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Prefácio
Historicamente, a região da América Latina e no Caribe (ALC) tem se caracterizado por ser uma região
com uns dos índices de desigualdade mais altos do mundo. O quintil mais rico da população da região
é responsável por cerca de 56% da renda nacional, por exemplo.1 A pandemia de Covid-19 agora
ampliou a lacuna. Na esteira do fechamento e do sofrimento de empresas, as receitas caíram e o
desemprego aumentou, e milhões de famílias enfrentam dificuldades para sobreviver.2 Além disso, a
exclusão digital — notadamente a falta de internet banda larga de alta velocidade e habilidades digitais
adequadas — impediram muitas pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, de trabalhar ou estudar em
casa durante a crise.3 Nessas circunstâncias sem precedentes, mais 22 milhões de pessoas ficaram
abaixo da pobreza linha na região, retornando aos níveis de 2008.4
A região da ALC se encontra presa em uma “armadilha” dupla de desigualdade persistentemente alta
e produtividade baixa. Este novo relatório examina as diferentes dinâmicas que criam essa armadilha.
Em particular, destaca como as desigualdades que levam à concentração de poder nas mãos de
poucas pessoas podem distorcer as políticas públicas de modo a perpetuar os padrões existentes
de desigualdade e sufocar a produtividade — deixando um número crescente de cidadãos frustrados
com o status quo. Esta publicação também destaca uma série de soluções que surgiram e estão sendo
testadas na região — principalmente na forma de sistemas de proteção social universais, inclusivos,
fiscalmente sustentáveis e favoráveis ao crescimento. Isso pode ajudar a prevenir a segmentação
do mercado de trabalho, oferecer proteção previsível e confiável contra riscos para as famílias,
redistribuir a renda para grupos de baixa renda e ajudar a alocar recursos para atividades econômicas
que aumentam a produtividade e o crescimento no longo prazo.
A região também terá um papel fundamental na recuperação ambiental do planeta. A Colômbia,
por exemplo, pretende reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa em 51% até 2030.5 Ou
consideremos o Chile, que está comprometendo pelo menos US $ 1,3 bilhão com medidas ecológicas,
como a instalação de terminais de ônibus elétricos e reforma de edifícios públicos.6 O desafio agora
é garantir que todos os países — e pessoas — da região colham os benefícios de uma economia
verde que cria novas oportunidades na forma de empregos e meios de subsistência. Essa transição
reduzirá a pobreza e a desigualdade — e estimulará o crescimento do desenvolvimento humano.
Orientadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), essas novas economias verdes
também aumentarão a nossa capacidade coletiva de tomar medidas climáticas decisivas, assim como
os nossos esforços para proteger e restaurar o nosso mundo natural. À medida que um intenso
diálogo público ocorre em toda a região sobre como os países podem realizar melhor este futuro
mais verde, mais inclusivo e mais sustentável, esperamos que este relatório ajude a traçar um novo
caminho ousado para toda a região.

Achim Steiner
Administrador
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

1

https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/lac-equity-lab1/income-inequality/composition-by-quintile https://wid.world/es/mundo#sptinc_
p90p100_z/US;FR;DE;CN;ZA;GB;WO/last/eu/k/p/yearly/s/false/24.322/80/curve/false/country
2

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/covid-19-and-wealth-at-the-top--more-andwealthier-billionaires-.html
3

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-in-latin-america-and-the-caribbean-regional-socio-economic-implications-andpolicy-priorities-93a64fde/
4

CEPAL, Panorama social (abril de 2021)

5

https://foreignpolicy.com/2021/03/19/a-green-recovery-in-latin-america/

6

https://www.terram.cl/2020/08/ministra-schmidt-explica-los-proyectos-de-accion-climatica-del-plan-para-reactivar-la-economia/

