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Palavra-Chave:  

Resumo 

Este trabalho discute os diferentes conceitos de linha de pobreza, a partir do Brasil em 
comparação com outros países latino-americanos. Diante das diferentes conceituações de 
linha de pobreza, buscamos, com o recorte de pesquisas amostrais e censitárias dos países 
elegidos, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela, a partir do ano 2000, 
verificar a situação populacional em relação às condições sócio-econômicas e calcular o 
número de indivíduos que se encontram abaixo das linhas de pobreza e miséria aqui 
enfocadas. Nos interessa comparar como evoluiu, nos países propostos, a taxa de 
crescimento do produto interno bruto e o número de indivíduos vivendo abaixo das linhas 
de pobreza utilizadas e verificar se existe, para todos os seis países, uma relação linear 
entre crescimento econômico e evolução da pobreza. A questão central seria verificar se 
crescimento econômico e redução de pobreza se dão da mesma forma, ou com a mesma 
intensidade, nas diferentes economias. Analisamos o índice de Gini para todos os países, 
como medida de distribuição de renda, principalmente nos casos onde se observa 
crescimento econômico sem diminuição da pobreza. Destacamos, portanto, os casos onde 
houve êxito na redução e/ou na estabilização da pobreza, identificando se o fenômeno é 
preponderantemente econômico, ou se por ações de políticas públicas focalizadas. 
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1. Introdução 

 

 A América Latina é uma das regiões do chamado capitalismo periférico. Apesar de 
receber tratamento teórico, político e econômico, por parte dos chamados países centrais, como 
região única, homogênea, a história de cada país traz uma identidade própria. As diferenças são 
de várias ordens e as peculiaridades podem ajudar a entender as mais singulares situações 
enfrentadas por esse conjunto de países. 

 Juntamente com a Ásia e a África, a América Latina é uma das regiões com um enorme 
contingente de indivíduos pobres e miseráveis. É, também, uma parte do mundo capitalista 
globalizado onde o crescimento econômico tem-se dado aos solavancos, muitas vezes não 
apresentando sustentação ao longo de períodos mais longos. A população latino-americana tem 
sentido os reflexos da instabilidade vivida pela região. 

 A partir do ano 2000, observa-se um aumento da discussão sobre o tema da pobreza não 
só na América Latina como em todo o globo. As Metas do Milênio estabelecidas por discussões 
dos países membros da ONU apresentam o tema da redução da pobreza como o primeiro de uma 
lista de oito objetivos. A pretensão dos países signatários da ONU é a erradicação da extrema 
pobreza e a fome no mundo até o ano de 2015. 

 Para a América Latina, esse objetivo tem se mostrado mais tangível para alguns países e 
menos para outros. Quais são as estratégias para que, de fato, se possam atingir as metas sobre 
erradicação da fome e da pobreza? Neste trabalho, buscamos analisar, num grupo de seis países, 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela, como o crescimento do produto interno 
bruto entra na equação da redução da pobreza e erradicação da fome. 

 

2. Políticas compensatórias 
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Partindo do princípio que o Brasil é uma das maiores economias do continente latino-
americano, iremos apresentar, como pressupostos gerais os estudos sobre pobreza e distribuição 
de renda feitos no país. São discussões teóricas e empíricas sobre os fatores que possibilitam 
redução de pobreza que entendemos, cabem para discussões em relação aos outros países.  

A discussão sobre transferências de rendas por parte do Estado é longa e vem desde o fim 
dos feudos1. Porém, cresceu com a criação dos modelos de welfare state, quando surgiram os 
grandes debates sobre a presença mais forte de outros atores que não os atores econômicos 
privados. 

 Esse modelo perdurou praticamente até meados dos anos 1980, quando a social-
democracia deu lugar ao neoliberalismo em diversos países centrais e periféricos. No campo 
teórico, porém, surgiu um “enfoque filosófico distinto, em que a questão não é mais a 
coincidência entre direito à proteção social e direito à cidadania, mas sobre a relação que deve 
existir entre benefícios sociais e responsabilidades cívicas.” (LAVINAS et alli: 2000) De fato, as 
mudanças a que o mundo assiste hoje vêm dos anos 1970 até o presente com algumas mudanças 
de foco. A economia concorrencial oligopolista solapou a presença do Estado no cenário da 
regulação.  

 Com o novo cenário mundial posto nesses termos, o resultado deste processo foi um 
grande contingente populacional desempregado, sem maiores condições de competir na economia 
moderna. Mesmo o direito à seguridade social passou a ser responsabilidade dos contratos 
individuais, tornando-se difícil nas atuais condições de competição, seja no mercado de trabalho, 
seja nos mercados financeiros. “Assim, o debate acerca do melhor regime de transferências 
sociais, cujo fundamento é o princípio da justiça, dá centralidade a outro princípio balizador ou 
valor, desta vez ligado à lógica do mercado.”(LAVINAS et alli: 2000) 

Dentro dessa discussão, o debate sobre políticas sociais passou a englobar diversos 
matizes. Desde políticas assistenciais (ou assistencialistas) a programas compensatórios e de 
transferência direta de renda. 

 Os programas compensatórios foram inicialmente deixados nas mãos da Igreja e tiveram 
uma tradição de serem focados em grupos específicos, sem necessariamente abarcarem valores de 
eqüidade (LAVINAS et alli: 2000). São programas de assistência sem serem políticas de 
assistência. No Brasil, desde a década de 1940, tem-se registros de programas compensatórios. 
Os programas mais primários são os de distribuição de alimentos. Falham por serem 
emergenciais, mas sem qualquer perspectiva de mudança da condição social do assistido, além 
de, não raro, não oferecer a dieta calórica necessária. No entanto, como estratégias de combate à 
fome, ao longo dos anos 1990, organizações civis de cunho não governamental, em conjunto com 
a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) levaram a cabo campanhas de promoção 
da cidadania, tendo o combate à fome como premissa. Pode-se dizer, com certeza que: 

 

os programas compensatórios são reconhecidos como pouco eficazes e bastante 
ineficientes, corroborando evidências de que o aporte compensatório pouco agrega ao 
bem-estar dos grupos sociais em situação de risco alimentar e extrema pobreza. [...] No 
entanto, a magnitude da indigência que ainda hoje compromete o desenvolvimento do 
país não permite que se descartem medidas compensatórias que possam 

                                                 
1 Ver POLANYI, Karl: A grande transformação 
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verdadeiramente aliviar a pobreza e assegurar um patamar básico de cidadania (Idem: 
2000).  

