
 

 

 

 

 

 
 

O Brasil é um país pobre e desigual. Essas são afirmações já eram comuns nos grandes veículos de comunicação 

e ficaram ainda mais frequentes durante a pandemia do novo coronavírus. O debate sobre pobreza e 

desigualdade ganhou força depois que 50 milhões de brasileiros - o equivalente a 66% da população 

economicamente ativa - receberam um auxílio emergencial voltado a quem não possui fonte de renda fixa e 

suficiente para suprir necessidades básicas durante a pandemia. Mais do que isso, o auxílio permitiu que, 

durante a pandemia, a renda de boa parte da população crescesse. A desigualdade de renda, por sua vez, 

chegou a níveis inéditos. 

Muito se escreveu sobre o assunto na imprensa e academia, mas uma dimensão importante tem sido pouco 

abordada: a desigualdade regional. Esta lacuna não é explicada pela indisponibilidade de dados. O IBGE reagiu 

rapidamente e criou uma versão especial da sua principal pesquisa sobre o mercado de trabalho - a PNAD 

agora tem a companhia da PNAD-Covid. A pesquisa é especificamente voltada ao contexto da pandemia e, por 

isso, não são comparáveis aos da PNAD regular. A PNAD-Covid disponibiliza, por exemplos, dados sobre 

rendimentos, taxa de desocupação e beneficiários do auxílio emergencial por estado. Em outubro, a taxa de 

desocupação na Bahia chegou a 19,5%, enquanto em Santa Catarina o desemprego chegou a 7,7% da 

população economicamente ativa. Este dado, por si só, já sugere que é preciso observar os Brasis antes de 

analisar o Brasil. No caso do auxílio emergencial, 56,5% dos domicílios baianos foram beneficiados; em Santa 

Catarina, este percentual foi de apenas 22,9%. Os dados da Pnad Covid refletem uma desigualdade regional 

que precede em muito a pandemia e, justamente por isso, fez com que o novo coronavírus tivesse impacto 

muito distinto nas diversas regiões do país. 

Para deixar ainda mais claro este cenário, calculamos a taxa de pobreza – o número de pessoas que residem 

em domicílios com renda per capita diária de até U$ 5,50, ou cerca de R$ 436 mensais após ponderação pela 

paridade do poder de compra (PPP) conforme padrões do IBGE. Outro indicador calculado foi o índice de Gini 

estadual, medindo a desigualdade da renda domiciliar per capita, calculada para cada estado com os dados da 

PNAD Covid. Realizamos estes exercícios para o mês de maio, início dos pagamentos do auxílio, e o mês de 

outubro, ultimo mês com os microdados da Pnad Covid disponíveis. Comparar os números de maio e outubro 

permite observar quais foram as mudanças ocorridas no período em que o auxílio emergencial foi reduzido de 

R$ 600 para R$ 300. Além disto, calculamos esses índices de pobreza e desigualdade em dois cenários: com e 

sem a renda do auxílio emergencial.  

Três mensagens emergem da análise dos indicadores. Primeiro, a desigualdade e a pobreza aumentam 

bastante sem o auxílio, tanto em Maio quanto em Outubro. Segundo, ao longo do tempo, tanto a desigualdade 

aumentou, com ou sem auxílio, e o padrão da pobreza permaneceu o mesmo. O aumento mesmo ao se 

considerar o auxílio pode estar refletindo o fato de o benefício ter seu valor reduzido no período, de R$ 600 

para R$ 300.  
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Terceiro, e mais importante neste ensaio, a desigualdade e a pobreza, além de serem bem maiores nos estados 

do Nordeste e do Norte, também crescem mais sem o auxílio emergencial. Por exemplo, a desigualdade no 

estado da Bahia era 12% maior sem o auxílio emergencial em Maio, e 5% maior em Outubro. No Rio Grande 

do Sul esses valores eram 2,2% e 0,80%, respectivamente. Já a taxa de pobreza foi 32% menor em Pernambuco 

em maio e -21.31 % em outubro, enquanto em São Paulo estes valores foram -18.19% e -18.60%, 

respectivamente.    

Esta ultima evidência mostra que a recuperação da economia e a melhoria dos indicadores sociais do Brasil 

podem não refletir de forma igualitária os movimentos intra-estaduais, de modo que os desafios enfrentados 

pelos estados da região Norte e Nordeste serão bem mais elevados do que dos demais estados do Brasil. 