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

· iii ·

Agradecimientos
Este relatório foi concebido antes do surgimento da pandemia de Covid-19 e produzido sob a
turbulência que causou. Por isso, agradecemos em dobro a todas as pessoas que o tornaram possível.
Agradecimentos especiais pelo generoso apoio à Agência Espanhola de Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento (AECID) e à Agência Andaluza de Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento (AACID). Sem isso, não teria sido possível realizar este trabalho. Agradecemos
também as contribuições dos membros do nosso Conselho Consultivo nas reuniões virtuais realizadas
em 2020 e nas comunicações bilaterais com a equipe — fundamentais para o fortalecimento do projeto.
Os Representantes Residentes do PNUD em toda a região da América Latina e do Caribe participaram
de consultas virtuais em abril de 2021. As suas reações naquela época e nos estágios mais recentes
contribuíram para melhorar o relatório. Esperamos que as suas vozes estejam bem refletidas nesta
versão final. Queremos também agradecer-lhes por concordar com a participação das suas equipes
na produção de insumos para este relatório. O seu engajamento enriqueceu o nosso processo de
trabalho e o resultado deste continuará recompensando o PNUD como organização em termos das
conversas de políticas públicas que torna possíveis.
Muitas pessoas contribuíram para o desenvolvimento deste Relatório de Desenvolvimento Humano
Regional para a América Latina e o Caribe. Como subproduto, 25 documentos de base estão
circulando, ou o farão em breve, como parte da nova série de Documentos de Trabalho do PNUD
ALC. O processo de produção envolveu diferentes especialistas que tinham interesse em aprender
mais e profundamente sobre a natureza dos perigos da região para iniciar conversas que podem levar
a soluções. Queremos agradecer-lhes pela generosidade com o seu conhecimento e a sua vontade
de trabalhar em conjunto com o PNUD.
O Escritório Regional do PNUD para a América Latina e o Caribe se uniu para apoiar este projeto como
uma equipe, participando em diferentes funções. As nossas equipes de Comunicação, Finanças e
Operações, tanto na sede quanto no Centro Regional no Panamá, trabalharam nos bastidores para nos
apoiar. Agradecemos a vocês que se esforçaram para tornar isso possível! O trabalho muitas vezes invisível
e fantástico de Vladimir Dominguez foi fundamental para fazer as coisas acontecerem em cada etapa.
Uma menção especial para María José Uribe, que assumiu a onerosa responsabilidade de coordenar
as tarefas diárias de diferentes equipes — responsáveis pela autoria de documentos, redação, edição,
design gráfico, equipes de comunicação, entre outros — sempre com um sorriso.
Santiago Levy estava lá desde o início quando começamos a montar a ideia para este relatório e ele
estava lá o tempo todo ajudando-nos a moldar a narrativa e a melhorar cada contribuição. O Capítulo
5 resulta do seu trabalho ao longo da vida e das horas que dedicou com cada equipe que preparou
estudos de país durante mais de um ano. Temos sorte de tê-lo conosco e ele tem a nossa eterna gratidão.
Por último, mas não menos importante, o Diretor Regional do Escritório Regional do PNUD para a
América Latina e o Caribe, Luis Felipe López-Calva, deu a sua contribuição e visão para a narrativa.
Todo o mérito deste relatório quanto à relevância e à atualidade das questões tratadas deve-se a
ele. A sua voz transparece neste relatório porque ele não só foi um leitor cuidadoso e generoso
dos primeiros rascunhos, mas também colaborou diretamente em várias partes do texto para ajudar
a melhorá-lo. A sua participação ativa garante que este trabalho seja mais um alicerce no projeto
geral que ele prevê para o PNUD ALC e a região. Humildemente oferecemos este Relatório à região,
esperando que abra o caminho para conversas pendentes na rota do desenvolvimento.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

