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A preocupação com a distribuição de renda no mundo tornou-se um dos 

temas de mais importância e preocupação com a publicação do livro O capital, no 

século XXI, do economista francês Thomas Piketty, em 2014. Na realidade, essa 

obra expõe a pesquisa do economista nos países do capitalismo central, a saber, 

Estados Unidos, Europa e Japão. Não fez parte dele estudos sobre o Brasil, no 

entanto, é de interesse de Piketty inserir as economias do capitalismo periférico, 

como a do Brasil, em seus estudos sobre a desigualdade de renda.  

O Brasil insere-se no quadro de países com indicadores de distribuição de 

renda bastante desigual. A partir do momento em que a Receita Federal passou a 

divulgar os dados de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física, tornou-se 

possível perceber a situação caótica reinante, assim como o quanto os mais pobres 

acabam pagando mais impostos do que os ricos devido ao injusto modelo adotado. 

No período do regime de exceção, em vigor no Brasil a partir de 1964, com os 

militares no poder, baseados em um modelo jurídico-institucional sob as amarras da 

denominada Doutrina de Segurança Nacional, discutir a distribuição de renda não 

era pauta daquele governo, até se depararem com os resultados da concentração 

de renda gerada pelo Censo de 1970. Tais resultados trouxeram impacto à ideologia 

de um regime capitalista conhecido como o melhor sistema para o País, mostrando, 

no mínimo, uma situação contraditória para o discurso do regime de exceção. Vale a 

pena ressaltar que o quadro que compunha a Escola Superior de Guerra (ESG) 

contava com pessoas experientes, tanto civis quanto militares. 

Portanto, o debate a respeito da distribuição de renda no Brasil, ao sair dos 

círculos acadêmicos fechados dos economistas e tornar-se acessível ao público, 

ocorreu precisamente a partir dos anos 1970. Os militares tinham interesse em 

saber como superar as desigualdades existentes no Brasil, mas, claro, mantendo o 
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status quo pelo qual subiram ao poder. Nesse sentido, foram apresentados os 

resultados do Censo Demográfico de 1970 à sociedade brasileira. 

No ano de 1972, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

publicou o “Censo 1970”, com dados variados referentes à população brasileira. 

Entre esses dados aparecia um resultado importante, que jogava um pouco de água 

fria na fervura dos elevados índices de crescimento econômico alçados pela 

economia brasileira sob a ditadura militar. Logo, mostrava que, durante a década em 

questão, olhada por qualquer aspecto, havia piorado a distribuição de renda no País 

(MALTA, 2010, p. 3). 

No livro intitulado Um projeto para o Brasil, publicado em 1968, Celso Furtado 

discute como a elevada desigualdade da distribuição da renda no País condiciona 

um perfil da demanda global que inibe o crescimento econômico. Ele mostra como a 

tendência estrutural para a concentração da renda favorece o subemprego de 

fatores característicos das economias subdesenvolvidas. Ademais, assinala que a 

concentração da renda causa uma grande diversificação das formas de consumo de 

grupos privilegiados. Isso beneficia as indústrias produtoras de bens de consumo 

duráveis, mas as dimensões reduzidas do mercado de cada produto impedem o 

aproveitamento das economias de escala, fazendo com que essas indústrias 

operem com custos relativamente altos (FURTADO apud HOFFMANN, 2001). 

Em outro trabalho, publicado no mesmo ano, ao analisar as consequências 

da política econômica do governo militar instaurado pelo golpe de abril de 1964, 

Furtado (1968b, p. 19 apud HOFFMANN, 2001) afirma que “provocou-se maior 

concentração da renda... quando se tem amplamente reconhecido que o maior 

obstáculo ao desenvolvimento do país está na já excessiva concentração da renda”. 

