o processo de distribuição é imaginar 
que, no Gráfico 1, inicialmente, transfere-se renda do último indivíduo mais rico ao primeiro 
mais pobre, até que sua renda se iguale à renda do segundo indivíduo mais pobre. A partir 
desse momento, passa-se a transferir quantidades iguais de renda aos dois indivíduos mais 
pobres até que sua renda se iguale à do terceiro mais pobre, e assim sucessivamente. À 
medida que essas transferências ocorrem, a renda do último indivíduo mais rico é reduzida até 
alcançar a renda do penúltimo mais rico, ponto a partir do qual ambos passam a fornecer 
quantidades iguais de renda para as transferências até suas rendas se igualarem à do 
antepenúltimo mais rico, os três passarem a fornecer quantidades iguais de renda para 
transferências, e assim sucessivamente. Enquanto isso, a distância entre a renda dos pobres e a 
linha de pobreza vai diminuindo até tornar-se igual a zero (eliminação da pobreza). Quando 
isso ocorre, um ponto igual ou próximo ao valor da renda original do último indivíduo mais 
rico incluído no processo de transferências de renda será o valor da linha de riqueza, sobre a 
qual, com a mesma renda, todos os indivíduos originalmente mais ricos se encontrarão. Neste 
ponto a área sob a curva da renda e acima da linha de riqueza será igual à área sobre a curva 
da renda e abaixo da linha de riqueza. 

 Em uma população real, conhecido o hiato de pobreza Gp existente em decorrência de 
uma linha de pobreza zp dada, é possível denotar a linha de riqueza zr através de uma 
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modificação na equação [2]. Como a linha de riqueza é uma constante no somatório, ela pode 
ser representada na forma [3]: 

[3] 
∑−

=
n

k
i

p
r

ykn

G
z

)(
 

 Como o conceito de riqueza utilizado pela linha é um conceito relativo (à linha de 
pobreza), em uma população onde a quantidade de recursos disponíveis não for suficiente 
para eliminar a pobreza por meio de distribuições, ocorre uma situação onde o valor da linha 
de riqueza é inferior ao valor da linha de pobreza. Neste caso, poderá haver, dentre os pobres, 
alguns que, paradoxalmente, sejam considerados ricos. 

 Pela lógica utilizada na construção da linha de riqueza, havendo desigualdade nessa 
sociedade, é possível aliviar a pobreza fazendo transferências dos menos pobres para os mais 
pobres. Aqui cabe uma escolha que depende dos objetivos a que se destina o cálculo da linha 
de riqueza. Quando se considera inadequado chamar de “ricas” pessoas que se encontram 
abaixo da linha de pobreza, cabe estabelecer a linha de riqueza de tal modo que apenas os 
não-pobres estejam acima dela. Assim, é preciso incluir a condição de que, toda vez que o 
hiato de riqueza for maior do que o hiato de pobreza6, a linha de riqueza será igual à linha de 
pobreza [4]:  

[4] Se Gr > Gp , então zr = zp.  

 Todavia, como a linha de riqueza pode ser utilizada como um indicador da relação 
entre pobreza e desigualdade em uma sociedade, a existência de pessoas que são, 
simultaneamente, ricas e pobres, pode ser utilizada para apontar uma insuficiência 
generalizada de recursos que impede a erradicação da pobreza pela via única da distribuição. 
Neste caso, e em outros em que não for absolutamente necessário distinguir dois conjuntos, de 
pobres e ricos, sem intersecção, a condição [4] pode ser desconsiderada. 

 Subjacente à construção da linha de riqueza está a noção de que os recursos 
transferidos dos mais ricos são integralmente absorvidos pelos mais pobres. É perfeitamente 
possível incluir algum tipo de “perda” no processo de transferências (para computar, por 
exemplo, os diversos custos envolvidos nas transferências) ou ainda circunstâncias que 
reduzam a pobreza sem modificações na distribuição dos recursos (como crescimento, por 
exemplo). Para tanto, basta que a equação [1] seja ajustada para incluir esse tipo modificação 
no volume total de recursos necessários para eliminar a pobreza, que pode ser representada 
uma proporção ε, o que resultaria na equação [5].  