· iv ·

Índice
Prefácio
Agradecimento

4
5

VISÃO GERAL

2

CAPÍTULOS
CAPÍTULO 1. Presos em uma armadilha?
Desigualdade e crescimento econômico
na América Latina e no Caribe
1.1. A região está presa em uma armadilha
de alta desigualdade e baixo crescimento
1.2. A desigualdade na América Latina e no
Caribe permanece persistentemente alta
1.3. A desigualdade se expressa em dimensões
que vão além da renda e da riqueza
1.4. A desigualdade é transmitida através das
gerações
1.5. Uma região de crescimento lento
1.6. O efeito da pandemia de Covid-19 é mais caro
devido às desigualdades pré-existentes
Presos em uma armadilha?
CAPÍTULO 2. O que as pessoas pensam sobre
a desigualdade e como consideram que
a política deve reagir
2.1. Ouvir o que as pessoas na ALC pensam
e valorizam
2.2. O que os latino-americanos pensam sobre
o estado de desigualdade nos seus países?
2.3. Como os latino-americanos acham que a
desigualdade deve mudar?
2.4. Construção do mundo que as pessoas
desejam
CAPÍTULO 3. Concentração de poder econômico
e político
3.1. O poder concentrado nas mãos de
poucas pessoas aumenta a desigualdade
e prejudica o crescimento da produtividade
3.2. Poder das grandes empresas: poder
de monopólio e influência política
3.3. Redistribuição fiscal na ALC permanece
comparativamente fraca
3.4. Os sindicatos podem contribuir para diminuir
a desigualdade e impulsionar o crescimento
econômico
3.5. Poder de reequilíbrio

22
23
28
37
55
62
70
84

103
104
106
128
136

147

148
149
169

178
187

CAPÍTULO 4. A relação entre violência,
desigualdade e produtividade
4.1. A violência está na base da armadilha da alta
desigualdade e do baixo crescimento na ALC
4.2. A América Latina e o Caribe são uma das
regiões mais violentas do mundo
4.3. A desigualdade é resultado e fonte de
violência na região
4.4. A violência está ligada à desigualdade, mas
também a produtividade
4.5. O combate à violência é um caminho para
o estabelecimento de sociedades mais
igualitárias e produtivas
CAPÍTULO 5. Até que ponto são eficazes as
políticas de proteção social na ALC?
5.1. Os sistemas de proteção social afetam a
desigualdade e o crescimento econômico
5.2. A estrutura da proteção social
5.3. Três fatos estilizados sobre os
mercados de trabalho na região
5.4. Proteção social, desigualdade e proteção
contra riscos
5.5. Proteção social e produtividade
5.6. Para onde vamos a partir daqui?

200
201
203
223
236

239

260
261
263
271
277
300
310

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

·v·

FIGURAS
Figura S.1: A armadilha da alta desigualdade
e do baixo crescimento
Figura S.2: Apesar do declínio na década de
2000, a desigualdade de renda continua
alta na ALC
Figura S.3: Os países da ALC são alguns dos
mais desiguais do mundo
Figura S.4: O acesso desigual a ferramentas e
apoio para a aprendizagem em casa faz com
que os alunos mais pobres sejam mais
vulneráveis a ficarem para trás
Figura S.5: O crescimento na ALC tem sido
altamente volátil
Figura S.6: A baixa produtividade está no centro
do desempenho de crescimento medíocre
da ALC
Figura S.7: Os latino-americanos geralmente
conhecem o nível de desigualdade das suas
sociedades e desejam um mundo muito mais
igualitário
Figura S.8: Não só pensam que as suas sociedades
são desiguais, mas também que são injustas
Figura S.9: Essas preocupações são mais
profundas para incluir uma percepção
de injustiça no processo político subjacente
Figura S.10: Os latino-americanos concordam
que as famílias mais pobres deveriam ter
mais direito a apoio governamental
Figura S.11: Os latino-americanos concordam
que a responsabilidade doméstica de pagar
impostos aumente com a renda domiciliar
Figura S.12: A maioria dos latino-americanos
acredita que a alíquota de imposto deveria
ser mais alta para quem ganha mais
Figura S.13: Um pequeno número de
empresas gigantes domina os mercados
latino-americanos
Figura S.14: As markups na América Latina são
maiores do que no resto do mundo e
constantes ao longo do tempo
Figura S.15: Há pouca redistribuição por meio
do sistema fiscal na ALC
Figura S.16: Embora a ALC abrigue apenas
9% da população global, concentra um terço
dos homicídios globais
Figura S.17: Os países da ALC têm índices
de homicídio mais altos do que países
com níveis de desigualdade semelhantes
Figura S.18: A violência do parceiro íntimo
contra as mulheres na região é generalizada