 

No mundo, ainda hoje persistem programas compensatórios, basicamente de 
transferências de renda, desde o food stamps, nos EUA, até os programas de renda mínima 
existentes na Europa. No resto do mundo, a maioria das transferências é de moeda ou exige 
alguma contrapartida. O Brasil só adotou modelos similares em programas estaduais e municipais 
do tipo bolsa-escola e, mais recentemente, pelo programa do Governo Federal, o Bolsa Família.  

 O modelo de distribuição de alimento in natura, segundo alguns, agride a liberdade de 
escolha do indivíduo, além de permitir desvios, ser de alto custo administrativo e proporcionar 
um estigma àquela família que tem de se submeter a filas e a condições degradantes para obterem 
os alimentos. A defesa dos programas de transferência de renda passa muito pela liberdade de 
escolha do que fazer com o dinheiro, pelo bem-estar. Como contra-argumento, muitos colocam a 
questão do vazamento financeiro gerado por programas deste tipo, uma vez que oneram o 
orçamento do Estado.(Ibidem: 2000, p.5) 

 

3. Estratégias: distribuição de renda e crescimento econômico no combate à pobreza 

 

 A discussão sobre redução da pobreza no Brasil é, como já visto, longa e nem sempre 
convergente. No entanto, há uma corrente de pensadores que aponta para o caminho da 
distribuição de renda mais que para outros2. A discussão não é simples e os resultados que serão 
apresentados se baseiam em projeções matemáticas que não serão explicados aqui. 

 O que se sabe é que há algumas maneiras teóricas consagradas de se buscar reduzir a 
pobreza. Basicamente, podemos citar três: a redução populacional com a conseqüente redução do 
número absoluto de pobres, o crescimento econômico com a expectativa de uma melhora geral da 
situação econômica da população, e a redução da desigualdade devido a programas ou políticas 
centralizadas de transferências diretas ou indiretas de renda.  

 A primeira teoria supracitada reflete o pensamento neomalthusiano e responde mais a 
anseios de cunho liberais. Nada garante que a simples redução do número de pessoas possa 
garantir redução da pobreza. É preciso, primeiramente, provar que há excesso populacional e que 
esse excesso é causa da geração da pobreza por haver carestia de alimentos ou limitações 
financeiras que acabem por gerar o mal comum. Na verdade, essa teoria, que beira o preconceito, 
“reflete mais um incômodo em relação à ‘qualidade’ de um povo do que propriamente uma 
avaliação de sua quantidade”(MEDEIROS, M: 2005). Outro argumento que freia essa tese é 
fornecido pelas etapas de transição demográfica por que passou boa parte do mundo no último 
século. A redução da fecundidade ocorreu inclusive no Brasil. Mais, a concentração da riqueza do 
mundo aumentou em ordem exponencial, enquanto o crescimento populacional se reduziu. Pode-
se dizer que: 

 

                                                 
2 Como exemplo, ROCHA, 2003; MEDEIROS, 2005; PAES DE BARROS & MENDONÇA, 1997; LAVINAS et 
alli., 2000, etc. 
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a maior parte da pobreza no Brasil não se deve ao fato de as famílias pobres serem 
relativamente maiores que as famílias não pobres. Entre 60% e 70% da pobreza seriam 
explicados tão-somente por fatores relacionados à renda dos chefes, ou, em outras 
palavras, pelas desigualdades na qualidade dos empregos e da força de trabalho (Idem: 
2005: p.40). 

 

 Quanto ao segundo argumento, o do crescimento puro da economia, podemos adiantar um 
exemplo conhecido da história recente do Brasil: o “Milagre Econômico”. Pode-se dizer que esse 
período representou um desperdício de oportunidades. O que se sabe, no entanto, é que o 
crescimento econômico, para refletir em redução da pobreza, deve ser bem estruturado e 
dinamizado de maneira a ser distribuído por toda a população. Projeções feitas por Medeiros 
mostram que, com o crescimento econômico observado nas duas últimas décadas e, em situação 
hipotética de distribuição equânime do produto pela população, a proporção de pobres, depois de 
passados vinte anos, estaria na ordem de 20% da população. Se o Brasil crescesse o dobro do que 
cresceu nas décadas de 1980 e 1990, ou seja, algo próximo de 4% ao ano, a proporção de pobres 
estaria em 12% da população. Num caso extremo, de um crescimento por vinte anos ininterruptos 
e com distribuição igual do produto, é que a proporção de pobres cairia para 6% da 
população.(Ibidem, p. 43) 

 O que se pode concluir dessas projeções é que sim, o crescimento econômico é importante 
para o país alcançar patamar diferenciado, conseguir repor seus equipamentos e modernizar sua 
indústria. Porém, como efeito redutor da pobreza, nos moldes em que a dinâmica econômica se 
coloca há décadas no Brasil, o mero crescimento econômico atenderia apenas ao atual modo de 
acumulação. É uma estratégia que, embora coerente, carrega consigo a crença de que, com o 
crescimento econômico puro, ninguém perde. 

 Por fim, a terceira consideração é a de promoção da igualdade. É inegável que a sociedade 
brasileira é desigual. De fato, uma das mais desiguais do mundo, com um índice de Gini beirando 
0,6.3  

 

Por um lado, se somadas as rendas dos 50% mais pobres o resultado não ultrapassa 
12% da renda per capita total disponível. Por outro lado, o centésimo mais rico da 
população detém 14% da renda, ou seja, o 1% mais rico possui mais renda que a 
metade mais pobre da população brasileira. (Ibidem, p. 46 – dados referentes às PNADs 
de 1997, 1998, 1999, microdados).   