[5] εGr + Gp = 0 

 Todavia, é difícil encontrar uma razão para justificar a inclusão do multiplicador ε na 
estimativa da linha, uma vez que o mecanismo de distribuição utilizado na construção da linha 
de riqueza é mais um recurso teórico do que uma proposta real de política distributiva. A 
busca de simplicidade na definição da linha de riqueza faz com que regra distributiva utilizada 
baseie-se em uma filosofia de justiça social bastante elementar que dificilmente seria o único 

                                                 
6 Para manter a consistência com estudos que calculam o hiato de pobreza com valor positivo, o cálculo do hiato 
de riqueza foi definido de modo a resultar em valores negativos.  
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princípio norteador de uma política real. Introduzir algum nível de complexidade no cômputo 
da linha através do parâmetro ε gera, de certo modo, um descompasso com a simplicidade 
buscada na metodologia proposta, sendo portanto conveniente mantê-lo com valor igual a 1. 

4.Um exemplo de linha de riqueza para o Brasil 

 Nesta seção são apresentados os resultados dos cálculos de uma linha de riqueza 
realizados sobre os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1999 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNAD é uma das 
pesquisas mais indicadas para a estimativa de linhas de riqueza no Brasil, pois abrange a 
maioria da população brasileira, é realizada com regularidade e pode ser considerada de alta 
qualidade, mas é possível que exista subestimação nos dados sobre rendimentos dos estratos 
mais ricos da sociedade. Se isso for verdade, a tendência é de que a linha de riqueza seja mais 
alta do que o estimado.  

 A estimativa é feitas a partir de uma linha de pobreza relativa que considera pobres as 
pessoas cuja renda domiciliar per capita é inferior à R$ 80,97, valor da separatriz do centil 33 
da população em ordem crescente de renda domiciliar per capita na PNAD 1999. Na prática, 
conhecendo-se o valor da linha de pobreza, o algoritmo de estimativa da linha de riqueza a 
partir de microdados de uma pesquisa amostral como a PNAD pode ser descrito como 
consistindo de quatro passos: 1.estimar o hiato de pobreza Gp; 2.obter, para cada indivíduo da 
população ordenada segundo sua renda, o valor do hiato de riqueza Gr calculado para uma 
linha de riqueza igual à renda do indivíduo imediatamente menos rico (diferencial de riqueza); 
3.Somar esse valor ao hiato de pobreza Gp para, no ponto onde a soma é menor ou igual a 
zero, definir o número de ricos na população e 4.calcular com exatidão o valor da linha de 
riqueza zr, e, conforme o caso, verificando se a condição [4] é atendida.  

4.1.Hiato de pobreza 

 A estimativa do hiato de pobreza Gp requer que se conheça o valor da linha de pobreza 
zp. O hiato é obtido somando-se, apenas entre os pobres (indivíduos de 1 a l cuja renda é 
inferior à da linha de pobreza), as diferenças entre o valor da linha e a renda observada de 
cada indivíduo devidamente ponderado pelo peso  w de expansão da amostra. 

[6] ∑ −=
l

jpjp yzwG
1

)(   

 No Brasil o valor do hiato de pobreza para a linha de R$ 80,97 é de  R$ 1,86 bilhões, 
apresentado na Tabela 1.  

4.2.Estimativa do número de ricos 

 O processo de transferência baseia-se na retirada de renda do último indivíduo (ou 
grupo) mais rico até que esta alcance a renda do penúltimo mais rico para, em seguida, ambos 
fornecerem quantidades iguais de renda para as transferências até suas rendas se igualarem à 
do antepenúltimo mais rico, e assim sucessivamente. A diferença entre a renda do indivíduo 
ou grupo de indivíduos ricos e a renda do indivíduo imediatamente menos rico é chamada de 
diferencial de riqueza e pode ser entendida como a contribuição daquele indivíduo ou grupo 
para o hiato de riqueza caso o valor da linha de riqueza não tenha sido ainda alcançado. 
Soma-se o valor do hiato de riqueza acumulado ao hiato de pobreza. O número de ricos na 
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população será o equivalente à quantidade mínima de pessoas necessárias para que essa soma 
seja igual ou menor que zero.  