3

4
4

5
6

6

7
7

8

9

9

9

10

10
12

15

15
16

Figura S.19: Na maioria dos países, mais de 1 em
cada 10 mulheres sofreu abuso físico ou sexual
por parte do seu parceiro mais recente
16
Figura S.20. Na ALC, a América Central é a
sub-região com os maiores níveis de
feminicídio
16
Figura S.21: A estrutura da proteção social:
pobreza e informalidade não são a
mesma coisa
17
Figura S.22: Grande parte da força de trabalho
na ALC continua excluída de importantes
programas de proteção social
18
Figura 1.1. Apesar do declínio na década de
2000, a desigualdade de renda continua
alta na ALC
28
Figura 1.2. Indicadores alternativos de
desigualdade de renda apresentam
o mesmo padrão com o tempo
31
Figura 1.3. As reduções na concentração de
renda no topo desaceleraram
32
Figura 1.4. Os países da ALC são alguns dos
mais desiguais do mundo
36
Figura 1.5. Os países da ALC são mais desiguais
do que outros países com situação de
desenvolvimento semelhante
37
Figura 1.6. Embora as matrículas no ensino
fundamental e médio tenham convergido,
as desigualdades no ensino superior
permanecem enormes
38
Figura 1.7. O nível de escolaridade aumenta
com a renda e, em média, as mulheres têm
um pouco mais de escolaridade do que os
homens
39
Figura 1.8. O acesso à educação de qualidade
é ainda um privilégio reservado principalmente
para as pessoas ricas
40
Figura 1.9. As lacunas no acesso a serviços de
utilidade pública foram sendo reduzidas
43
Figura 1.10. As lacunas de acesso à internet
continuam gritantes
43
Figura 1.11. As mulheres mais pobres enfrentam
as maiores desigualdades no mercado de
trabalho
45
Figura 1.12. Exceto no desemprego, as lacunas
de gênero no mercado de trabalho são piores
para as pessoas menos escolarizadas
48
Figura 1.13. As mulheres ganham menos do que
os homens com as mesmas características
observáveis
49

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

· vi ·

Figura 1.14. ALC: grandes ganhos em mobilidade
educacional entre as coortes dos anos
1940-1960; pouca mudança desde então
57
Figura 1.15. A probabilidade de que crianças
desfavorecidas concluam o ensino médio
aumentou na LA
58
Figura 1.16. A educação dos pais prevê o sucesso
educacional das crianças na idade adulta
60
Figura 1.17. O crescimento na ALC tem sido
altamente volátil
63
Figura 1.18. Muitas vezes negativo, o crescimento
tem sido mais lento do que o necessário para
acompanhar a expansão demográfica
64
Figura 1.19. Acumulação de fatores: um papel
dominante no crescimento da produção de
longo prazo em todos os 16 países estudados 66
Figura 1.20. Queda do crescimento da produtividade:
o principal componente da queda do crescimento
da produção per capita da ALC
69
Figura 1.21. A maioria das pessoas espera que
demore um ano ou mais para se recuperar
do choque pandêmico na renda
72
Figura 1.22. Apenas um terço dos latino-americanos
disse que era capaz de trabalhar online
em 2020
73
Figura 1.23. Na América Latina, as famílias mais
pobres são relativamente mais numerosas
76
Figura 1.24. Na América Latina, uma parcela
maior de famílias mais pobres vive em
moradias de baixa qualidade
76
Figura 1.25. O cumprimento das restrições
de mobilidade para controlar a pandemia
aumenta com a renda
77
Figura 1.26. Estudar em casa é mais desafiador
na ALC entre as pessoas mais pobres
79
Figura 1.27. O acesso desigual a ferramentas
e equipamentos modernos aumenta as
lacunas na educação
79
Figura 1.28. O nível de escolaridade desigual
dos pais afeta as lacunas de aprendizagem
entre ricos e pobres
80
Figura 1.29. O envolvimento desigual dos pais
na educação dos filhos levará a uma maior
desigualdade
81
Figura C1.1.1. Alguns países progrediram mais
do que outros na redução da pobreza
multidimensional
25
Figura C1.1.2. Os países da ALC progrediram
na maioria dos indicadores
25
Figura C1.2.1. Há ampla dispersão nos níveis
de desigualdade no Caribe
30