 

 O que se percebe é uma necessidade de se romper o status de desigualdade no país. A 
distribuição de renda passa por diferenciação de estratégias e pela necessidade de vencer a 
desconfiança e o medo do pauperismo que existe na classe média brasileira. Rocha assegura que 
a renda per capita brasileira já atingiu níveis de países de uma classe média mundial e que não 
precisaria mais que programas de distribuição de renda eficientes para restar apenas 5% de 
pobres no país (ROCHA: 2003, p. 96). A concentração de renda no Brasil é tão aguda que “se 
fosse contabilizada apenas a desigualdade entre a massa dos 80% mais pobres do país, os 

                                                 
3 Onde1 é a concentração de toda a riqueza de um país nas mãos de uma só pessoa e zero é a riqueza igualmente 
distribuída por toda a população. 
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indicadores brasileiros seriam relativamente baixos se comparados a qualquer outro país do 
mundo.”(MEDEIROS: 2005, p. 51) 

 O que se pode dizer sobre essa breve tipologia das estratégias de combate à pobreza é que 
pelo menos as duas últimas devem existir, embora racionalmente equilibradas. Não podemos 
assistir novamente a outro “milagre” sem que haja distribuição de renda. Porém, como visto, o 
Brasil ocupa posição nas fileiras superiores da economia mundial e com muito pouca 
transferência de renda é possível fazer grandes mudanças em sua distribuição. 

 

Por ser um dos países com mais alto grau de desigualdade, o Brasil está entre aqueles 
onde o crescimento econômico é menos necessário para reduções na pobreza. Dado o 
elevado grau de desigualdade, é possível reduzir dramaticamente a pobreza sem 
crescimento econômico, simplesmente fazendo com que o grau de desigualdade no 
Brasil seja próximo daquele observado para um país latino-americano típico. (PAES 
DE BARROS et alli: 1997) 

 

 O princípio distributivo através de transferências indiretas de renda foi seguido por 
diversos países que adotaram o modelo de welfare. No Brasil, além das críticas à alta carga 
tributária, as reformas liberalizantes da economia trouxeram uma nova mentalidade à classe 
dominante. O que mais se lê hoje nas seções de opinião de periódicos é uma onda de críticas 
dirigidas ao modelo de formulação do programa de transferência de renda do Governo Federal, o 
Bolsa Família. Daí surgiu uma nova discussão, que não entraremos aqui, sobre a divisão da 
população brasileira entre massa e elites.  

 

4. Modelos de linha de pobreza e suas descrições: a fome, o mundo e as diferentes visões 

 

Iniciaremos este bloco com a idéia do economista indiano Amartya Sen, prêmio Nobel de 
economia em 1998, que tem se dedicado fortemente a temas como Pobreza, Desenvolvimento, 
Exclusão, Fome, Miséria, o que tem chamado a atenção de acadêmicos e agências internacionais, 
como o PNUD e o Banco Mundial. Neste trabalho trazemos algumas linhas sobre o pensar de 
Sen apenas para deixar suas propostas como algo ideal na construção de linhas de pobreza. Em 
seguida, analisaremos diferentes abordagens, como as linhas de pobreza e de miséria do Banco 
Mundial, além das baseadas nos valores da cesta básica e do salário mínimo.  

 

4.1 Amartya Sen 

 

De acordo com Sen, a medição da pobreza pode ser dividida em duas grandes etapas: a 
primeira delas seria a de “identificação”, de onde se define que lugares são pobres e que lugares 
não o são a partir de algum critério previamente elegido. A segunda etapa ele chama de 
“agregação” e implica em calcular índices de pobreza que permitam sintetizar em um só 
indicador a magnitude e a profundidade das privações de uma população. (SEN 1984). 
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4.1.1 A abordagem de Sen sobre a hegemonia da renda na definição de pobreza. 

 

Antes de tudo é necessário dizer que Sen não descarta a Renda como variável importante 
na equação da pobreza: “The impoverishment of our lives  results frequently from the inadequacy 
of income, and in this sense low income must be an important cause of poor living.”(SEN: 2000) 
No entanto, o autor chama a atenção para o fato de que não é a renda, tão somente, que explicará 
toda sorte de privações desse mesmo indivíduo. Nesse sentido, Sen nos indica que a pobreza se 
dá por questões que ultrapassam os rendimentos insuficientes. 

 A maior dificuldade em definir o conceito de pobreza passa pela própria complexidade 
filosófica de se entender o que é básico para vida humana. Sen nos traz idéias e conceitos 
aristotélicos – in this Aristotelian perspective, an impoverished life is one without the freedom to 
undertake activities that a person has reason to choose(ARISTÓTELES apud SEN: 1980, pp 12-
14) - e mesmo Smithianos – the ability to appear in public without shame (SMITH apud SEN: 
1976) - para mostrar que a discussão sobre necessidades humanas básicas não é recente. Nesse 
momento, Sen começa a diferenciar “pobreza” de “vida pobre” (poverty and Poor Living) (SEN: 
2000). Surge então a idéia de liberdade como condição de desenvolvimento do indivíduo: 

 

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de 
liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social 
sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva 
de Estados repressivos. [...] às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se 
diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a 
fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a 
oportunidade para vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a água tratada 
ou saneamento básico. [...] em outros casos, a violação da liberdade resulta diretamente 
de uma negação de liberdades políticas e civis por regimes autoritários e de restrições 
impostas à liberdade de participar da vida social, política e econômica da comunidade 
(SEN: 1999, p.18) 

 

Propondo que a renda não é a única variável a explicar a condição de pobreza do 
indivíduo, o autor parece nos dizer que não basta o sujeito fazer parte do mercado de trabalho 
para que sua condição de vida esteja além ou aquém das chamadas condições mínimas (Idem). 
Ou seja, além da renda, componente importante na condição sócio-econômica do indivíduo, o 
acesso a saúde, educação, transporte, segurança, equipamentos públicos é fundamental para 
garantir qualidade de vida às pessoas: 