 A Tabela 1 mostra que, para a linha de pobreza de R$80,97, o números de ricos é de 
aproximadamente1,4 milhões que corresponde a 0,9% da população considerada (156 milhões 
de habitantes) 7. 

Tabela 1 
Estimativa de duas linhas de riqueza para o Brasil - 1999 

Variável Valor 
Linha de Pobreza 1 R$80,97 
Total de Pessoas 2 156 milhões [ 100%] 
Total de Pobres2 51milhões [33%] 
Hiato de Pobreza R$1,86  bilhões 
Total de Ricos2 1.4 milhões  [0,9%] 
Linha de Riqueza 1 R$2.170,00 
Fonte: IBGE – PNAD 1999, microdados. 
1 Valor per capita  domiciliar em Reais de setembro de 1999. 
2 Os valores entre colchetes indicam sua proporção na população total considerada.   

4.3.Cálculo da linha de riqueza  

 Sabendo-se o número de pessoas ricas na população, o valor da linha de riqueza pode 
ser obtido pela equação [3], se atendida a condição de que o valor da linha de riqueza deve ser 
igual ou superior ao da linha de pobreza [4], quando esta for desejável. Calculada a linha de 
riqueza, com algumas adaptações, certas medidas comumente utilizadas nos estudos sobre 
pobreza podem ser aplicadas à população rica. É possível, por exemplo, em analogia à classe 
de indicadores P(α) de Foster, Greer & Thorbecke (1984), calcular uma família R(α) para os 
ricos para indicar incidência (R0), intensidade (R1) e o hiato quadrático médio (R2) de 
riqueza. A razão entre o número de ricos e a população total, por exemplo, corresponderia a 
uma medida R0 dessa classe de indicadores. 

 Para os dados da PNAD 1999, à linha de pobreza de R$ 80,97 corresponde uma linha 
de riqueza de R$2.170,00 domiciliar per capita em 1999, como mostra a Tabela 1. 
Hipoteticamente, se os indivíduos mais ricos tivessem seus rendimentos limitados a esses 
patamares e o excedente de sua riqueza fosse integralmente distribuído aos indivíduos mais 
pobres sem nenhum tipo de perda na transação, esses seriam os valores para os quais, 
reduzida a desigualdade no Brasil, inexistiriam pobres. 

 

4.4.Comparação com outros métodos 

 A tabela 2 compara a linha de riqueza acima com linhas estimadas por métodos 
distintos e, em seguida, apresenta as opiniões da população a respeito de seus valores. Ela foi 
construída pela conversão, em cada família entrevistada, das opiniões sobre rendas familiares 
totais em rendas per capita , para que os valores apresentados fossem facilmente comparáveis 
às linhas estabelecidas. Curiosamente, três dos métodos considerados retornam valores 

                                                 
7 A população considerada na linha de riqueza é discretamente menor que a população brasileira total informada 
pela PNAD 1999, já que exclui as pessoas cujos domicílios possuíam informações incompletas sobre 
rendimentos. 
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bastante semelhantes de linhas de riqueza, embora possuam pouca ou nenhuma relação entre 
si. A diferença entre a linha de riqueza baseada na idéia de erradicação da pobreza por 
redistribuição da renda e as linhas calculadas por meio do limite do percentil mais rico 
(quantil 1%) ou pelo desvio em relação à média é inferior a 7%. 

