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SUMÁRIO EXECUTIVO

em 2020, o brasil estava prestes a en-
frentar disrupções socioeconômicas de 
proporções históricas. O surgimento da CO-
VID-19 bateu vários recordes indesejáveis no Brasil. 
Primeiro, a pandemia teve um enorme custo humano 
direto, acometendo milhões e matando 195.441 bra-
sileiros em 2020 e 619.056 em 2021. Em segundo lu-
gar, a economia brasileira sofreu sua pior contração 
já registrada na história, com um crescimento real 
do produto interno bruto (PIB) per capita em 2020 
de -4.7%. (em comparação, o recorde anterior era 
de -4.4% em 2015).1 Terceiro, os lockdowns e outras 
medidas relacionadas à COVID tiveram um impacto 
imenso e inédito sobre os trabalhadores, com cerca 
de 10 milhões de pessoas deixando a força de tra-
balho entre o terceiro trimestre de 2019 e o terceiro 
trimestre de 2020. As oportunidades de emprego fi-
caram escassas para aqueles que permaneceram na 
força de trabalho, com a taxa de desemprego che-
gando a 14,6% no terceiro trimestre de 2020.

a coVid-19 foi a segunda crise econômica 
na história recente do país. O Brasil respon-
deu à crise financeira global de 2008 com estímu-
los macroeconômicos, que, embora tenham ajudado 
a economia brasileira a se recuperar rapidamente, 
exacerbaram os desequilíbrios econômicos, incluindo 
déficits fiscais crescentes, inflação, déficits em conta 
corrente e um aumento acentuado no crescimento 
do crédito, especialmente dos bancos estatais (Cias-
chi et al. 2020). O Brasil entrou em recessão técnica 
no segundo semestre de 2014 e sua moeda sofreu 
uma das maiores desvalorizações entre os mercados 
emergentes (Ciaschi et al. 2020). Além disso, uma 
crise política acompanhou a recessão econômica, 
desencadeando o impeachment da presidente e uma 

polarização política que continua até o momento. 
Embora o crescimento tenha sido positivo em 2017, a 
recuperação permaneceu tépida até o final de 2019.

essas desacelerações quase interrompe-
ram o progresso da redução da pobreza no 
brasil. No início da pandemia, cerca de 3 em cada 
10 brasileiros eram pobres e cerca de 8% viviam na 
extrema pobreza.2 Esses percentuais não mudaram 
muito desde 2012 (33% e 7,4%, respectivamente), o 
primeiro ano para o qual há dados comparáveis. A 
pandemia poderia ter aumentado significativamen-
te a pobreza no Brasil se não fosse o pacote fiscal 
do governo e a transferência direta de renda para 67 
milhões de pessoas. Tendo diminuído substancial-
mente em 2020, as taxas de pobreza aumentaram 
acentuadamente assim que a assistência do gover-
no minguou, tornando evidente a dependência das 
famílias brasileiras de suporte do estado diante de 
más condições no mercado de trabalho. Estima-se 
que as taxas de pobreza sejam pouco mais de 1 pon-
to percentual mais baixas em 2021 do que em 2019. 
Em contraste, as estimativas sugerem que as taxas 
de pobreza podem ter caído cerca de 16 pontos per-
centuais na década de 2002-2011.3

a crise de 2014 a 2016 e a pandemia da 
coVid-19 ampliaram as disparidades no 
brasil, que já era um dos países mais desi-
guais do mundo. Antes da pandemia, os 10% de 
brasileiros mais ricos tinham uma renda média per 
capita superior a 50 vezes a dos 10% mais pobres, 
e a renda dos 5% mais ricos era 77 vezes maior. De 
fato, a recuperação econômica de 2017-2019 foi sig-
nificativamente regressiva e, em 2019, o decil mais 
pobre ainda não havia recuperado os níveis de renda 

1 Indicadores de Desenvolvimento Mundial “Crescimento do PIB per capita (% anual)” https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# 
(acessado em 22 de abril, 2022).
2 A definição de pobreza é baseada no limite de meio salário mínimo (R$ 499) per capita, e a de extrema pobreza, no limite de R$ 178 per capita.
3 Nesse período, a pesquisa domiciliar empregou uma metodologia diferente da PNADC utilizada ao longo do relatório. Portanto, não é estritamente comparável.
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que tinha antes de 2014. Um em cada cinco brasilei-
ros era cronicamente pobre, com a maioria sem em-
prego formal e em domicílios chefiados por alguém 
cujo nível de instrução era menor ou igual a ensino 
fundamental incompleto. Como em vários países, 
os pobres e vulneráveis do Brasil foram mais forte-
mente impactados pelos efeitos econômicos nega-
tivos da pandemia (Narayan et al. 2022). No Brasil, 
as mulheres, os jovens e os menos escolarizados 
tiveram maior probabilidade de perder seus empre-
gos por causa da pandemia. Os domicílios de baixa 
renda sofreram com maior insegurança alimentar e 
apresentaram menor probabilidade de prover suas 
necessidades básicas. As crianças de famílias de bai-
xa renda e em regiões mais pobres tiveram reduções 
mais significativas de engajamento escolar do que as 
crianças de famílias mais abastadas.

Muitos indivíduos na base da distribuição 
de renda trabalham em empregos precá-
rios e não possuem uma fonte de renda 
segura, forçando-os a depender de trans-
ferências de renda públicas durante a pan-
demia. O significativo avanço no bem-estar das fa-
mílias brasileiras na década de 2000-2010 respondeu 
principalmente à dinâmica do mercado de trabalho. 
Entre dezembro de 2003 e dezembro de 2014, o em-

prego formal cresceu em média 5% ao ano, superando 
o crescimento anual do PIB de 3,5% (Campos e Souen 
2017). Aumentos no salário mínimo (Cord, Genoni e 
Rodríguez-Castelán 2015) e na capacitação (incluin-
do mão de obra mais qualificada entre os vulneráveis) 
contribuíram positivamente para o aumento do bem
-estar. Ainda assim, uma parcela significativa dos tra-
balhadores brasileiros permaneceu na informalidade 
ou sem a proteção do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Quando choques econômicos atingem o 
Brasil, indivíduos de baixa renda são os primeiros a se-
rem afetados no mercado de trabalho. Assim, os efei-
tos de renda para os mais pobres estão fortemente 
correlacionados à implementação de proteção social 
por meio de transferências de renda. O Programa Bol-
sa Família (PBF) teve sua cobertura reduzida nos anos 
seguintes à crise de 2014, quando a taxa de pobreza 
do Brasil estava aumentando. Entretanto, a ampla 
cobertura do programa de Auxílio Emergencial em 
2020 contribuiu para a diminuição das taxas de po-
breza nacionais. Outros grupos na distribuição de ren-
da conseguem enfrentar os choques econômicos de 
maneira muito melhor. As pessoas na média da distri-
buição de renda mantêm suas pensões e aposenta-
dorias estáveis, e os brasileiros mais ricos se recupe-
ram rapidamente graças às suas economias, riqueza 
e ativos acumulados que os ajudam a se adaptar.

começando como uma grave crise de saú-
de, a pandemia da coVid-19 teve rami-
ficações econômicas significativas. Com 
mais de 22 milhões de casos diagnosticados, o Brasil 
é o país mais afetado pela COVID-19 na região da 
América Latina e Caribe (ALC) e o terceiro mais afe-
tado no mundo. Possui o segundo maior número de 
mortes totais por COVID-19 no mundo, com mais de 
600.000 mortes em janeiro de 2022. Como resul-

tado do choque da COVID-19, a economia brasileira 
sofreu uma contração de -3,9% em 2020. A queda do 
PIB decorreu da queda de todos os seus componen-
tes: menos importações de bens e serviços (9,8%), 
bem como redução do consumo privado e público 
(5,4% e 4,5%, respectivamente). O setor de serviços 
e o setor industrial, que empregam mais de 90% da 
força de trabalho, sofreram contração de 4,3% e 3,4%, 
respectivamente.