Portanto, provavelmente a recuperação dos indicadores econômicos e sociais dependerão, também, das 

dinâmicas estaduais próprias e de políticas lançadas por estados e municípios. Pensar e realizar políticas que 

facilitem o crédito e ofereçam meios para que os indivíduos retornem ao mercado nestas regiões, se fazem 

urgentes. 
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Taxa de Pobreza 
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Taxa de Pobreza 

Estado Maio com auxílio Outubro com auxílio Maio sem auxílio Outubro sem auxílio 
Variação 

maio 
Variação outubro 

Rondônia 29.7% 26.7% 37.6% 34.2% -26.4% -28.1% 

Acre 35.5% 35.8% 47.1% 47.4% -32.6% -32.4% 

Amazonas 42.8% 45.8% 55.2% 54.8% -29.1% -19.8% 

Roraima 39.7% 44.2% 49.6% 51.0% -25.0% -15.4% 

Pará 38.0% 41.7% 51.3% 51.3% -35.0% -23.1% 

Amapá 43.5% 41.5% 55.2% 52.6% -26.9% -26.8% 

Tocantins 31.0% 31.4% 40.8% 40.4% -31.8% -28.9% 

Maranhão 43.2% 51.2% 58.0% 59.6% -34.4% -16.4% 

Piauí 38.4% 43.6% 52.2% 51.1% -36.1% -17.2% 

Ceará 38.5% 45.0% 53.7% 54.1% -39.4% -20.4% 

Rio Grande do Norte 37.0% 41.3% 49.5% 49.5% -33.9% -19.8% 

Paraíba 38.0% 41.7% 50.6% 50.5% -33.2% -21.1% 

Pernambuco 38.5% 41.9% 51.0% 50.8% -32.5% -21.3% 

Alagoas 43.8% 46.0% 59.7% 57.6% -36.3% -25.0% 

Sergipe 35.6% 42.9% 50.7% 52.5% -42.6% -22.2% 

Bahia 39.9% 42.7% 54.3% 52.7% -36.0% -23.5% 

Minas Gerais 28.1% 28.3% 34.9% 34.6% -24.2% -22.3% 

Espírito Santo 25.4% 26.7% 32.5% 33.9% -28.1% -26.7% 

Rio de Janeiro 26.4% 27.5% 31.8% 33.0% -20.8% -20.1% 

São Paulo 23.7% 22.8% 28.0% 27.1% -18.2% -18.6% 

Paraná 22.0% 21.0% 26.8% 25.0% -21.7% -19.0% 

Santa Catarina 19.2% 18.9% 21.6% 21.4% -12.2% -13.2% 

Rio Grande do Sul 20.3% 19.7% 23.9% 23.5% -17.8% -19.0% 

Mato Grosso do Sul 23.5% 21.3% 28.6% 26.2% -21.8% -22.5% 

Mato Grosso 25.5% 24.6% 30.7% 29.0% -20.3% -17.8% 

Goiás 27.7% 25.3% 34.0% 31.1% -22.9% -22.8% 
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Índice de Gini 

Estado Maio com auxílio Outubro com auxílio Maio sem auxílio Outubro sem auxílio 
Variação 

maio 
Variação outubro 

Rondônia 0.47 0.47 0.50 0.48 -5.1% -2.1% 

Acre 0.51 0.52 0.56 0.55 -10.4% -5.6% 

Amazonas 0.53 0.54 0.57 0.55 -8.6% -0.4% 

Roraima 0.53 0.56 0.57 0.56 -7.3% 0.4% 

Pará 0.52 0.55 0.57 0.57 -10.4% -2.9% 

Amapá 0.52 0.52 0.56 0.52 -7.9% -0.2% 

Tocantins 0.51 0.51 0.55 0.52 -8.9% -2.1% 

Maranhão 0.49 0.53 0.56 0.54 -15.4% -2.5% 

Piauí 0.50 0.54 0.57 0.55 -12.5% -0.9% 

Ceará 0.50 0.54 0.57 0.56 -13.8% -3.7% 

Rio Grande do Norte 0.53 0.56 0.57 0.58 -7.6% -2.7% 

Paraíba 0.52 0.55 0.58 0.57 -10.4% -3.5% 

Pernambuco 0.53 0.55 0.59 0.57 -11.6% -3.6% 

Alagoas 0.49 0.52 0.57 0.55 -17.3% -6.3% 

Sergipe 0.51 0.56 0.55 0.59 -8.4% -5.0% 

Bahia 0.49 0.52 0.55 0.55 -12.0% -4.8% 

Minas Gerais 0.51 0.52 0.53 0.52 -3.9% -1.2% 

Espírito Santo 0.51 0.52 0.54 0.53 -4.9% -2.1% 

Rio de Janeiro 0.54 0.56 0.56 0.56 -2.0% 0.0% 

São Paulo 0.53 0.53 0.54 0.53 -1.9% -0.2% 

Paraná 0.50 0.50 0.52 0.50 -2.6% -0.8% 

Santa Catarina 0.46 0.46 0.47 0.46 -0.4% -0.2% 

Rio Grande do Sul 0.50 0.51 0.51 0.51 -2.2% -0.8% 

Mato Grosso do Sul 0.49 0.50 0.50 0.51 -2.2% -0.8% 

Mato Grosso 0.47 0.48 0.49 0.48 -3.2% 0.8% 

Goiás 0.49 0.50 0.51 0.50 -3.3% 0.4% 

 