 

Tabela 2 - Valores das Linhas de Riqueza Calculadas por Diferentes Métodos 
(Brasil, 1999) e Opiniões a Respeito de seus Valores (NE e SE, 1996-7)  

 Pessoas (%) consideram renda  Métodos  Valor per 
capita  

 Ricos 
(%)   Boa  Suficiente  Ruim 

a.Valor Absoluto 

    Renda Familiar Mensal per capita  15.000,00 0,003 99,9 100,0 -

b.Forma da Distribuição da Renda 
    Segmento Distribuição de Pareto 3.250,00 0,4 97,6 99,3 0,1

c.Regra Distributiva 

    Erradicação da Pobreza (R$ 80,97) 2.170,00 0,9 94,7 98,1 0,1

d.Quantil da Distribuição da Renda 
    1% mais ricos 2.066,67 1,0 94,5 98,1 0,2

e.Relação com a Renda Média 
    Quatro desvios-padrão acima da média 2.035,60 1,0 94,4 98,0 0,2

f.Múltiplo da Linha de Pobreza 
    12 vezes a Linha de Pobreza (R$ 126,00) 1.512,00 2,0 90,8 96,4 0,2

    12 vezes a Linha de Pobreza (R$ 80,97) 971,64 4,4 81,5 91,6 0,7
Fontes: Opiniões - IBGE - PPV 96-97, microdados; Linhas- estimativas a partir de IBGE-PNAD 1999, microdados, adaptando 
os métodos descritos em a.Auerbach & Siegel (2000) e Deutsche Bank (2000); b.Inhaber & Carroll (1992); c.Medeiros (2001); 
d.Lichter & Eggebeen (1993), Carroll (1998, 2000), Wolff (2000), Dynan, Skinner & Zeldes (2000) e Feenberg & Poterba (2000); 
e.Sadeck Filho (2001); f.Rank (1999), Danziger, Gottschalk & Smolensky (1989) e Hirschl, Altobelli & Rank (2001). 
Notas: Rendas usadas correspondem à renda domiciliar per capita . Todos os valores estão expressos em Reais de Setembro 
de 1999. O INPC foi usado como deflator. As opiniões sobre o valor da linha de riqueza limitam-se à população entrevistada 
nas regiões Nordeste e Sudeste e foram obtidas a partir dos valores declarados na PPV 96-97, Seção 15, Questões 5, 6 e 8 (a 
seguir), convertidos em reais per capita : "Levando em conta a situação atual de sua família, qual renda mensal que você 
consideraria 5.Boa; 6.Suficiente; 8.Ruim?" 

 

 A população delimitada por essas linhas constitui um grupo reduzido da população 
brasileira. A linha de 15 mil reais mensais per capita , por exemplo, define uma subpopulação 
que não alcança 0,003% da população e dificilmente seria captada adequadamente pelas 
pesquisas amostrais existentes no Brasil. O recorte feito pelas linhas logo acima de 2 mil reais 
per capita (que corresponderiam a rendas totais de até R$ 10.850,00 em famílias de cinco 
pessoas), delimita grupos que equivalem a aproximadamente 1% da população total. Apenas a 
linha inferior a mil reais é capaz de definir um grupo de maiores proporções, mas que ainda 
assim não alcança os 5% mais ricos da população. É sempre controverso definir um “rico”; 
porém, o que os dados acima estão demonstrando é que, independente de se aceitar que a 
população delimitada pelas linhas de riqueza é “rica”, é inegável que ela constitui a elite que 
ocupa o topo estreito de uma pirâmide cuja base larga é constituída por milhões de 
miseráveis. 

 As opiniões da população sobre os valores das linhas de riqueza indicam que as linhas 
acima de dois mil reais são aceitáveis. As frações da população analisada que consideram que 
esses valores não chegam a ser suficientes para suas próprias famílias é reduzida e a 
proporção de julga os valores ruins é irrelevante. No caso específico da linha de riqueza 
equivalente à calculada a partir da aplicação de uma regra distributiva para a erradicação 
completa da pobreza extrema, a proporção de pessoas que não considera a renda boa para sua 
própria família gira em torno de 5% e cerca de 2% a julga menos do que suficiente. 
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 Existe, evidentemente, uma diferença entre julgar uma renda “boa” e reconhecer uma 
linha de riqueza. O que é importante, no caso, é notar que a rejeição explícita aos valores da 
linha proposta (R$ 2.170), observável parcialmente na resposta “suficiente” mas, em especial, 
na resposta “ruim”, é muito baixa. Apesar das limitações desse tipo de informação, a baixa 
rejeição pode ser usada como um dos indicadores da razoabilidade da linha de riqueza 
proposta. 