 

O mecanismo de mercado obteve grande êxito em condições nas quais as oportunidades 
por ele oferecidas puderam ser razoavelmente compartilhadas. Para possibilitar isso, a 
provisão de educação básica, a presença de assistência médica elementar, a 
disponibilidade de recursos (como terra) que podem ser cruciais para algumas 
atividades econômicas (como a agricultura) pedem políticas públicas apropriadas 
(envolvendo educação, serviços de saúde, reforma agrária etc.). Mesmo quando é 
suprema a necessidade de uma “reforma econômica” para dar mais espaços aos 
mercados, essas facilidades desvinculadas do mercado requerem uma ação pública 
cuidadosa e resoluta. (SEN: 1999, p.169) 
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O autor tem uma visão contrária a muitas abordagens que buscam explicar a pobreza. A 
seguir trataremos de três delas: a Biológica, pela Desigualdade e a abordagem da Privação 
Relativa. 

 

4.1.2 Sen e sua abordagem pela “Capacitação” 

 
A abordagem da capacitação para a vantagem de uma pessoa trata de avaliar 

seu estado em termos de sua habilidade real de alcançar vários funcionamentos de 
valor como parte de seu viver.(SEN: 1993, p.30) 

 

Nesta abordagem, técnicas participativas como entrevistas abertas, técnicas visuais etc. 
podem permitir ao pesquisador saber o que constitui a pobreza segundo as próprias pessoas 
pobres (COMIM; BAGOLIN: 2008). Esse conceito necessita de formas avaliativas complexas e 
pode reunir variáveis nem sempre homogêneas. 

A abordagem da “Capacitação” consiste na identificação e ponderação do valor que as 
pessoas são capazes de ser e de fazer. Essa abordagem requer uma solução acerca da importância 
diferenciada dos distintos funcionamentos e de como as pessoas os avaliam. Enquanto alguns 
funcionamentos podem ser essenciais e importantes para uma “boa vida” (no sentido aristotélico), 
outros podem ser triviais e sem valor.(Idem) 

É importante se estender à liberdade um valor intrínseco. A maneira de viver deve fazer 
parte da escolha do indivíduo e é, portanto, constitutivo do ser desse indivíduo. Porém, não é 
qualquer escolha do indivíduo que fará diferença, mas somente aquelas que refletem uma 
expansão nas escolhas de valor. (SEN: 1993, p.30) 

A existência plena da diversidade humana é fator relevante para a abordagem da 
“Capacitação” de Sen. Heterogeneidades pessoais; diversidades ambientais; variação no ambiente 
social; diferenças nas perspectivas geracionais; distribuição dentro das famílias, são diferenças 
que definem o grau de variação na conversão de recursos em capacitações.  

  

 Assim, porque indivíduos são diferentes, as suas capacitações não podem ser avaliadas 
unicamente em termos dos recursos que eles possuem, mas devem ser avaliadas em 
termos daquilo que eles são capazes de ser ou fazer através do uso destes recursos. 
(SEN apud COMIM e BAGOLIN:2008) 

 

Portanto, a extensão da diversidade humana vai interferir nas medidas de escolhas dos 
indivíduos. Vê-se que a operacionalização da abordagem da “Capacitação” requer tratamentos 
especiais, dentre eles há o que Sen denomina “pré-condição empírica” (SEN: 1999, p.119). “A 
estratégia empírica sugerida por Sen consiste em reconhecer os problemas práticos advindos da 
falta de disponibilidade de dados e de buscar comprometimentos práticos num segundo 
momento.” (COMIM; BAGOLIN, op. cit.) 

O autor não se mostra trivial em nenhum dos aspectos tratados. As dificuldades de 
natureza empírica, por exemplo, nos dão a dimensão dos problemas a serem enfrentados. Não 
obstante, abordagens que utilizem termos ou variáveis “não-renda”, quando comparadas à 
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abordagem da “Capacitação”, nos parecem de complexidade ainda maior. Isto nos leva a pensar 
na importância de se levar em conta não só variáveis quantitativas, mas também iluminar os 
pontos apreendidos nas pesquisas qualitativas. 

 

 

5. Modelos e Construção de Modelos de Linhas de Pobreza 

 

Em última instância, uma linha de pobreza pretende ser o parâmetro que permite 
a uma sociedade específica considerar como pobres todos aqueles indivíduos que se 
encontrem abaixo do seu valor.(PAES DE BARROS et alli: 2000) 

 

Apesar das diferenças metodológicas quanto à construção de linhas de pobreza, 
principalmente em função do estabelecimento de um valor fixo para todo o país, acredita-se que a 
utilização de linhas de pobreza e fixação de valores como corte é válido no Brasil. Dentre outras 
razões, pode-se dizer que a economia brasileira é monetizada, e  

 

desde a década de 1970 se dispõem de informações de consumo, de rendimento e de 
características sócio-econômicas das pessoas e das famílias que permitem tanto 
estabelecer as linhas de pobreza a partir do consumo observado com base em pesquisas de 
orçamento familiares como utilizar esses parâmetros juntamente com as informações 
anuais de rendimento das PNADs, delimitando e caracterizando a subpopulação pobre. 
(ROCHA: 2003, p.43) 

 

As linhas de pobreza podem ser geradas de diferentes maneiras. Uma delas é a partir de 
um valor que será definido a priori, chamado de linha de pobreza arbitrária. A mais conhecida é a 
do Banco Mundial, que fixou em US$ 1,00 / dia a linha de indigência e US$ 2,00 / dia a de 
pobreza, depois generalizada em US$ 1,00, com pequenas correções sazonais. O Banco utilizou 
em 1985 uma mostra de 33 países, porém nem todos de baixa renda ou pobres. Exemplos são 
Japão e Alemanha.  