Figura C1.3.1. Registros administrativos e fiscais
podem oferecer um entendimento mais
completo da receita detida pelo 1% do topo
Figura C1.3.2. Chile, México e Brasil têm a maior
concentração de renda na ALC
Figura C1.4.1. Os países latino-americanos têm
sistemas de educação altamente segregados
Figura C1.5.1. As mulheres dedicam de três
a quatro vezes mais do que os homens
a trabalho não remunerado por semana
Figura C1.5.2. As lacunas de gênero na oferta
de trabalho aumentam com o número de
filhos no domicílio
Figura C1.7.1. Homens e mulheres ganharam
escolaridade em índices comparáveis
Figura D1.1. Mulheres na gestão corporativa
Figura D3.1. Lacunas do mercado de trabalho
entre a mão de obra qualificada e não
qualificada na América Latina
Figura D3.2. As disparidades salariais entre a
mão de obra qualificada e não qualificadas
diminuíram, mas permanecem grandes
Figura D3.3. A cobertura de TCRs na ALC
se expandiu rapidamente no início dos
anos 2000
Figura 2.1. O latino-americano médio está ciente
do nível de desigualdade da sua sociedade
Figura 2.2. Na ALC, as pessoas não sabem
o quão pobres os pobres realmente são
Figura 2.3. A maioria das pessoas em todos
os países da ALC pensa que a distribuição
de renda na sociedade é injusta
Figura 2.4. Em países com medidas semelhantes
de desigualdade de renda, as percepções de
justiça sobre a distribuição de renda diferem
Figura 2.5. Existe uma preocupação generalizada
com relação ao acesso justo aos serviços
públicos básicos
Figura 2.6. Pessoas na ALC consideram a falta
de oportunidades educacionais a pior
expressão da desigualdade
Figura 2.7. A maioria das pessoas na ALC duvida
que direitos e oportunidades iguais sejam
protegidos nos seus países
Figura 2.8. Não existe uma relação clara
entre as medidas objetivas dos resultados
da igualdade de gênero e as percepções
das pessoas sobre a garantia da igualdade
de gênero

34
35
41

46

47
59
92

99

100

101
111
111

113

113

115

116

117

118

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

· vii ·

Figura 2.9. Um sistema pode ser considerado
justo por aqueles que acreditam que estão
entre os 20 melhores, mas injusto por aqueles
que acreditam que estão entre os 20 piores
Figura 2.10. A maioria das pessoas na ALC pensa
que pertence ao meio da distribuição de renda
Figura 2.11. A maioria das pessoas que pensam
que estão entre os 20 piores tem baixas
expectativas sobre as perspectivas de
mobilidade ascendente para os seus filhos
Figura 2.12. Sobre a desigualdade, a maioria
das as pessoas estão no meio do espectro
inaceitável-aceitável
Figura 2.13. Parcela de pessoas que acreditam
que os seus países são governados segundo
os interesses de alguns grupos poderosos
Figura 2.14. Muitos latino-americanos acham
que o governo e as grandes empresas são
os grupos mais poderosos
Figura 2.15. O governo muitas vezes não é
considerado poderoso quando as grandes
empresas são consideradas as mais poderosas
Figura 2.16. Os latino-americanos querem uma
distribuição de renda mais justa
Figura 2.17. Os latino-americanos concordam
que a responsabilidade das famílias de
pagar impostos aumente com a renda
Figura 2.18. A maioria dos latino-americanos
acha que a alíquota de imposto deveria
ser mais alta para quem ganha mais
Figura 2.19. Os latino-americanos concordam
que direito de uma família a ter acesso
a ajuda do governo diminua com a renda
Figura 2.20. Os latino-americanos estão divididos
sobre se a ajuda do governo deve ser gratuita
ou subsidiada
Figura 2.21. Os latino-americanos concordam
que os ricos recebem mais do que merecem
Figura 2.22. As posições políticas extremas
variam de acordo com o país e o quintil
superior ou inferior percebido
Figura D4.1. Como você caracterizaria a
democracia no seu país?
Figura D4.2. Parcela que não se importaria
com um governo não democrático se
o governo fosse eficaz
Figura D4.3. Parcela de pessoas que pensa
que é aceitável para o presidente controlar
os meios de comunicação
Figura D4.4. Parcela de pessoas que marcharia
por igualdade