O trabalho de Langoni (1973), realizado com o apoio do então ministro da 

Fazenda professor Antônio Delfim Netto, foi fundamental para estabelecer um 

consenso sobre o aumento da desigualdade entre os anos 1960 e 1970. Com isso, o 

aspecto polêmico passou a ser a interpretação do fenômeno, com alguns autores 

enfatizando a política governamental (políticas econômico-sociais, incluindo a 

repressão a movimentos sociais), enquanto outros consideravam que a maior 

dispersão das rendas relativas refletia, essencialmente, um mercado no qual ocorria 

um crescimento da demanda por mão de obra mais qualificada, sem o 

correspondente crescimento da oferta em curto prazo (HOFFMANN, 2001).  
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A hipótese principal defendida por Langoni (2005) é a de que os desníveis 

educacionais no processo de formação dos trabalhadores brasileiros terminariam, 

por assim dizer, se refletindo no mercado de trabalho por meio de acentuados 

desníveis salariais, contribuindo de forma significativa para a consolidação da 

desigualdade de renda no Brasil. O autor procurou explicar a elevada desigualdade 

entre os rendimentos individuais no mercado de trabalho brasileiro a partir das 

diferenças nos níveis de educação, idade, sexo, atividade e região, utilizando, para 

isso, modelos de regressão consagrados na literatura especializada (ISMAEL, 

2008).  

Os resultados da investigação evidenciam a importância da educação como 

fator explicativo mais relevante entre todos aqueles analisados. Mais precisamente, 

“a contribuição marginal (normalizada) de educação para a variância da renda 

aumentou 33% entre 1960 e 1970”, enquanto a segunda variável independente com 

maior poder explicativo, a idade, “sofreu acréscimo de apenas 10%”. Além disso, 

observou-se, na análise das diferentes regiões brasileiras, que a relevância da 

educação, como principal fator para explicar as diferenças entre os rendimentos 

individuais no mercado de trabalho, “tende a aumentar quanto mais dinâmica for a 

região” (ISMAEL, 2008).  

Mesmo com a redemocratização, ocorrida a partir da Constituição de 1988 – 

um documento avançado, sobretudo no aspecto social –, o País continuou 

mantendo a concentração de renda até a virada do século. Nenhuma reforma de 

relevo foi capaz de reduzir a crescente disparidade. Portanto, a abertura política não 

trouxe uma diminuição da desigualdade econômica e, talvez, o Brasil tenha 

mergulhado em uma ilusão de democracia, uma vez que as elites rentistas 

continuaram com o poder nas mãos, financiando campanhas de candidatos 

comprometidos com os status quo que perdurava no Brasil antes do golpe de 1964.  

Mais recentemente, duas pesquisas tendo em vista a desigualdade brasileira 

merecem destaque; uma delas efetuada por Marc Milá, na Paris School of 

Economics, coordenada por Piketty. Resumindo, a pesquisa de Milá foi realizada 

entre 1933 e 2013 e concluiu que o 1% mais rico do país detinha 27% de toda a 

renda, demonstrando um quadro bastante concentrador e que se agravava ao longo 

do tempo. 

Investigar a concentração de renda no Brasil pode ser um tema motivado por 

várias frentes. Em primeiro lugar, o Brasil faz parte de uma região historicamente 
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caracterizada por altos e persistentes níveis de desigualdade de renda, desde pelo 

menos o final do século XIX. Em qualquer relatório sobre a distribuição de renda 

realizado pela Organização para a Coorperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) 1 , pelas Nações Unidas ou pelo Banco Mundial, o Brasil geralmente 

apresenta-se perto da cúpula do ranking de desigualdade, medido pelos dados do 

inquérito às famílias. Além disso, o Brasil participa da característica regional que 

origina a alta desigualdade na concentração desproporcional de renda entre os 

indivíduos no topo da distribuição – aqueles que estão, pelo menos, entre os 10% 

mais altos dos receptores de renda – e não nas diferenças de renda entre os 

segmentos inferiores da população (MILÁ, 2015, p. 10).  

O Brasil também é um interessante estudo de caso, porque é uma 

combinação única de desigualdade, tamanho e desenvolvimento. Ao contrário de 

outros países igualmente desiguais, como a Colômbia ou a África do Sul, o País é 

uma grande economia, segundo padrões internacionais, com o sétimo maior Produto 

Interno Bruto (PIB) do mundo. Do ponto de vista econômico, experimentou 

transformações notáveis desde o fim do seu período colonial, encerrado oficialmente 

com a Constituição Federal de 1891 e sua transformação em República Federativa e 

um século XX bastante movimentado (MILÁ, 2015, p. 13). 