A metodologia é criticada, por exemplo, por comparar países que inicialmente não 
poderiam ser comparados pelas diferenças em suas realidades econômico-sociais. Aponta-se 
ainda o valor de US$ 1, que não refletiria em nenhuma medida o custo de aquisição de nenhum 
tipo de necessidade básica humana (KAKWANI, SON, 2006). 

Há ainda, críticas sobre a atualização do dólar: em 1993, o banco corrigiu o valor 
estipulado em 1985 para US$ 1,08. Entretanto, a taxa de inflação calculada nos Estados Unidos 
nesse período foi de 50% (cerca de 5,5% ao ano), o que elevaria a linha da pobreza para US$ 
1,50. “Muitos críticos apontaram que o Banco Mundial subestima a real linha da pobreza. [...] O 
banco se defendeu contra as alegações dizendo que não é possível simplesmente ajustar a 
inflação nos EUA” (KAKWANI, SON, 2006). Se considerada a linha de US$ 1,50 por dia, o 
mundo teria 1,87 bilhão de pobres, o correspondente às populações somadas de China (1,3 
bilhão), Estados Unidos (292 milhões), Brasil (181 milhões) e México (104 milhões). Para o ano 
de 2001 o Banco Mundial calculava em 1,10 bilhão o número de pessoas que viviam abaixo desta 
linha de US$ 1. Uma nova metodologia elaborada pelo economista indiano Nanak Kakwani, 
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diretor do Centro Internacional de Pobreza, e pelo economista Hyun Son, também do Centro, 
elevaria em 266 milhões de pessoas o número proposto pela metodologia do Banco Mundial. 
Esse novo método proposto pelos economistas procura identificar, prioritariamente, se as pessoas 
conseguem se alimentar adequadamente. 

 

O método proposto pelos economistas do Centro Internacional de Pobreza busca, 
inicialmente, identificar se a pessoa tem condições de se alimentar. O acesso à nutrição 
adequada, segundo eles, é um bom indicador de qualidade de vida, já que reflete 
aspectos como saúde, moradia e educação. A partir desse conceito, eles selecionaram 
19 países de baixa renda (15 da África Subsaariana e 4 da Ásia) e calcularam quanto a 
fatia mais pobre da população gasta, em média, para comprar o equivalente a mil 
calorias. Multiplicado pela quantidade mínima de calorias necessárias, esse valor 
corresponde à renda mínima para que as pessoas tenham condições de se alimentar 
adequadamente. Dessa forma, são considerados pobres aqueles com renda inferior a 
esse valor mínimo. (http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens) 

 

Há sempre um certo grau de arbitrariedade na determinação da linha de pobreza. Pode-se 
contornar esse problema calculando diferentes valores da linha de pobreza. O que se tentou fazer 
no caso brasileiro foi um padrão de um quarto do salário mínimo, em 1983, proposto por Pagotto, 
Pastore e Zylberstajn. Hoffmann, em famoso trabalho, tentou adequar a linha de pobreza ao 
consumo mensal, uma proxy mais adequada, chegando a uma linha de pobreza de dois salários 
mínimos em 1984. 

Outro modelo de construção de linha de pobreza é a partir da medição do consumo 
observado, uma sofisticação do modelo de necessidades básicas que capta melhor a renda 
permanente das famílias. É também um termômetro de bem estar familiar, construído a partir de 
observações mais minuciosas quanto a uma cesta de consumo. 

 

A principal vantagem de se estabelecer a linha de pobreza a partir do consumo 
observado consiste em ter uma base teórica – as necessidades nutricionais –, a partir da 
qual se pode derivar a cesta alimentar adequada. Estabelecer o valor do consumo não 
alimentar de forma simplificada e arbitrária é freqüentemente aceito como uma 
fragilidade inevitável dos procedimentos de construção da linha de pobreza.(ROCHA: 
op. cit., p. 46) 

 

 Uma das instituições que se encarregou de construir linhas de pobreza em função de renda 
foi a CEPAL. Foram estabelecidas linhas que determinavam um valor para zonas metropolitanas. 
Os valores para zonas urbanas e rurais foram estabelecidos em 90% e 75% do valor das regiões 
metropolitanas, respectivamente.  

 O levantamento de dados relativos a despesas ganhou força no Brasil com a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares, a POF, em 1987/88. Com ela, as despesas, principalmente alimentares, 
foram extremamente detalhadas. Ficou limitada às nove regiões metropolitanas, mais Goiânia e 
Brasília.  

 Para o Brasil, segundo Sônia Rocha, o primeiro passo para o estabelecimento de uma boa 
linha de pobreza é obter base de dados consistente sobre o consumo observado. Em seguida, 
estimar para a população objeto suas necessidades nutricionais. Posteriormente, “estabelecer, a 



 11

partir das informações de pesquisa de orçamentos familiares, a cesta alimentar de menor custo 
que atenda às necessidades nutricionais estimadas.” (ROCHA: op. cit., p.50) A grande 
dificuldade começa quando se tenta quantificar o consumo não alimentar, que geralmente divide 
a linha de indigência da linha de pobreza4. Esse consumo só é pensado depois que as despesas 
alimentares forem cobertas. Mesmo assim, “representam mais da metade do valor total do 
consumo das famílias e são habitualmente tratadas de maneira muito simplificada.” (ROCHA: 
op. cit., p.60) Outra dificuldade é aferir valores de referência confiáveis e que possibilitem 
comparações temporais. Para tanto, deve-se determinar com muita cautela os valores que servirão 
de base para os anos futuros. Não só valores de produtos, mas valores de renda, que devem ser 
adequadamente espacializados. Para parâmetros diferentes, resultados diferentes, muitas vezes 
para uma mesma região. “Mesmo quando é usado o mesmo método, sobre a mesma base de 
dados e com referência ao mesmo espaço geográfico [...], diferenças expressivas persistem.” 
(MEDEIROS: op. cit, p.117) 

 Os preços utilizados são fornecidos por pesquisas como a POF, ou o Endef, e são 
corrigidos por índices de pesquisa de preços, geralmente INP-C, uma vez que é o índice que 
mede as despesas dos consumidores.  