O Brasil nos tempos da COVID-19
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a pandemia reverteu a tendência de que-
da do desemprego no brasil que se manti-
nha desde 2017. a pandemia da coVid-19 
também resultou em uma queda sem 
precedentes na participação na força de 
trabalho (Pft). No primeiro trimestre de 2017, a 
taxa de desemprego no Brasil atingiu 13,7%, quase 
o dobro da taxa de três anos antes. A taxa caiu de 
forma constante depois disso, mas voltou a aumen-
tar acentuadamente nos três primeiros trimestres 
de 2020, atingindo 14,6%. Enquanto isso, cerca de 
5% da população em idade ativa deixou a força de 
trabalho no primeiro semestre de 2020 – uma saída 
de indivíduos nunca vista antes (figura ES.1). Mesmo 
em 2015, a participação na força de trabalho média 
era apenas 0,3 ponto percentual menor do que em 
2014, antes de a crise atingir a economia. Embora a 
participação na força de trabalho tenha começado a 
se recuperar no final de 2020, o mercado de trabalho 
foi apenas parcialmente capaz de reabsorver as pes-
soas e o desemprego continuou elevado.

o choque de desemprego foi mais persis-
tente nas regiões norte e nordeste do bra-
sil e mais pronunciado entre as pessoas 
tradicionalmente vulneráveis. Afro-brasilei-
ros4 e residentes das regiões Norte e Nordeste, gru-
pos caracterizados por menor escolaridade e maior 
propensão ao trabalho informal, sofreram grandes 
quedas em suas taxas de emprego em 2020. As mu-
lheres – mais propensas a trabalhar em setores mais 
afetados pela redução da mobilidade e da demanda, 
como hospedagem, educação e serviços domésticos, 

também viram suas taxas de emprego diminuírem 
substancialmente no primeiro ano da pandemia (fi-
gura ES.2). Até meados de 2021, de acordo com a 
Pesquisa Telefônica da COVID-19 no Brasil5, a pro-
porção de pessoas que perderam o emprego que ti-
nham antes da pandemia e não estavam trabalhan-
do foi maior entre aquelas com ensino fundamental6 
ou menos (32,7%) e menor entre aqueles com ensino 
superior ou mais (13,5%).7 A probabilidade de as mu-
lheres terem perdido seus empregos pré-pandêmicos 
e estarem desempregadas ou fora da força de traba-
lho foi duas vezes maior do que a dos homens (36,8% 
versus 16,4%). Isso provavelmente é resultado de seu 
envolvimento no setor de serviços, onde as medidas 
de distanciamento físico foram especialmente dano-
sas (Lustig e Tommasi 2020), bem como os papéis 
sociais tradicionais de gênero que aumentaram o 
trabalho doméstico não remunerado das mulheres e 
o fardo de acompanhar a educação dos filhos nos 
períodos em que as escolas ficaram fechadas devido 
à COVID-19.

a deterioração do ambiente do mercado 
de trabalho diminuiu a renda domiciliar do 
trabalho, com a população mais vulnerá-
vel sendo a mais atingida. Em maio de 2020, 
a renda laboral familiar per capita dos 40% mais po-
bres era de apenas 65% do habitual, enquanto para 
os 60% mais ricos, essa proporção era de 88%. Ape-
sar da melhora nos meses seguintes, as diferenças 
permaneciam em outubro de 2020, com os 40% 
mais pobres ainda recebendo aquém de sua renda 
laboral habitual em mais de 10%, enquanto a renda 
voltou quase ao normal para os 60% mais ricos.

4 O IBGE distingue cinco categorias raciais e étnicas em suas pesquisas domiciliares, segundo autodeclaração: preto (geralmente entendido como afrodescendente de 
pele escura), pardo (geralmente afrodescendente ou mestiço de pele clara), indígena, amarelo (asiático) e branco. Pretos e pardos compõem o grupo mais amplo de 
afrodescendentes, que, no Brasil, também são chamados coletivamente de “negros.” Neste relatório, usamos o termo “afro-brasileiro” quando nos referimos a pretos e pardos 
como grupo demográfico.
5 A Pesquisa Telefônica da COVID-19 no Brasil faz parte do Projeto de Pesquisas Telefônica de Alta Frequência do Banco Mundial e PNUD na América Latina e no Caribe. Ver 
Banco Mundial e PNUD (2022) e Mejia-Mantilla et al. (2021).
6 O ensino fundamental é a escolaridade esperada para uma pessoa até 14 anos de idade. Isto equivale ao ensino básico completo até o nível 2 da Classificação Internacional 
Padrão da Educação (CITE 2011).
7 A perda de emprego é definida como não estar ocupado na semana de referência, mas ter tido um emprego imediatamente antes do início da pandemia. Consulte mais 
detalhes no Capítulo 3.
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a ajuda emergencial implantada pelo Go-
verno brasileiro (Gb) agiu como uma “boia 
salva-vidas” para muitas famílias, espe-
cialmente aquelas na base da distribuição 
de renda. Em 30 de março de 2020 o GB introduziu 

o programa de transferência de renda Auxílio Emer-
gencial, que consistiu inicialmente em um pagamento 
mensal de R$600 por três meses para trabalhadores 
informais ou autônomos e famílias de baixa renda. 
O primeiro pagamento foi feito em 9 de abril. O GB 
prorrogou o programa em julho por mais dois meses 
com o mesmo benefício e, em setembro, por mais 
quatro meses, embora com uma redução do bene-
fício mensal pela metade. Este apoio foi uma gran-
de ajuda para as famílias na base da distribuição de 
renda. Entre junho e setembro de 2020 por exemplo, 
chegou a representar cerca de metade da renda dos 
brasileiros no quintil mais pobre de renda per capita, 
e um terço da renda no segundo quintil. A ajuda tam-
bém foi significativa para aqueles que estão no meio 
da distribuição, representando cerca de 20% de sua 
renda geral entre maio e setembro.

a ajuda substancial aumentou a renda dos 
mais pobres do brasil e a pobreza dimi-
nuiu de 2019 a 2020, em contraste com o 
restante da região da alc. As estimativas do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2021) e as simulações do Banco Mundial neste rela-
tório mostram que essas transferências foram uma 
força motriz por trás da queda de mais de 7 pontos 
percentuais nas taxas de pobreza em 2020. As trans-
ferências aumentaram a renda das famílias na base 
da distribuição – apesar da deterioração do mercado 
de trabalho. As simulações de desigualdade, medida 
pelo coeficiente de Gini, também sugerem um decrés-
cimo de 0,04 em 2020 (ver Capítulo 3).

estima-se que a pobreza e a desigualda-
de aumentaram no brasil após a redução 
substancial e eventual descontinuação do 
auxílio emergencial em 2021, em meio ao 
desemprego persistentemente alto e au-
mento do custo de vida. As taxas de desempre-
go permaneceram acima dos níveis pré-pandêmicos 
em 2021. Os domicílios perderam um poder de com-
pra considerável com o aumento do custo de vida, de 
mais de 9%.8 Embora dados abrangentes de renda 

FIGURA ES.2. taxa de emprego por grupos populacionais, 
2012-2021

FIGURA ES.1. taxa de desemprego e participação na força 
de trabalho, 2012-2021

Fonte: PNAD-C - Estimativas do Banco Mundial.