Apesar de sua caótica história política, o País conseguiu desenvolver um 

estado fiscal-social extraordinariamente grande por meio de padrões internacionais 

comparativos. Isso atesta que o Brasil tem um nível atual de gastos sociais públicos 

comparável à média da OCDE, bem acima de vizinhos regionais, como Chile e 

México, e maior até que os dos Estados Unidos. As receitas fiscais revelam uma 

evolução igualmente impressionante, que sem dúvida facilitou o grande aumento 

das despesas sociais do país (MILÁ, 2015, p.21). 

Assim, a desigualdade social brasileira era analisada como fruto de um 

processo histórico que se renovava em termos de forças produtivas, mas cujas 

relações sociais de produção só se modificavam no sentido de manter a estrutura 

desigual, cuja base social de apoio se mantinha a mesma virtualmente. A 

desigualdade de renda, por seu turno, era vista como resultado de uma série de 

																																																								
1  A OCDE é uma organização internacional, composta por 34 países e com sede em Paris, na 

França, cujo objetivo é promover políticas que visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar 
social de pessoas por todo o mundo. O combate à corrupção e à evasão fiscal faz parte de sua 
agenda, tendo já conseguido resultados otimistas em alguns países. Disponível em: 
https://www.significados.com.br/ocde/. 
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escolhas políticas que privilegiaram, historicamente, padrões de acumulação 

concentradores (MALTA, 2010, p. 4).  

Antes disso, a desigualdade no Brasil fora pensada em termos de sua 

estrutura dual, onde atraso e modernidade conviviam, formando o estranho 

amálgama brasileiro que se expressava na existência simultânea e estruturalmente 

importante de formas produtivas de baixa produtividade, com organizações da 

produção de alta produtividade, gerando “dois Brasis” totalmente diversos. Assim, a 

tradição do debate brasileiro sobre a distribuição de renda sempre fora focada nas 

estruturas produtivas e políticas do País (MALTA, 2010, p. 4).  

Dessa forma, o País constituiu sua estrutura social ao longo do tempo, 

restando aos donos do poder utilizar-se de influências econômicas e militares, ou 

seja, do aparelho de estado, quando necessário, para a manutenção do status quo, 

bem como de golpe militar e de um governo autoritário para manter a “ordem”, ou a 

sua democracia fajuta e débil. Logo, resta à classe excluída, em parte composta 

pela classe trabalhadora, vender sua força de trabalho mediante condições então 

impostas pela burguesia industrial.  

A iniquidade na distribuição pessoal da renda é mensurada de distintas 

maneiras, levando-se em conta mais de um parâmetro. Os dados comumente 

difundidos dizem respeito ao fluxo mensal de rendimentos e à repartição da 

propriedade. No Brasil, os dados de distribuição de renda são difundidos a partir da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Uma vez que os estudos 

subjacentes a essas conclusões utilizam, sem exceção, dados de entrevistas 

realizadas com as famílias – que são propensos a deturpar os rendimentos dos 

muito ricos –, uma análise complementar usando estatísticas de imposto de renda 

seria necessária para avaliar a sabedoria convencional (MILÁ, 2015, p. 10).  

O Brasil não dispunha de informações de distribuição de riqueza. Houve 

apenas uma estimativa, realizada em 2004, no atlas da exclusão social, e outra mais 

recente, com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, o auditor fiscal da 

Receita Federal Fábio Ávila Castro defendeu sua dissertação de mestrado utilizando 

os dados da Receita, até então bastante restritos. Esses dados foram divulgados no 

site da instituição e a partir deles é possível estabelecer um quadro da repartição da 

riqueza no Brasil (ÁVILA, 2014). 

Há limitação nas conclusões a partir dos dados porque, em muitos casos, os 

bens imóveis declarados possuem defasagem de avaliação. Além disso, uma 
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parcela do patrimônio está contabilizada em pessoas jurídicas. Há de considerar 

também omissões. Por fim, cônjuges nem sempre declaram bens em separado. De 

todo modo, esse é o melhor dado de patrimônio do Brasil e é inédito. Em 2012, 

0,21% da população detinha 46,67% do patrimônio declarado, enquanto 0,69% da 

população detinha 21,82%. Assim, a riqueza dos 0,9% mais ricos representa 68,49% 

do total notificado (ÁVILA, 2014). 