  Fazer esse tipo de cálculo no Brasil é possível devido ao número razoável de pesquisas 
de orçamento familiar que permitem o cálculo das despesas não alimentares por grupos de 
despesas e por produtos. As famílias de referência são aquelas em que o mínimo dos valores 
energéticos foi atingido, e as despesas não alimentares são divididas de acordo com as seis 
categorias de produtos adotadas no Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.  

 

Não há garantia de base teórica para se determinar o mínimo adequado quando se trata 
do consumo não alimentar. A rigor, trata-se de um procedimento para a determinação 
da despesa não alimentar que contempla as escolhas de consumo das famílias segundo 
determinantes locais de natureza cultural e sócio-econômica.(ROCHA: op. cit. 61)  

 

 Para as metrópoles, há enorme amplitude dos valores, sendo, por exemplo, o valor de São 
Paulo 70% maior que o de Porto Alegre (Idem, p.65). Os valores mais altos são os de São Paulo e 
Rio de Janeiro, motivando, assim, uma conclusão sobre a influência dos altos custos da 
urbanização nas cestas de consumo. Para áreas não metropolitanas, o custo da cesta é menor. Isso 
talvez possa ser explicado pela dieta diferenciada ou pelo fato de boa parte da cesta alimentar ser 
produzida localmente ou pelo próprio consumidor.5 

Apesar de uma metodologia, como a vista acima, todas as linhas têm um certo grau de 
arbitrariedade. “Uma forma de minimizar tal limitação é calcular mais de uma linha de pobreza, 

                                                 
4 Para tanto, uma possível saída é o uso do coeficiente de Engel, que é constante no médio prazo, o que possibilita a 
atualização dos valores da linha de pobreza apenas pelas alterações dos valores da cesta alimentar. Porém, para o 
Brasil, não existe uma teoria consistente que permita determinar a constância do coeficiente de Engel no médio 
prazo. 
5 O que se tem observado ao longo dos anos é que, mesmo com a produção localizada, há uma “tendência clara à 
homogeneização da estrutura de consumo e de preços. (...) Produtos alimentares de características marcadamente 
locais ou regionais têm uma participação decrescente, tanto quando se considera a ingestão energética como o valor 
da despesa.”(...) Embora a produção de alguns importantes itens alimentares ainda seja localmente concentrada (caso 
do frango), os diferenciais de preço no varejo entre metrópoles tornaram-se geralmente muito baixos.”(ROCHA, S.: 
ANO, p. 67) 
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ou definir a linha de pobreza com base em uma renda média ou percentil”. (SILVA JÚNIOR: 
2006, p.38) 

 As linhas de pobreza têm ainda dois problemas quando analisadas ao longo do tempo. “O 
ideal é que essas linhas fossem atualizadas, não somente por índices de preços, mas também por 
índices que refletissem o aumento ou a diminuição de despesas exigidas pelas novas condições de 
vida.” (Idem, p.38) De fato, apesar de haver um acompanhamento pelo SNIPC (Sistema Nacional 
de Índices de Preços ao Consumidor), há uma defasagem temporal na composição da cesta de 
consumo, em função da POF ser uma pesquisa decenal e do Endef só ter sido feito uma vez. Com 
isso, há mais arbitrariedades na composição da cesta, se houver necessidade de substituir um bem 
ou um serviço que se extinguiu, pois há apenas a suposição sobre qual será seu bem substituto. 
Algumas mudanças comportamentais imediatas também não são captadas, como a utilização 
momentânea de bens principais ou sua substituição. São, é verdade, mudanças pequenas, mas que 
podem significar elevação do grau geral de consumo. Ao longo do tempo, essa defasagem será 
corrigida e a melhora, ou piora, da condição geral da população será sentida. 

Saber que os valores não têm o mesmo peso em cada lugar também é importante. Implica 
reconhecer que, por exemplo, R$ 100,00 não têm o mesmo efeito sobre o bem-estar das pessoas 
na zona rural que os mesmos R$ 100,00 na zona urbana. Embora isso seja bastante pertinente, 
dificulta a comparação entre áreas geográficas. O que suplanta esta questão é um compensador 
estranho, mas verossímil: na maioria das vezes, o lugar onde o custo do consumo é menor tem 
também piores serviços públicos, com mais difícil acesso (HOFFMANN: 2000). 

6. Metodologia 

 

 Para dar conta dos objetivos propostos, utilizamos microdados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, para o caso brasileiro, que foram comparados com dados dos anuários 
estatísticos da CEPAL – alimentados pelos institutos estatísticos de cada país –, além dos dados 
disponibilizados pelo Banco Mundial. 

 Munidos dos dados de variação do produto interno bruto dos países, mais a variação do 
número de indivíduos em situação de pobreza, de acordo com as diferentes metodologias, 
buscamos as correlações, primeiramente, entre os parâmetros elegidos, para que possamos, em 
seguida, comparar os países analisados.  

 As linhas de pobreza abordadas foram a proposta pelo Banco Mundial (pobreza e miséria) 
e a linha de pobreza derivada das cestas básicas de consumo propostas por cada país, como 
aparece no anuário estatístico da CEPAL.  

 A escolha dos países se deu em função do tamanho de suas populações e de seus papéis 
de relevância na América Latina, ora relevância econômica, ora política. 

 

7. Dados empíricos: 

 

A população dos seis países aqui analisados representa, aproximadamente, 422 milhões 
de pessoas (BANCO MUNDIAL 2006 ). Deste contingente, Brasil e México somam quase 70% 
do total, com 293 milhões de habitantes. Os países apresentam uma tendência a redução das taxas 
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de crescimento. Nas projeções do Banco Mundial para o qüinqüênio 2015-2020, somente a 
Venezuela estaria ligeiramente acima da taxa de reposição e ainda assim muito próxima a ela 
(2,3). O decréscimo das taxas de crescimento populacional é um fenômeno demográfico 
observado na maioria dos países latino americanos.   