Fonte: PNAD-C - Estimativas do Banco Mundial.
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8 Medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
9 O acesso às atividades escolares é definido como as crianças terem recebido, na semana anterior à pesquisa, atividades escolares para serem realizadas em casa - por exemplo, aulas 
on-line, trabalhos de casa ou estudo orientado. Em novembro, também incluiu explicitamente as aulas presenciais, enquanto nos meses anteriores essa distinção não foi feita.

domiciliar não estejam disponíveis até 2022, evidên-
cias de uma pesquisa por telefone sugerem que, um 
ano após a pandemia, uma parcela significativa dos 
brasileiros ainda sofria por causa dos choques so-
cioeconômicos causados pela pandemia (Paffhausen 
et al. 2021). Em primeiro lugar, além do aumento do 
desemprego, a pandemia aumentou a precariedade 
do emprego na forma de maior informalidade e ta-
xas de emprego por conta própria, e menor jornada 
média de trabalho para aqueles que permaneceram 
empregados. Em segundo lugar, 44,6% dos domicílios 
relataram menor renda domiciliar total em compara-
ção a antes da pandemia. Finalmente, 38,7% dos do-
micílios declararam que não conseguiam atender às 
suas necessidades básicas. Os ganhos temporários 
de bem-estar de 2020 desapareceram rapidamente 
e a taxa de pobreza em 2021 aumentou cerca de 6 
pontos percentuais. Enquanto isso, estima-se que a 
desigualdade também aumentou, com o coeficiente 
de Gini chegando a 0,506 – comparado a 0,474 em 
2020 (ver Capítulo 3). Em conjunto, embora em 2020 
uma parcela não negligenciável dos pobres tenha saí-
do da pobreza e famílias vulneráveis tenham ascendi-
do à “classe média”, a maioria voltou para seus grupos 
de renda pré-pandêmicos em 2021 (figura ES.3).

a pandemia também afetou fortemente 
a acumulação de capital humano, o que 
pode ter consequências negativas de longo 
prazo sobre a pobreza e a equidade. Dada 
a gravidade da transmissão de COVID-19 no Brasil, 
as escolas permaneceram fechadas na maior parte 
do país ao longo de 2020. Em julho de 2020, uma 
em cada cinco crianças em idade escolar não esta-
va matriculada na escola (4,4%) ou não tinha acesso 
a qualquer atividade escolar (15,7%).9 Em novembro 
de 2020, essa parcela ainda estava acima de 10%, e 
era altamente desigual: 27,8% das crianças no Norte 
e Nordeste, as regiões mais pobres do país, não es-
tavam matriculadas ou não tinham acesso a ativi-
dades escolares (Paffhausen et al. 2021). Enquanto 
isso, os dados da Pesquisa Telefônica da COVID-19 

FIGURA ES.3. transições simuladas entre grupos de renda, 
2019-2021

Fonte: Estimativas do Banco Mundial
Notas: Os domicílios pobres têm renda per capita inferior a R$499. Os domicílios 
vulneráveis têm renda per capita entre R$499 e R$998. A classe média tem renda acima 
de R$998 e inferior a R$3.992 (equivalente a quatro salários mínimos per capita). A classe 
alta ganha mais de quatro salários mínimos per capita. Os rótulos dos dados referem-se 
à proporção do grupo de renda no ano inicial. Transições de menos de 1% da população 
não rotuladas.

b. 2020-2021

a. 2019-2020
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10 De acordo com os dados da POF 2017/18. Se considerarmos todos os gastos com alimentação, a participação é de 24,6%.

no Brasil mostraram que as crianças que frequenta-
vam escolas públicas eram muito menos propensas 
a frequentar aulas presenciais, mesmo considerando-
se as modalidades híbridas (42,8% versus 76,6% das 
crianças no ensino particular).

além dos efeitos diretos da coVid-19 em 
indivíduos doentes, outros problemas de 
saúde se tornaram uma fonte de preocu-
pação. Os sintomas de agravo da saúde mental 
foram generalizados, com cerca de sete em cada 10 
adultos (69,6%) informando sofrer de pelo menos um 
sintoma. A perda de emprego e o fato de o domicílio 
não ter recursos para sustentar suas necessidades 
básicas estão correlacionados com o aumento da 
probabilidade de apresentar sintomas. Isso sugere a 
presença de uma importante retroalimentação entre 
potencial de geração de renda, vulnerabilidade e cap-
ital humano na forma de saúde mental.

a segurança alimentar piorou desde o 
início da pandemia, em parte devido aos 
recentes aumentos dos preços. Em meados 
de 2021, 29,0% dos domicílios disseram que não po-
diam comprar alimentos saudáveis ou nutritivos. As 
proporções foram muito maiores entre os domicílios 
chefiados por mulheres (35,9%) ou pessoas com bai-
xa escolaridade (38,9%) e entre domicílios de baixa 
renda (51,0%), identificados como aquelas que rece-
biam assistência do PBF antes da pandemia. Para 
quase um em cada cinco domicílios (18,1%), a situação 
era muito preocupante; eles relataram ter ficado sem 
comida pelo menos uma vez por falta de dinheiro ou 
recursos no mês anterior à pesquisa. Apenas 9,4% 
dos domicílios se recordavam de situação semelhan-
te antes da pandemia. É provável que esse aumento 
esteja relacionado a aumentos gerais de preços, na 
ordem de 11% entre janeiro de 2020 e novembro de 
2021. Os preços dos alimentos consumidos em casa 
aumentaram 27%, uma categoria à qual os domicí-
lios do quintil inferior de renda dedicam 21,3% de suas 
despesas totais.10 
 

sem meios para enfrentar os choques de 
renda da pandemia, as famílias brasileiras 
têm recorrido cada vez mais ao endivida-
mento. O fardo da dívida dos domicílios brasileiros 
atingiu um recorde de 60% da renda domiciliar; gera-
do principalmente por empréstimos não hipotecários, 
que aumentou quase 11 pontos percentuais desde fe-
vereiro de 2020. De acordo com a Pesquisa Telefônica 
da COVID-19 no Brasil, em julho e agosto de 2021, pe-
dir dinheiro emprestado – mesmo sem saber se teria 
condições de honrar a dívida – foi um meio frequente 
de os domicílios lidarem com suas despesas essen-
ciais. Quase 30% dos domicílios contraíram dívidas e 
quase um quarto esgotou suas economias. Ao mes-
mo tempo, mais de 20% não pagaram ou atrasaram 
o pagamento de uma parcela de crédito. As implica-
ções para o desenvolvimento econômico futuro des-
ses domicílios podem ser extremamente negativas.