 Uma “renda boa” implica, talvez, uma definição mais vaga que “rico” e deve flutuar 
bastante em decorrência de fatores subjetivos, mas provavelmente estabelece um valor acima 
do qual todas as necessidades de uma família são plenamente satisfeitas, eventualmente 
incluindo consumos que poderiam ser classificados como supérfluos. Se a esmagadora 
maioria da população considera o valor da linha de riqueza uma “renda boa”, é possível que o 
limite estabelecido cumpra, de forma adequada, sua função de distinguir uma elite na 
população brasileira. O aumento da rejeição abaixo dos valores propostos, por sua vez, indica 
linhas de riqueza muito mais baixas estariam fortemente sujeitas a controvérsias. Isto sugere 
que a linha proposta pode ser considerada como um delimitador razoável da riqueza, do ponto 
de vista das opiniões da população. 

5.Considerações 

 Algumas características da metodologia proposta para a construção de uma linha de 
riqueza merecem ser destacadas. A definição de riqueza não depende de um patamar absoluto 
mas, antes, do nível e da distribuição de renda em uma determinada sociedade. Como a idéia 
que fundamenta a linha de riqueza é de que a pobreza pode ser eliminada por meio de 
redistribuições de renda, o conceito de riqueza é relacional, dependendo da definição dada à 
pobreza. Por sua vez, o apelo moral da noção de que a pobreza é inaceitável feito para 
justificação do método de construção da linha de riqueza é mais forte do que apelos que 
relacionam riqueza a algum tipo de excesso absoluto. 

 A lógica da linha de riqueza baseia -se em regras relativamente simples. Assume-se, 
primeiro, aversão total à pobreza. Se a sociedade é totalmente avessa à pobreza, estará 
disposta a empenhar os esforços a seu alcance para eliminá-la8. Esses esforços incluem a 
possibilidade de erradicação da pobreza por meio apenas de redistribuições da renda (ou outro 
tipo de recurso considerado). A linha de riqueza é definida como a fronteira que delimita a 
riqueza acumulada necessária para a eliminação da pobreza usando-se apenas a redução da 
desigualdade de renda, assumindo que, para todos os indivíduos, a quantidade de bem-estar 
advinda do acréscimo de uma quantidade adicional de um recurso qualquer decresce à medida 
que aumenta a quantidade desse recurso e, portanto, as transferências devem ocorrer dos mais 
ricos aos mais pobres.  

 O exemplo de estimativa de uma linha de riqueza para o Brasil mostra que, dado o 
valor da linha de pobreza, os esforços para a computação da linha de riqueza proposta são 
reduzidos. A elevada desigualdade na distribuição de renda no Brasil faz com que, para 
eliminar totalmente a pobreza em frações da população tão grandes quanto 33%, sejam 
necessárias medidas distributivas que afetem uma parcela mínima dos indivíduos mais ricos 
do país.  

                                                 
8 Exceto se for também avessa aos esforços propostos. 
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 A quantidade de ricos no Brasil é reduzida. Essa elite corresponde a menos de 1% da 
população e possui rendimentos domiciliares que, no caso da linha de riqueza gerada pela 
linha de pobreza de R$ 80,97, superariam os R$ 8,6 mil em uma família de quatro pessoas. 
Considerando-se a possibilidade de subestimação de alguns rendimentos pela PNAD e as 
insuficiências conhecidas desse tipo de pesquisa amostral, é possível que essa parcela seja 
ainda menor do que as apresentadas e os valores das linhas de riqueza sejam ainda mais altos. 
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