Em 2015, a Receita Federal brasileira disponibilizou informações detalhadas 

das declarações do imposto de renda e, com isso, permitiu a exposição de 

resultados sobre a situação da renda no País. Com isso, o Brasil passará, em 

breve, a fazer parte dos estudos internacionais comparativos sobre concentração 

de renda. Os dados já analisados, do período de 2007 a 2013, permitem traçar um 

quadro que demonstra benefícios tributários e concentração de renda no topo da 

pirâmide social. Dois estudiosos – Sérgio Gobetti, pesquisador do Instituto de 

Pesquisa Aplicada (Ipea), e Rodrigo Orair, pesquisador do Ipea e do International 

Policy Centre for Inclusive Growth – apresentam resultados de grande impacto, 

tendo em vista a distribuição de renda no Brasil (2016): 

 
1) A concentração de renda brasileira supera qualquer outro país com 

informações disponíveis. O décimo mais rico apropria-se de metade 
da renda das famílias brasileiras (52 por cento), o centésimo mais rico 
algo próximo a um quarto (23,2 por cento) e o milésimo mais rico 
chega a um décimo (10,6 por cento), índices que ultrapassam os 
limites considerados toleráveis para as sociedades democráticas, 
segundo Piketty. 
 

2) Os brasileiros super-ricos pagam menos imposto, em proporção da 
sua renda, que um cidadão típico de classe média alta, sobretudo o 
assalariado, o que viola o princípio da progressividade tributária, 
segundo o qual o nível de tributação deve crescer com a renda. Cerca 
de dois terços da renda dos super-ricos (meio milésimo da população) 
está isenta de qualquer incidência tributária, proporção superior a 
qualquer outra faixa de rendimentos. O resultado é que a alíquota 
efetiva média paga pelos super-ricos chega a apenas 7 por cento, 
enquanto a média nos estratos intermediários dos declarantes do 
imposto de renda chega a 12 por cento. 
 

3) Essa distorção deve-se, principalmente, a uma peculiaridade da 
legislação brasileira: a isenção de lucros e dividendos distribuídos 
pelas empresas a seus sócios e acionistas. Dos 71 mil brasileiros 
super-ricos, cerca de 50 mil receberam dividendos em 2013 e não 
pagaram qualquer imposto por eles. Além disso, beneficiaram-se de 
uma baixa tributação sobre ganhos financeiros, que no Brasil varia 
entre 15 por cento e 20 por cento, enquanto os salários estão sujeitos 
a um imposto progressivo, cuja alíquota máxima de 27,5 por cento 
atinge níveis muito moderados de renda (acima de R$ 4,7 mil de 
renda mensal ou EU 1,3 mil em 2015). 
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4) O potencial distributivo do imposto de renda no Brasil, medido em 
termos de queda no índice de Gini2, é menor que nos países mais 
desenvolvidos da América Latina, como México, Uruguai, Argentina e 
Chile, e bem inferior ao dos países europeus. Em resumo, os dados 
revelam que o Brasil é um país de extrema desigualdade e também 
um paraíso tributário para os super-ricos, combinando baixo nível de 
tributação sobre aplicações financeiras, uma das mais elevadas taxas 
de juros do mundo e uma prática pouco comum de isentar a 
distribuição de dividendos de imposto de renda na pessoa física.  

 
 
 

A justificativa para isentar a distribuição de dividendos de imposto de renda 

da pessoa física, já tributado ao nível da empresa, seria para evitar que ele fosse 

novamente taxado quando se convertesse em renda pessoal. Na realidade, essa 

condição surgiu no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Até aquela 

alteração incidia uma alíquota linear de 15%. O motivo da mudança de alíquota em 

benefício da pessoa física tinha como proposta incentivar a produção e, 

consequentemente, a geração de emprego no Brasil. Na realidade, constituiu-se 

em uma renúncia pública e significa, hoje, uma perda considerável de receita do 

governo federal. O Brasil vem mantendo essa alíquota desde então, valendo a 

pena ressaltar que na OCDE, organismo que reúne 34 países, apenas a Estônia 

concede tal tipo de isenção.  

Segundo dados divulgados pela Receita Federal em 2013, os maiores 

milionários a prestar contas ao fisco, um grupo de 71.440 brasileiros, ganharam em 

2013 quase 200 bilhões de reais sem pagar nada de imposto de renda como 
pessoa física (IRPF). Foram recursos recebidos por eles sobretudo como lucros e 

dividendos das empresas das quais são donos ou sócios, tipo de rendimento isento 

de cobrança de IRPF no Brasil, como mencionado anteriormente. 