as projeções simuladas indicam que a po-
breza e a desigualdade podem estagnar ou 
aumentar ligeiramente em 2022, mas per-
manecerão mais baixas do que no período 
pré-pandêmico. Um cenário otimista pressupõe 
um mercado de trabalho altamente responsivo, onde 
empregos e salários aumentam apesar da recupera-
ção tímida da economia, além do ajuste no principal 
programa de transferência de renda do país para um 
valor mínimo de R$400 e o aumento de sua cobertu-
ra. Em contraste com um cenário positivo, existem os 
fatos de que: a população ainda está em crescimento, 
há baixa expectativa sobre o crescimento econômico, 
inflação crescente e o fim de um grande programa 
emergencial de transferência de renda. Todos esses 
fatores dificultam a redução da pobreza e da desi-
gualdade. Ainda assim, não é projetado que a pobreza 
suba para além da taxa encontrada em 2019. O cres-
cimento real esperado da economia, de 1,2% de 2019 
a 2022, e a expansão da cobertura do Auxílio Brasil, 
atingindo 18 milhões de famílias em 2022, devem ser 
suficientes para manter a pobreza e a desigualdade 
abaixo dos níveis anteriores à pandemia.
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apesar dos grandes ganhos de décadas 
anteriores, ainda existem profundas dis-
paridades econômicas no brasil. Os grupos 
populacionais historicamente pobres11 continuam 
altamente vulneráveis (figura ES. 4). Quase três em 
cada dez pessoas pobres  são mulheres afro-brasi-
leiras que vivem em áreas urbanas. Três quartos de 
todas as crianças que vivem em áreas rurais são po-
bres. Os moradores da parte norte do país continuam 
atrás do resto do Brasil nas dimensões monetárias e 
não monetárias do bem-estar. Os estados do Norte 
têm taxas de pobreza 2,7 vezes maiores do que os 
estados do Sul e renda per capita média cerca de 52% 
menor; a população adulta tem 1,5 anos a menos de 
escolaridade e o acesso das pessoas ao saneamento 
e à água é 8 pontos percentuais menor.

a pobreza afeta as pessoas muito cedo 
em suas vidas, comprometendo sua acu-
mulação de capital humano. Mães com baixa 
escolaridade são menos propensas a buscar acom-
panhamento pré-natal do que mães com maior esco-
laridade; apenas 39% das mães sem educação formal 
fazem sete ou mais consultas pré-natais, em compa-
ração a 85% das mães com 12 ou mais anos de es-
colaridade. Os 40% mais pobres que vivem em áreas 
urbanas dependem muito mais do sobrecarregado 
sistema público de saúde do que os 60% mais ricos. 
Cerca de 88% do primeiro grupo utilizam o Sistema 
Único de Saúde (SUS) quando estão doentes e apenas 
9% recorrem a um serviço médico particular, contras-
tando com 52% e 45%, respectivamente, entre os 60% 
mais ricos. A mobilidade educacional intergeracional 
aumenta a um ritmo lento: 1% dos pais pobres tem en-
sino superior completo e 5% de seus filhos têm ensino 
superior completo, em comparação a 12% de pais não 
pobres e 26% de seus filhos. No ritmo atual, depois de 
três gerações, apenas 12% dos pobres terão alcançado 
o ensino superior. As condições de moradia das famí-

lias pobres são muito menos saudáveis do que as de 
famílias não pobres; por exemplo, 25% dos pobres não 
contam com condições adequadas de saneamento.

os brasileiros pobres não têm capital finan-
ceiro ou físico suficiente para sustentar a 
geração de uma renda de subsistência. as 
políticas fiscais do governo nem sempre são 
capazes de preencher as lacunas e, às vezes, 
chegam a ser regressivas. A disparidade entre as 
pessoas pobres e não pobres em relação a taxas de tit-
ularidade da terra é de cerca de 15 pontos percentuais 
nas zonas urbanas e 17 pontos percentuais nas áreas 
rurais. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) – órgão federal criado para regulam-
entar a reforma agrária e registrar propriedades rurais 
– não possui um processo simplificado para fornecer 
títulos de propriedade formais às famílias beneficiárias. 
As transferências de programas sociais podem repre-
sentar uma parcela significativa da renda das famílias 
carentes. No entanto, a principal provisão pública são 
as aposentadorias e pensões, que tendem a reforçar as 
disparidades de renda e oportunidades no mercado de 
trabalho. A pensão dá, em média, R$391 per capita da 
renda dos que não são pobres e vivem em áreas urban-
as, em contraste a R$38 per capita dos pobres. Já o 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) representa, 
em média, R$25 per capita da renda dos não pobres 
rurais e R$11 per capita dos pobre rurais. A carga de im-
postos indiretos também é maior para os pobres; algu-
mas análises indicam que o primeiro decil de renda per 
capita paga, em média, 45% de sua renda monetária 
em impostos indiretos, enquanto o decil superior paga, 
em média, apenas 13%. Além disso, os pobres não têm 
acesso a ferramentas financeiras para mitigar riscos ou 
acumular capital para um futuro melhor; aproximada-
mente 30% dos adultos brasileiros têm dinheiro sufici-
ente para cobrir uma despesa inesperada equivalente à 
sua renda mensal.

11 Uma pessoa é considerada pobre se residir em um domicílio com renda inferior a R$ 499 per capita por mês.

Uma visão mais ampla da pobreza, desigualdade e vul-
nerabilidade no Brasil
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FIGURA ES.4. características socioeconômicas da população brasileira em 2019

Fonte: Estimativas do Banco Mundial. 
Notas: Situação de pobreza baseada em renda mensal inferior a R$ 499 per capita.

os resultados sociais e econômicos con-
tinuam sendo influenciados pela desigual-
dade de gênero. A ampliação do acesso das 
mulheres ao mercado de trabalho contribuiu para a 
redução da desigualdade; entre 1976 e 2013, a pro-
porção de mulheres acima de 20 anos com pelo 
menos uma fonte de renda própria cresceu de 35 por 
cento para 76 por cento (Souza, 2016). Apesar disso, 
a participação das mulheres no mercado de trabalho 
ainda é bastante inferior à dos homens, e a partic-
ipação das mulheres pobres é ainda pior. De modo 
geral, apenas 42 por cento das mulheres participam 
do mercado de trabalho. Essa situação deve-se, em 
parte, à remuneração menor que recebem apesar de 
terem qualificações até superiores a dos homens, o 
que limita os potenciais benefícios — tanto individuais 
como para a economia em geral — da elevada mobi-
lidade educacional relativa alcançada pelas mulheres 
brasileiras. Limitações no acesso a creches e pré-es-
colas também inibem a PFT das mulheres. Por último, 
as mulheres têm mais probabilidade de serem vítimas 
de violência doméstica, o que afeta ainda mais o seu 
poder de decisão e oportunidades econômicas.