 A tabela 1 e o gráfico 1 mostram, respectivamente, a população total e a taxa de 
crescimento populacional no período 2000-2006. 

 

Tabela 1: 

Contingente populacional dos seis países – 2000 a 2006 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

         

Argentina 36.895.712 37.274.397 37.642.174 38.005.141 38.371.527 38.747.148 39.134.297

Brasil 174.160.601 176.701.773 179.246.095 181.787.237 184.317.696 186.830.759 189.322.987

Chile 15.411.830 15.596.338 15.775.677 15.951.029 16.123.815 16.295.102 16.432.674

Colômbia 41.682.594 42.354.499 43.019.308 43.674.544 44.317.343 44.945.790 45.558.450

México 97.966.000 98.994.087 100.002.340 101.020.862 102.049.757 103.089.132 104.221.360

Venezuela 24.311.000 24.765.000 25.220.000 25.674.000 26.127.000 26.577.000 27.020.920

Fonte: World Bank       
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Gráfico 1: 

Taxa de crescimento populacional dos seis países – 2000 a 2006 
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Fonte: World Bank 

 

Para o ano de 2020, a expectativa de vida da população, projetada pelo Banco Mundial, 
tem tendência a elevar-se. O Chile, por exemplo, apresenta uma expectativa de vida de quase 80 
anos na média para ambos os sexos e o Brasil, a menor expectativa do grupo, uma média de 74,7. 

 Com taxas de fecundidade decrescente, com conseqüente crescimento negativo da 
população, a tendência é que a pirâmide etária desses países assuma um novo formato. Isto 
significa, dentre outras conseqüências, a entrada no mercado de trabalho de um número cada vez 
maior de pessoas, pois o número de indivíduos em idade de trabalhar aumenta, e uma Razão de 
Dependência declinante. Tais fenômenos são denominados pelos demógrafos como Bônus 
Demográfico ou Janela de Oportunidade. 

 Mais pessoas chegando à idade adulta significa crescimento da PEA, como podemos 
notar na tabela A1 em anexo. A Venezuela, segundo as projeções do Banco Mundial, será o país 
do grupo que até 2020 apresentará a maior variação da PEA, 68%, e o Brasil será o país onde a 
PEA terá a menor variação, 40%. O BM faz esta projeção para o período 2000-2020. Se olharmos 
as projeções para o ano de 2010, já poderemos observar um crescimento médio de quase 12% na 
População Economicamente Ativa do grupo de países. 

 Nos gráficos 2 e 3, que nos mostram respectivamente, para o período 2000-2006, a 
variação do PIB global a preços correntes e a taxa de crescimento do PIB dos países estudados. 
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Gráfico 2 

PIB nacional dos seis países por ano em  milhões de dólares 
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Fonte: World Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Taxa de crescimento de PIB por ano para os seis países 



 16

-10,00
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ANOS

T
A

X
A

S
 D

E
 C

R
E

S
C

IM
E

N
T

O

Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
México
Venezuela

 
Fonte: World Bank 

 

 Os gráficos 2 e 3 tornam possível visualizar a irregularidade do crescimento econômico 
dos países em tela. No primeiro gráfico, observa-se a assimetria no crescimento de cada país no 
período estudado, à exceção do México que apresenta uma maior regularidade no crescimento do 
Produto. Essa irregularidade no crescimento é o que chamamos neste texto de “crescimento aos 
solavancos”. Quando olhamos para o gráfico 3 e observamos as taxas de crescimento, 
percebemos que a primeira década do milênio foi de baixo crescimento econômico para esse 
grupo de países, havendo, inclusive, crescimento negativo, como é o caso de Argentina e 
Venezuela na primeira metade da década. 

O cenário latino-americano, no qual se percebe um descolamento entre as variações da 
PEA e do PIB, (gráfico 4), poderia indicar uma não absorção da mão-de-obra disponível. Temos 
então uma tendência ao desemprego formal e a um aumento da informalidade. Para o ano de 
2006, segundo o Anuário Estatístico da CEPAL, calcula-se uma taxa média de desemprego para 
os seis países de 9,25% e para 2007, valores preliminares mostram um desemprego médio de 
8,32%. Esses percentuais são certamente melhores que os observados no início da década, 
quando tivemos uma taxa média de 11%, chegando a Colômbia a apresentar uma taxa de 17,2%, 
incluído aqui o desemprego oculto. O México é o país do grupo estudado que apresenta a menor 
taxa média de desemprego, embora a partir de 2003 tais taxas tenham sofrido uma pequena 
elevação que parece se manter. 

Gráfico 4 

Relação entre a variação da PEA com a variação do PIB – 2000 a 2006 
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Fonte: Anuário Estatístico da CEPAL 2007 e World Bank 

 

 No gráfico 5 comparamos a taxa média de variação do produto entre os anos de 2000 e 
2007 com as taxas médias de pobreza entre 1995, 1999 e 2007. Com as informações disponíveis, 
podemos notar que os países apresentam taxas declinantes de pobreza para o período, chegando 
mesmo a serem negativas, com exceção de Argentina e México. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

Relação da variação do PIB com a variação da pobreza 



 18

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

ARGENTIN
A

BRASIL

CHIL
E

COLÔ
M

BIA

M
ÉXIC

O

VENEZUELA

Variação do PIB 

Variação da Pobreza

 
  Fonte: Anuário estatístico da CEPAL 

 

Ao conduzir nossa discussão teórica sobre pobreza, chamamos atenção para a importância 
da redistribuição de renda no combate à pauperização. Com a relação montada abaixo, podemos 
confirmar que em praticamente todos os países selecionados, o combate à pobreza passa pela 
redução do desemprego. Naturalmente, há que se considerar alguns pontos que estão além do 
exposto: ao observar uma redução no desemprego, faz-se necessário entender as metodologias de 
medição do fenômeno, além de atentar para o fato de que o crescimento da oferta de empregos 
tende a gerar crescimento no número de postulantes, que saem de uma condição de desalento 
para a condição de desempregado, alterando estatisticamente a questão.  