Nesse contexto da discussão sobre o tema distribuição de renda, o imposto 

de renda constitui um item importante, que torna necessário apresentar alguns 

dados de alíquotas instituídas no Brasil e sua divisão. 
 

 
 
																																																								
2  Índice GINI: constitui-se em um cálculo usado para medir a desigualdade social, desenvolvido pelo 

estatístico italiano Corrado Gini, em 1912. Apresenta dados entre o número 0 e o número 1, onde 
zero corresponde a uma completa igualdade na renda (onde todos detêm a mesma renda per 
capita) e um que corresponde a uma completa desigualdade entre as rendas (onde um 
indivíduo, ou uma pequena parcela de uma população, detêm toda a renda e os demais nada 
têm). 
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Tabela 1 – Origem dos impostos recolhidos, nas três esferas 
Consumo de bens e serviços 51,28% 
Folha de salários 24,98% 
Renda 18,10% 
Propriedade 3,93% 
Fonte: Receita Federal do Brasil (2013). 

 

Outro descompasso constitui as alíquotas máximas do imposto de renda. 

Observa-se que, no Brasil, o teto é de 27,5% para pessoa física e isso engloba até 

as grandes fortunas, tornando-se um item controverso na distribuição de renda 

devido aos encargos pouco exigentes das pessoas mais ricas do País. Em países 

como a Suécia, a alíquota chega a 56,7% do rendimento de pessoas com salários 

mais altos. Na Alemanha, é de 45%, e, nos Estados Unidos, o teto é de 39,6%. 

Hoje, a taxa máxima é de 27,5% para todos que recebem acima de R$ 

4.463,81. Importa ressaltar que essas alíquotas são “marginais”, ou seja, apenas a 

parcela da renda acima desse limite é tributado pela alíquota máxima, não a renda 

toda. 

Levantamento da PricewaterhouseCoopers (PWC) feito com exclusividade 

para a BBC Brasil revela que o imposto de renda cobrado da classe média alta e dos 

ricos é menor, no Brasil, do que o praticado na grande maioria dos países do G20 – 

grupo que reúne as 19 nações de maior economia do mundo, além da União 

Europeia. A consultoria comparou três faixas de renda anual: 70 mil libras, 150 mil 

libras e 250 mil libras – renda média mensal de cerca de R$ 23 mil, R$ 50 mil e R$ 

83 mil, respectivamente, valores que incorporam mensalmente o 13º salário, no caso 

dos que o recebem (SCHREIBER, 2014). 

O que está por trás do tamanho da carga tributária brasileira é o grande 

volume de impostos indiretos, ou seja, tributos que incidem sobre produção e 

comercialização – que, no fim das contas, são repassados ao consumidor final. 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), impostos 

indiretos representam cerca de 40% da carga tributária brasileira, enquanto os 

diretos (impostos sobre renda e capital) são 28%. Contribuições previdenciárias são 

outra parcela relevante. O grande problema é que esses impostos indiretos são 

iguais para todos e por isso acabam, proporcionalmente, penalizando mais os mais 

pobres. Por exemplo, o tributo pago quando uma pessoa compra um saco de arroz 

ou um bilhete de metrô será o mesmo, independentemente de sua renda. Logo, 
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significam uma proporção maior da remuneração de quem ganha menos 

(SCHREIBER, 2014). 

O aumento do salário mínimo tem entrado também na pauta de políticas de 

governo sobre o aumento da renda da população. O problema é que, por o Brasil ser 

um país pobre, o salário mínimo é muito próximo da renda média do País e qualquer 

aumento naquele afeta os salários médios da Nação. Esse tipo de política 

infelizmente não sustenta ganhos consistentes de queda da desigualdade, mas 

serve para resultados positivos quando a política existe. Contudo, no momento em 

que o mínimo não consegue aumentar mais na mesma proporção, os riscos de 

aumentar a desigualdade voltam, que é o caso agora (VALE, 2017). 