a população afro-brasileira enfrenta mais 
obstáculos de desenvolvimento econômico 
que outros grupos populacionais. Boa parte 
dos brasileiros pobres são afro-brasileiros, com cerca 
de 73 por cento se auto-identificando como pretos 
ou pardos. Entre as famílias chefiadas por afro-brasi-
leiros, cerca de 38 por cento são pobres. Um dos fa-
tores por trás desse problema histórico e persistente 
são as limitações na mobilidade social. Ao comparar-
mos os pais com os seus filhos e filhas co-residentes, 
vemos que cerca de 15 por cento dos afro-brasileiros 
conquistaram um diploma de graduação ou pós-gra-
duação, mais do dobro da taxa de 6 por cento dos 
seus pais. Para o brasileiro médio, contudo, as taxas 
são de 22 por cento e 10 por cento, respectivamente. 
Entre os afro-brasileiros que trabalham, 30 por cen-
to são pouco qualificados, em comparação a 25 por 
cento da população geral. Além disso, as disparida-
des no nível de escolaridade vão além da situação de 
pobreza. Afro-brasileiros não pobres concluem, em 
média, 8,7 anos de estudo, em comparação aos 9,4 
anos da população não pobre em geral. Em termos 
de rendimentos do trabalho, a remuneração média 
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por hora de afro-brasileiros não pobres é de R$ 12,2, 
comparada a R$ 15,7 na população geral. A remune-
ração horária individual de afro-brasileiros é inferior à 
de não afro-brasileiros, mesmo controlando por nível 
educacional e outras características demográficas. 
Em relação a disparidades em ativos físicos, 50 por 
cento dos afro-brasileiros pobres possuem títulos de 
propriedade de suas moradias em comparação a 62 
por cento da população geral; 72 por cento têm aces-
so à Internet, comparado a 84 por cento da popula-
ção geral; e 20 por cento têm automóvel, comparado 
a 52 por cento da população geral.

apesar da escassez de dados, evidências 
indicam que as comunidades tradicionais 
enfrentam muitas privações monetárias e 
não monetárias. As pesquisas oficiais nacionais 
do Brasil não incluem territórios de povos indígenas 
ou quilombolas registrados.12 Este relatório contorna 
parcialmente esse ponto cego estatístico analisando 
essas populações com dados do Cadastro Único (Ca-
dÚnico).13 Além das altas taxas de pobreza entre os 
povos indígenas e quilombolas, estimadas em 96 por 
cento e 91 por cento, respectivamente, outras carên-
cias também chamam a atenção. Cerca de um terço 
da população indígena e 8 por cento dos quilombolas 
não têm acesso à eletricidade, uma porcentagem bas-
tante maior até que os 2 por cento de pobres rurais. 
A ausência de infraestrutura pode gerar obstáculos à 
integração dessas famílias em cadeias de valor eco-
nômicas, mas as suas necessidades vão muito além. 
Aproximadamente 51 por cento das famílias indíge-
nas e 42 por cento das famílias quilombolas não têm 
abastecimento de água, e uma parte considerável das 
suas moradias carecem de revestimento protetivo nas 
paredes (78 por cento das famílias indígenas e 49 por 
cento das famílias quilombolas) e nos pisos (33 por 
cento das famílias indígenas e 19 por cento das famí-
lias quilombolas), condições que podem prejudicar a 
saúde e o desenvolvimento de capital humano. Apesar 
dos avanços nas últimas décadas, 42 por cento e 49 

por cento dos chefes de família indígenas e quilombo-
las no CadÚnico, respectivamente, não concluíram o 
ensino fundamental.

embora os pobres urbanos residam perto 
de centros econômicos, não estão plena-
mente integrados a esses centros. Cerca de 
86 por cento dos brasileiros e três quartos dos po-
bres vivem em áreas urbanas. Os pobres que vivem 
em áreas urbanas têm dificuldades em encontrar 
emprego, e quase 32 por cento da força de trabalho 
desse grupo está desocupada. A população de po-
bres urbanos ocupados também está defasada no 
que diz respeito à acumulação de capital humano, 
tendo concluído, em média, 7,9 anos de estudo com-
parados a 10,9 anos entre os não pobres urbanos. 
Poucos pobres urbanos contam com seguro saúde e, 
por isso, dependem do sobrecarregado sistema pú-
blico de saúde. Além disso, 14 por cento não contam 
com saneamento básico adequado, contra 5 por 
cento para outros residentes urbanos. Além das dis-
paridades de capital humano, os pobres urbanos en-
frentam barreiras de mobilidade: muitos deles vivem 
nas periferias das cidades, onde o acesso à maioria 
dos empregos e amenidades exige deslocamentos 
longos e, com frequência, caros. Pobres urbanos 
também correm maior risco de exposição a possíveis 
desastres climáticos, como enchentes.

no brasil, os pobres rurais continuam sen-
do os mais desfavorecidos em várias di-
mensões. Mais da metade (54 por cento) dos re-
sidentes rurais são pobres e não se beneficiaram dos 
esforços do país de expandir o acesso à educação. 
Pobres rurais totalizam, em média, 5,8 anos de estu-
do menos que outros residentes rurais (7,5) ou pobres 
urbanos (7,9). Outras privações não monetárias entre 
pobres rurais também são motivo de preocupação. 
Por exemplo, 21 por cento dos pobres rurais ainda de-
fecam a céu aberto e 22 por cento não têm banheiros 
privativos, em comparação a 5 por cento dos não po-

12 O Censo 2022 pela primeira vez dará às pessoas a oportunidade de informar a sua identidade quilombola.
13 O CadÚnico é o registro social do Brasil. Famílias com renda de até meio salário mínimo per capita podem se registrar no CadÚnico. O cadastramento costuma ser um requisito para 
famílias que queiram ter acesso a programas sociais.
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bres rurais. O número de médicos por habitante tam-
bém é menor em áreas rurais (Scheffer et al., 2020). 
Boa parte dos pobres rurais trabalha em empregos 
não assalariados (12 por cento). Aproximadamente 
60 por cento dos pobres rurais trabalham na agricul-
tura — um setor que, apesar do crescimento recente, 
passou por um longo período de contração. Pobres 
rurais têm maior probabilidade de trabalhar em pe-
quenos estabelecimentos familiares de baixa produti-
vidade. Para melhorar a produtividade agrícola, é pre-
ciso reduzir as disparidades subjacentes na garantia 
dos direitos de propriedade e no acesso ao crédito 
associado a esses direitos; apenas 46 por cento dos 
pobres rurais possuem título de propriedade formal, 
uma proporção menor que entre os pobres urbanos 
(51 por cento) e não pobres rurais (62 por cento). Por 
último, municípios com grandes áreas rurais enfren-
tarão maiores perigos climáticos. Na ausência de 
mais apoio direcionado, os pobres rurais permanece-

rão entre os grupos menos protegidos.
cerca de 20 por cento dos brasileiros são 
cronicamente pobres e enfrentam priva-
ções monetárias e não monetárias. Além 
da pobreza monetária (renda per capita inferior a 
meio salário mínimo), os cronicamente pobres tam-
bém sofrem privações em outras dimensões. A si-
tuação dos cronicamente pobres é dramática: 87 
por cento pertencem a famílias chefiadas por al-
guém que não tem direito a licença médica, quase 
três quartos (73 por cento) residem em domicílios 
chefiados por alguém que não concluiu o ensino 
fundamental, e mais da metade (53 por cento) vi-
vem em domicílios superlotados. A privação de ao 
menos um serviço básico — como o acesso à água 
potável, eletricidade adequada, saneamento e con-
dições para cozinhar — afeta 37 por cento dos do-
micílios cronicamente pobres, em comparação a 15 
por cento dos domicílios brasileiros em geral.