 

 

 

 

Gráfico 6 

Relação entre percentual de pessoas abaixo da linha de pobreza da CEPAL e 
desempregados dos países selecionados – 2000 e 2006 
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 No entanto, se nos ativermos aos dados acima, poderemos perceber que em todos os 
países houve redução de pobreza nos anos considerados. Em casos como o do México e da 
Venezuela, a pobreza se reduziu com mais força que nos outros países. Fenômeno curioso, 
porque o desemprego no México subiu, em contraste com a Venezuela, onde o desemprego caiu. 
O caso do Brasil é semelhante ao do México. O desemprego aumentou, e a pobreza foi reduzida. 
Nos dois países, a busca pela redução da pobreza passou por programas nacionais conduzidos 
pelos respectivos governos federais. No Brasil, o Bolsa Família, no México o programa 
“Oportunidades”6, ambos recentemente elogiados por organizações internacionais. De fato, há 
um esforço latino-americano de combate à pobreza por mecanismos de transferência direta de 
renda7, o que pode garantir maior eqüidade na distribuição de proventos, mas também alerta para 
a dificuldade de se reduzir desigualdades no modelo econômico vigente em todos esses países.  

 Já para Colômbia, Chile e Argentina, observamos que a redução da pobreza acompanha a 
redução do desemprego. O caso argentino não deve ser considerado apenas pelos dois anos 
dispostos acima, uma vez que a Argentina atravessou grave crise no início da década e por isso 
viu aumentar imensamente seus níveis de pobreza e de desemprego, só recentemente 
recuperando-se para níveis próximos aos do período anterior à crise. 

 Se entendermos os salários como um mecanismo eficaz de distribuição de renda, o fato de 
termos um nível elevado de desempregados é preocupante. Ainda mais se levarmos em conta o 
desmantelamento do Estado ocorrido nos anos 1990 com as políticas neoliberais implementadas 
                                                 
6 http://noticias.uol.com.br/ultnot/economia/2006/04/26/ult1767u65818.jhtm 
7 “REUNIÃO DE ALTO NÍVEL SOBRE POBREZA, EQÜIDADE E INCLUSÃO SOCIAL”, Ilha Margarita, 
Venezuela, 8 a 10 de outubro de 2003, OEA. 
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na América Latina. As dificuldades para se medir o desemprego formal nos países, muitas vezes 
não nos permite uma análise mais precisa da situação. 

A partir da segunda metade desta década temos assistido a uma diminuição da pobreza em 
todo o continente latino-americano. Ou seja, mesmo com crescimento econômico irregular, com 
aumento da PEA, com uma taxa média de desemprego que está longe de ser a Taxa Natural de 
Desemprego ou mesmo de pleno emprego, pesquisas mostram que o esforço dos governantes no 
combate à pobreza tem surtido algum efeito. 

 Quando apresentamos o PIB nacional total e a variação do PIB de cada país, percebemos 
que, mesmo por trajetórias inconstantes, há crescimento econômico. A questão que se coloca, e 
que colocamos desde o início do trabalho, é que não há solução definitiva para redução da 
pobreza que não passe pela redistribuição de renda. Por exemplo, se voltarmos ao gráfico 2, 
podemos ver que o Brasil, o maior PIB do grupo, comparado com a Venezuela, o menor PIB do 
grupo, não consegue alcançar índices satisfatórios de distribuição da riqueza, como nos mostra o 
coeficiente de Gini8 para os países em tela (Tabela A2, em anexo). Embora as séries não estejam 
completas, vê-se que o Brasil, sempre que a informação permite comparar, apresenta o pior 
resultado em termos de distribuição medida por esse indicador. 

 Portanto, observa-se, pelos dados disponíveis, que há realmente uma redução no número 
de indivíduos vivendo abaixo da linha de pobreza. Vê-se, também, que os países apresentam-se 
com algum crescimento econômico, apesar deste não seguir uma tendência regular. Porém, como 
chamamos atenção no parágrafo acima, esta relação entre diminuição da pobreza e crescimento 
econômico não é direta, nem necessária (gráfico 5). A diminuição da pobreza via crescimento 
econômico, se não for intermediada por uma acentuada distribuição de renda, dificilmente se 
verifica9. Na verdade, a redução da pobreza só se dará numa confluência de bons índices 
econômicos com a ação eficiente do Estado através de políticas públicas. 

 Anexo: 

Tabela A1 

População Economicamente Ativa - Milhares de Pessoas 

  2000 2005 variação  2010 variação  2015 variação  2020 variação  

ARGENTINA 15.539 17.366 0,12 19.006 0,09 20.627 0,09 22.149 0,07

BRASIL 85.014 94.421 0,11 102.888 0,09 110.921 0,08 118.784 0,07

CHILE 6.198 6.948 0,12 7.739 0,11 8.472 0,09 9.050 0,07

COLÔMBIA 19.164 21.603 0,13 24.103 0,12 26.536 0,10 28.765 0,08

MÉXICO 38.867 43.374 0,12 48.790 0,12 54.160 0,11 59.240 0,09

VENEZUELA 8.894 10.384 0,17 11.933 0,15 13.467 0,13 14.960 0,11

                                                 
8 A tabela A2 em anexo encontra-se incompleta devido à grande dificuldade de disponibilidade do coeficiente em 
séries anuais completas. 
9 Para maiores detalhes, ver: CEPAL; IPEA; PNUD:Rumo ao objetivo do milênio de reduzir a pobreza na América 
Latina e o Caribe, Santiago do Chile, 2003. 
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Fonte: Anuário Estatístico da CEPAL, 2007       

Obs: Refere-se a população de 15 anos ou mais       

 

Tabela A2 

Coeficiente de Gini 

 2000 2001 2002 2003 2004 

ARGENTINA  0,522  0,528 0,513 

BRASIL  0,593  0,580 0,570 

CHILE 0,571   0,549  

COLÔMBIA    0,586  

MÉXICO 0,546  0,495  0,461 

VENEZUELA 0,441   0,482  

Fonte: The Human Development Report 
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