Os resultados para o Brasil revelam que a desigualdade não é influenciada 

pelo crescimento da renda de forma homogênea, ou seja, o estágio de 

desenvolvimento de suas economias tende a influenciar na relação entre renda e 

desigualdade. Esse resultado é importante, pois a não linearidade evidenciada na 

relação entre desigualdade de renda e crescimento econômico sugere que políticas 

públicas de âmbito nacional não geram resultados similares para todas as regiões 

do País. Políticas que se concentrem apenas no fomento do crescimento econômico 

do País como um todo, por exemplo, podem não ser suficientes para melhorar a 

distribuição de renda em algumas regiões. Dessa forma, é necessária uma atuação 

do governo mais direcionada a cada perfil socioeconômico regional, empregando 

políticas mais heterogêneas, mesmo que o objetivo seja simplesmente alavancar o 

conjunto da economia nacional (LINHARES et al., 2012).  

 
10.1 Programas de transferência de renda 

 

No âmbito das políticas de distribuição de renda no Brasil, o Senador Eduardo 

Suplicy apresentou, em 1991, no Senado Federal, o Projeto de Lei nº 80/1991, com 

a instituição do Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM) para beneficiar 

brasileiros residentes no País. Essa proposta levantou o debate sobre os programas 

de transferência de renda.  

A primeira experiência em âmbito nacional de instituir um programa de 

transferência de renda foi o Programa Bolsa Escola, criado em 1996. Outras 

experiências municipais já haviam sido implantadas, mas somente na segunda 

metade dos anos 1990 é que esse tipo de política social ganha espaço. Após a 
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criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em 

2004, iniciou-se um processo de “migração” dos beneficiários de antigos programas 

de transferência de renda (Auxílio Gás, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Cartão 

Alimentação) para um programa que consolidasse todas essas ações e atendesse à 

família como um núcleo formado por membros com diferentes necessidades. Esse 

programa foi chamado de Bolsa Família e passou a ser o principal programa do 

MDS. Após alguns anos, o processo de migração dos programas para o Bolsa 

Família ainda se encontra em curso (SANTANA, 2007).  

O desenho institucional do Programa Bolsa Família tem suscitado, no 

decorrer do tempo, intensos debates que transbordam o mundo intelectual e se 

expandem para toda a sociedade. Diversos aspectos são colocados em pauta, seja 

o impacto real sobre a diminuição da pobreza, o valor do benefício, a exigência das 

condicionalidades, os erros de inclusão, o beneficiamento político, a sustentabilidade 

do programa, as “portas de saída”, dentre outros (ZIMMERMANN; ESPÍNDOLA, 

2015).  

Entre os estudiosos, é óbvia a contribuição do Bolsa Família para a melhoria 

imediata das condições de vida. Apesar de o valor transferido ser insuficiente para o 

provimento das necessidades básicas, considerando uma cesta de bens e serviços, 

o benefício é relevante para as famílias em situação de pobreza, primordialmente 

para aquelas que não percebem nenhuma renda fixa ou ela é muito baixa 

(ZIMMERMANN; ESPÍNDOLA, 2015).  

 

10.2 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Brasil  

 

A queda no rendimento bruto nacional em 2015 fez com que o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil estagnasse, apesar da pequena melhora 

em indicadores como expectativa de vida e escolaridade. O IDH é usado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e, considerando o 

recálculo feito periodicamente para ajustar os indicadores a novos dados 

internacionais e a eventuais mudanças de metodologia, o Brasil se manteve na 79ª 

posição em um ranking de 188 países, com 0,754 ponto (RODRIGUES, 2017). 

O resultado é fruto do cruzamento de dados de vários organismos 
nacionais e internacionais. Quanto mais próximo de 1 ponto, melhor a colocação 
na tabela, que há anos é encabeçada pela Noruega, país escandinavo que, entre 
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2014 e 2015, passou de 0,944 ponto para 0,949 ponto, o que o coloca à frente dos 

50 países que o Pnud considera de desenvolvimento humano muito alto – entre 

os quais só há dois latino-americanos: Chile (38ª posição) e Argentina (45ª) 

(RODRIGUES, 2017). 

Deve-se observar que, embora tenha permitido o acesso a algumas 

necessidades básicas, políticas assistencialistas como o Bolsa Família – com 

valores muito baixos – são insuficientes para tirar a população beneficiada da 

pobreza. Assim, o País posterga a gravidade da forte desigualdade na distribuição 

de renda e os dados do IDH demonstram a precariedade da situação brasileira 

tendo em vista a distribuição de renda. 
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