MAPA ES.1. níveis de Vulnerabilidade dos Municípios brasileiros 
segundo Índices de capacidade socioeconômica e ambiental

Fonte: Estimativas do Banco Mundial. 

Baixa vulnerabilidade

Não disponível

Socioeconômica – Alta

Socioeconômica e 
Ambiental – Alta

Ambiental – Alta

Nível de vulnerabilidade:
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os cronicamente pobres costumam ter 
pouco acesso à tecnologia e capital huma-
no, o que limita a sua capacidade de adap-
tação aos arranjos de trabalho impostos 
pela pandemia da coVid-19. O acesso à in-
ternet é consideravelmente menor entre os cronica-
mente pobres (68,2 por cento) em comparação à po-
pulação geral (84,4 por cento), e apenas cerca de um 
em cada oito domicílios cronicamente pobres tem 
computador ou tablet em casa. Além disso, podem 
não ter o capital humano necessário para utilizar as 
ferramentas digitais com eficácia e a perspectiva de 
gerar renda. A proporção de brasileiros adultos cro-
nicamente pobres que concluíram o ensino médio é 
de apenas 22,6 por cento. Na população geral, essa 
porcentagem é de 51,8 por cento.

os obstáculos à promoção da prosperida-
de são mais que socioeconômicos, já que 
quase um em cada cinco brasileiros é alta-

mente vulnerável aos riscos das mudanças 
climáticas, entre os quais os moradores 
de são Paulo.  Aumentos na temperatura média 
afetam as características do clima, aumentando 
a frequência de chuvas fortes em várias regiões, ao 
mesmo tempo que reduzem as chuvas em outras. 
Isso desencadeia muitos efeitos negativos que vão 
desde ameaças à agricultura e segurança alimentar 
até desastres naturais que representam uma amea-
ça direta para áreas urbanas densamente povoadas. 
Estima-se que 814 municípios tenham alta vulnerabi-
lidade a desastres ambientais, incluindo secas, tem-
pestades, granizo, deslizamentos, erosão, incêndios e 
outros eventos extremos. Esses municípios abrigam 
45,4 milhões de pessoas, ou 21 por cento dos brasilei-
ros, entre os quais São Paulo, o maior e mais impor-
tante centro econômico do país. No entanto, são os 
municípios concentrados no semiárido nordestino e 
em áreas muito quentes e chuvosas do bioma ama-
zônico - com vulnerabilidades tanto socioeconômicas 
quanto ambientais - que correm o maior perigo.

a última década no brasil expôs os efeitos 
limitantes de suas debilidades econômicas 
estruturais e desigualdades de longa data.  
A “década de ouro” do país de 2001 a 2010 — marca-
da por crescimento econômico, redução da pobreza e 
aumento da prosperidade compartilhada — se benefi-
ciou das reformas estruturais realizadas na década de 
1990. O “super ciclo” do preço das commodities favo-
receu países exportadores como o Brasil e foi um cata-
lizador fundamental do desenvolvimento: entre 2001 
e 2012, o PIB brasileiro teve crescimento anual real de 
2,6 por cento, a pobreza caiu pela metade e a desi-
gualdade de renda diminuiu consideravelmente. Com 
o fim do boom das commodities no final de 2014, ficou 
claro que os problemas estruturais do Brasil tinham se 

tornado obstáculos à continuidade do crescimento in-
clusivo. O setor manufatureiro contava com forte pro-
teção, a produtividade havia estagnado e a demanda 
dependia do consumo, não do investimento. Enquanto 
isso, as despesas correntes do Governo Federal cres-
ciam em ritmo constante, principalmente no sistema 
de seguridade social (Banco Mundial, 2016). Outros 
problemas - como infraestrutura subdesenvolvida, 
serviços básicos deficientes e disparidades no acesso 
a serviços financeiros - somavam-se à situação. Por 
último, o ambiente regulatório tributário e trabalhista 
do Brasil limitavam a criação de empresas e empregos 
(Cord, Genoni e Rodríguez-Castelán, 2015). O choque 
da COVID-19 deve ser usado para fundamentar um 
apelo urgente por políticas públicas responsivas.

Uma nova oportunidade de lidar com velhos problemas
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no curto prazo, o brasil requer medidas 
para proteger o capital humano de crian-
ças e trabalhadores da erosão. Perdas nas 
habilidades em português e matemática causadas 
pela pandemia já representam mais de um ano de 
aprendizado perdido (Azevedo et al., 2021); por isso, 
é fundamental apoiar as crianças para que voltem à 
escola. Os professores precisam receber ferramen-
tas para identificar o nível de aprendizagem de cada 
criança e o sistema educacional deve adotar progra-
mas de recuperação escolar durante o período letivo 
e no contraturno. Ao mesmo tempo, considerando-se 
a lenta recuperação do mercado de trabalho pós-CO-
VID-19 e a grande e continua insegurança alimentar, 
o sistema brasileiro de proteção social deve continuar 
fornecendo apoio financeiro aos mais vulneráveis. É 
preciso investir em serviços para conectar trabalha-
dores a oportunidades de trabalho - especialmente 
as mulheres, que carregam o maior fardo do aumen-
to do trabalho doméstico. Finalmente, devem ser 
exploradas possibilidades de criar incentivos para as 
empresas para reverter parte dos desligamentos de 
trabalhadores devido à pandemia.

no longo prazo, os esforços na área de po-
líticas públicas deverão se concentrar em 
quatro áreas. Em primeiro lugar, investimentos 
em capital humano são necessários para aumentar 
a produtividade imediata e futura da força de traba-
lho. Segundo, serão necessários investimentos em 
infraestrutura e ampliação do acesso a ativos pro-
dutivos (terra e ferramentas digitais) para melhorar 
a conectividade e proteção das populações vulnerá-
veis e ajudar a economia brasileira a crescer de forma 
mais inclusiva e resiliente. Terceiro, deverá haver um 
forte impulso para implementar reformas estrutu-
rais que permitam acelerar o crescimento econômico 
para todos os brasileiros. Finalmente, será necessário 
implementar um sistema estatístico moderno para 
gerar as evidências necessárias para a formulação de 
políticas públicas eficazes.

não será possível atingir um crescimento 
sustentável sem investimentos de grande 
escala no capital humano dos brasileiros, 
especialmente na qualidade da educação.  
É fundamental melhorar o direcionamento e aumen-
tar os gastos do governo com educação. Melhorar 
as habilidades básicas nas regiões Norte e Nordeste 
do Brasil exigirá maiores investimentos em infraes-
trutura junto com melhoras na qualidade docente e 
de gestão (Banco Mundial, no prelo, b). Embora as 
despesas com educação representem uma fatia re-
lativamente grande do PIB brasileiro, é preciso aper-
feiçoar o seu direcionamento. Por serem altamente 
regressivas, as despesas com universidades federais 
precisam ser revistas: mais de 65 por cento dos alu-
nos de universidades federais pertencem aos 40 por 
cento mais ricos da população (Banco Mundial, 2017). 
Além disso, uma estratégia abrangente deve ser de-
senvolvida para melhorar a qualidade da educação. 
Considera-se que quase metade das crianças brasi-
leiras sofram de “pobreza de aprendizagem” (Banco 
Mundial, 2019) e o desempenho dos alunos brasilei-
ros na prova padronizada do Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos é sistematicamente inferior à 
média dos países da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Estudos an-
teriores identificaram intervenções positivas como a 
nomeação baseada em desempenho para diretores 
escolares e pagamento de bonificação para profes-
sores e funcionários escolares com base no desem-
penho da escola. Todas elas, junto com o intercâmbio 
de conhecimentos e experiências, podem melhorar os 
resultados da educação (Banco Mundial, 2019).

Para superar os desafios tecnológicos e de-
mográficos, o brasil precisa investir inten-
samente em aperfeiçoamento e requalifica-
ção da força de trabalho. Estima-se que a atual 
taxa de dependência14 da população irá aumentar de 
45 por cento para 67 por cento até 2060. Enquanto 
isso, cerca de 78 por cento da força de trabalho e cerca 

14 Isto equivale à razão da população dependente (pessoas de 0 a 14 anos e de 65 ou mais anos) sobre a população ativa (pessoas de 15 a 64 anos).
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15 Jovens são pessoas de 15 a 29 anos de idade. As taxas de nem-nem foram calculadas usando microdados do PNADC 2020 e consistem em pessoas jovens que não trabalham e 
declaram que não fazem qualquer tipo de curso nem evitam trabalhar por causa dos estudos.
16 Cálculos do Banco Mundial com base na Base de Dados Mundial de Indicadores de Telecomunicações/TIC da União Internacional de Telecomunicações (UIT) (25ª edição/
dezembro de 2021).

de 95 por cento dos trabalhadores pobres trabalham 
em ocupações com risco relativamente alto de auto-
mação. Atualmente, cerca de um terço dos brasileiros 
com 20 a 39 anos de idade não concluíram o ensino 
médio e apenas cerca de 17 por cento possuem diplo-
ma de ensino superior. A proporção de mulheres e de 
homens jovens que nem estuda nem trabalha (os nem-
nem15) é de 32,8 por cento e 20,1 por cento, respecti-
vamente. Existem também disparidades entre a popu-
lação afro-brasileira e a branca (29,7 por cento contra 
21,3 por cento, respectivamente). Por último, apenas 
17,9 por cento do total de egressos do ensino superior 
no Brasil obtêm diplomas em ciência, tecnologia, enge-
nharia e matemática (STEM, na sigla em inglês). Com a 
queda ou estagnação da produtividade do trabalho, o 
Brasil precisa urgentemente melhorar o capital huma-
no, o que exige políticas para envolver as empresas no 
desenvolvimento de habilidades e incentivar a forma-
ção técnica e profissional formal. Incentivos à oferta 
de formação em serviço como parte da trajetória em 
direção ao emprego podem ser vantajosos. O declínio 
de longo prazo no emprego agrícola tende a continuar, 
aumentando a pressão sobre os meios de subsistência 
das famílias rurais. Programas para ajudar os traba-
lhadores a transitar para outros setores podem aliviar 
a pressão causada pela migração rural nos mercados 
de trabalho urbanos.

ampliar os investimentos na oferta de 
serviços de saúde será fundamental. As 
dificuldades criadas pela pandemia da COVID-19 e 
pelo envelhecimento da população brasileira na saú-
de e na economia vão continuar aumentando o nú-
mero de famílias que dependem do sistema público 
de saúde. Estimativas sugerem que em 2017 um ter-
ço das famílias brasileiras gastaram mais de 10 por 
cento do orçamento familiar em saúde, com medica-
mentos sendo o principal fator contribuinte para as 
despesas com saúde pagas do próprio bolso (Araújo 

e Coelho, 2021). Além disso, mais de 10 milhões de 
brasileiros caem na pobreza por despesas com saú-
de pagas do próprio bolso a cada ano. A formulação 
de políticas públicas deve incluir um diálogo sobre o 
fortalecimento do sistema de saúde e redução das 
despesas pagas do próprio bolso.

Políticas para aumentar a inclusão finan-
ceira e digital de grupos de baixa renda 
podem promover a acumulação de ativos 
produtivos. Embora no Brasil os níveis de crédi-
to ao consumidor e propriedade de conta bancária 
sejam maiores do que a média da ALC, o número 
de pessoas que têm conta bancária é bem menor 
entre os 40 por cento mais pobres da população. 
Além disso, a proporção de brasileiros adultos que 
economizou dinheiro durante o ano (32 por cento) fi-
cou abaixo da média de 37 por cento da região (2017 
Global Findex). Aumentar o acesso a produtos finan-
ceiros deve fazer parte da estratégia do governo de 
acumulação de ativos entre os mais pobres. A imple-
mentação do Programa de Auxílio Emergencial im-
pulsionou a inclusão financeira por meio da criação 
de uma conta bancária para quase 40 por cento de 
seus beneficiários. O programa principal de transfe-
rência de renda no Brasil também pode ser vinculado 
a uma conta poupança dedicada (Morgandi et al., 
2021). Entretanto, para apoiar a inclusão digital de 
populações rurais e vulneráveis é preciso que exis-
tam políticas públicas que tornem a conectividade 
confiável, relevante e de baixo custo. No Brasil, o pre-
ço e a qualidade dos serviços de banda larga fixa e 
móvel estão aquém dos principais níveis de referên-
cia.16 Além disso, de acordo com a pesquisa telefô-
nica realizada no Brasil no contexto da COVID-19, o 
alto custo da internet é a principal razão pela qual as 
famílias não estão conectadas à ela. Assim, as polí-
ticas públicas precisam assegurar a concorrência no 
setor para reduzir os custos.
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Melhorar a regularização fundiária e in-
tegração dos sistemas de informação 
fundiária é fundamental para promover o 
acúmulo de ativos, particularmente para 
famílias pobres e rurais. Embora a ausência de 
direitos de propriedade crie uma variedade de bar-
reiras econômicas e comportamentos onerosos que 
prejudicam a capacidade de muitas famílias de es-
capar da pobreza, os problemas com titulação das 
propriedades são generalizados. Dados de pesquisas 
sugerem que cerca de 57 por cento da população ru-
ral cronicamente pobre não possuem registro formal 
de propriedade. Metade do território registrado do 
Brasil ainda tem registros de propriedade sobrepos-
tos e outros 16,5 por cento das terras ainda não têm 
título formal de propriedade (Banco Mundial, no pre-
lo [a]). Entretanto, os mais de 20 órgãos envolvidos 
na regularização fundiária e seus bancos de dados 
ainda não estão coordenados. O governo brasileiro 
deve mobilizar esforços para identificar e registrar as 
terras federais e estaduais, retificando ou cancelan-
do direitos de propriedade registrados erroneamente 
e investindo na regularização de terras. Ao mesmo 
tempo, é preciso simplificar processos burocráticos 
e integrar os cadastros de imóveis. Existe capacida-
de técnica no Brasil e alguns estados, por exemplo o 
Piauí, são exemplos de sucesso.

o brasil deve melhorar a gestão de recur-
sos naturais e aperfeiçoar as estratégias 
de mitigação de riscos de desastres natu-
rais. Estima-se que 45,4 milhões de brasileiros, tan-
to em áreas rurais quanto urbanas, corram um risco 
elevado de ser afetados pela mudança do clima (veja 
o capítulo 2). Melhorar a gestão ambiental exige a 
regularização do acesso à terra e garantia dos direi-
tos de propriedade, mas também melhores políticas 
de preços em áreas que afetam diretamente o uso 
de recursos naturais. A segurança no acesso à terra 
pode criar incentivos para a concessão de usufrutos 
de forma sustentável. Ao mesmo tempo, é preciso 
que a terra seja precificada adequadamente usando 

os canais adequados, como o Imposto Territorial Ru-
ral e as obrigações relacionadas à regulação ambien-
tal. A precificação deve permitir que os agricultores 
mais produtivos permaneçam no setor e desincen-
tivar atividades com uso mais intensivo da terra que 
possam prejudicar os recursos florestais do Brasil 
(Banco Mundial, no prelo, a). Reforçar o cumprimento 
da legislação ambiental mediante tecnologias mo-
dernas de detecção pode contribuir para a redução 
da grande exploração ilegal da Amazonia e ajudar a 
frear o desmatamento (Banco Mundial, no prelo, a). 
Por último, embora existam algumas opções de se-
guro contra mudanças climáticas em áreas rurais, o 
acesso a seguros por parte das populações pobres 
urbanas — que correm um grande risco de perder os 
seus poucos ativos de geração de renda (em conse-
quência de enchentes, por exemplo) — é baixo.

o brasil precisa urgentemente implemen-
tar reformas estruturais para acelerar o 
crescimento econômico e recuperar o pro-
gresso social. Quando a pandemia da COVID-19 
se instalou, o Brasil já era vulnerável. Debilidades es-
truturais estão associadas ao legado da industria-
lização por substituição das importações, com um 
setor manufatureiro altamente protegido contras-
tando com exportações de commodities altamente 
competitivas. Este modelo de desenvolvimento está 
exaurido. O desafio fundamental de desenvolvimento 
do Brasil consiste em acelerar a mudança estrutural 
mediante o aumento da produtividade dos setores 
manufatureiro e de serviços, promovendo o cresci-
mento, diversificando a base competitiva de expor-
tação e permitindo que o Brasil amplie a sua par-
ticipação no comércio global. Após a última eleição 
geral, o ímpeto reformista resultou na aprovação de 
algumas reformas importantes, mas com o adven-
to da pandemia da COVID-19 a agenda de reformas 
foi relegada para o segundo plano. A partir de 2022, 
o Brasil deve renovar o foco no fomento da produ-
tividade, incluindo a promoção da concorrência nos 
mercados de produtos e serviços, a liberalização 
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gradual do comércio e o incentivo ao investimento 
estrangeiro direto (IED), especialmente nos setores 
mais protegidos. Outra área crucial de reforma é a 
infraestrutura, já que o investimento atual é insufi-
ciente para substituir os ativos e evitar a depreciação 
do capital. Infraestrutura é fundamental para a pro-
dutividade e exige recursos financeiros, mas o Brasil 
precisa criar espaço fiscal para investir em seu futu-
ro. Reformas para reduzir a vinculação de despesas 
podem introduzir alguma flexibilidade no orçamento 
e possibilitar um maior controle das despesas obri-
gatórias, gerando espaço fiscal para investimentos 
públicos sem exceder o teto geral de gastos.

Políticas fiscais podem ter um papel 
fundamental na promoção da igualdade 
no brasil ao melhorar o direcionamento 
dos gastos públicos. Atualmente, os recursos 
públicos são usados para atingir uma variedade de 
objetivos, mas falta uma visão clara e uniforme do 
objetivo público. Grandes desembolsos por meio de 
pensões e subsídios para indivíduos cuja renda já é 
alta exacerbam e perpetuam a desigualdade de ren-
da. Embora programas como o Bolsa Família tenham 
sido bem direcionados, a magnitude das transferên-
cias monetárias parece desacoplada de uma análise 
sobre o nível adequado de subsistência. Embora o PBF 
(agora Auxílio Brasil) seja progressivo e tenha grandes 
benefícios de redução da pobreza, os recursos des-
tinados ao programa são menores que os destina-
dos a pensões não contributivas. Programas para a 
população que trabalha, como o Salário Família e o 
Abono Salarial, também tendem a beneficiar aque-
les que estão no meio da distribuição de renda. A 
realocação de recursos federais de programas com 
poucos benefícios sociais para despesas socialmente 

progressivas pode ajudar a reduzir a pobreza e impul-
sionar a prosperidade compartilhada. Melhoras na 
eficiência do gasto público podem, inclusive, liberar 
recursos para melhorar o acesso e a qualidade dos 
serviços públicos (Banco Mundial, 2016). Por último, 
a simplificação dos tributos indiretos mediante a 
adoção de um sistema baseado no Imposto de Valor 
Agregado pode melhorar os resultados de bem-estar.

dados melhores, um sistema estatísti-
co moderno e uma metodologia oficial de 
medição da pobreza podem melhorar as 
informações que fundamentam as de-
cisões de gasto do governo. Para um país com 
o nível de desenvolvimento do Brasil, não deveria ser 
aceitável que os povos indígenas e quilombolas sejam 
um ponto cego estatístico. É preciso aumentar os es-
forços de coleta de indicadores representativos des-
sas populações por meio da pesquisas tradicionais de 
amostragem por domicílios. O Brasil deve renovar os 
esforços para melhorar a relevância do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísticas e fortalecer a sua 
capacidade de liderar o Sistema de Estatísticas do 
Brasil, inclusive incorporando novas fontes de dados, 
como registros administrativos, identificadores digi-
tais e de GPS e big data em geral. Por fim, o aumento 
do limite de elegibilidade para o principal programa 
de transferência de renda do Brasil para até R$210 
para famílias com filhos é um passo bem-vindo, 
porém insuficiente. A adoção de uma metodologia 
oficial de medição da pobreza pode refletir melhor a 
extensão das necessidades dos mais pobres para in-
formar as políticas de bem-estar, promover um ponto 
de referência em comum para o direcionamento de 
programas governamentais e melhorar o monitora-
mento e a avaliação.
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