119
120

122

125

126

127

128
129

132

132

133

133
134

135
140

141

142
143

Figura D5.1. Preferências pró-ambiente e
preferências por sociedades mais justas
correlacionam positivamente na ALC
Figura 3.1. Empresas gigantes dominam
o mercado latino-americano
Figura 3.2. A parcela de empresas privadas
domésticas entre as maiores é maior no Chile
Figura 3.3. As políticas antimonopólio falham em
grande parte em garantir uma concorrência
justa na ALC
Figura 3.4. Em média, na América Latina, 22%
das empresas listadas na bolsa de valores
são familiares
Figura 3.5. Em média, na América Latina, 28%
das grandes empresas são familiares
Figura 3.6. As empresas familiares estão entre
as maiores em receita
Figura 3.7. Há pouca redistribuição por meio do
sistema fiscal na ALC
Figura 3.8. Os sistemas fiscais dos países da
ALC são mesquinhos em comparação com
os do mundo desenvolvido
Figura 3.9. Os países da ALC arrecadam menos
impostos como parcela do PIB do que países
com níveis de desenvolvimento semelhantes
Figura 3.10. Os países da ALC arrecadam menos
impostos como proporção do PIB do que
os países com níveis de desigualdade
semelhantes
Figura 3.11. A cobrança de impostos pessoais
diretos é baixa nos países da ALC
Figura 3.12. Impostos sobre a renda, lucros
e ganhos de capital são altamente
concentrados no setor produtivo
Figura 3.13. Na ALC, a sindicalização é mais
comum no setor público, em empresas
maiores e entre trabalhadores mais
qualificados
Figura 3.14. As empresas sindicalizadas são mais
propensas a passar por inspeções do que
empresas não sindicalizadas
Figura C3.1.1 Markups médias, América Latina,
OCDE e resto do mundo, 1987-2015
Figura C3.1.2. Markups altas não são uma
característica definidora do estágio de
um nível de desenvolvimento do país
Figura C3.5.1. Elites empresariais poderosas
podem exercer influência sobre a política
econômica por meio de diferentes
mecanismos

146
155
155

161

166
167
167
170

171

172

172
173

174

181

183
153

154

177

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

· viii ·

Figura D6.1. Produção de eletricidade a partir
de fontes de petróleo, gás e carvão, 1971-2015,
% do total
196
Figura D6.2. Consumo de energia renovável,
% do consumo total de energia final
197
Figura 4.1. No mundo, tanto o índice de
homicídios quanto a desigualdade
de renda diminuíram
204
Figura 4.2. Na ALC, tanto o índice de homicídios
quanto a desigualdade de renda diminuíram 204
Figura 4.3. Os índices de homicídio nas sub-regiões
da ALC ultrapassam significativamente
as médias mundiais
205
Figura 4.4. Os países da ALC têm índices de
homicídio mais altos do que países com
níveis de desigualdade semelhantes
205
Figura 4.5. Os países da ALC têm índices de
vitimização mais elevados do que os países
com níveis de desigualdade semelhantes
206
Figura 4.6. Os índices de homicídio em alguns
países são três ou quatro vezes os índices
em outros lugares na mesma sub-região
210
Figura 4.7. Há uma grande variação nos índices
de homicídio entre os países da ALC
210
Figura 4.8. Mais de 1 residente da ALC em
cada 10 foi vítima de um crime nos últimos
12 meses
213
Figura 4.9. As manifestações foram geralmente
pacíficas, mas os protestos violentos são
um problema em vários países
217
Figura 4.10. A violência por parceiro íntimo contra
as mulheres na região é generalizada
220
Figura 4.11. Na maioria dos países, mais de 1 mulher
em cada 10 sofreu abuso sexual ou físico por
parte do seu parceiro mais recente
220
Figura 4.12. Na ALC, a América Central é
a sub-região com os níveis mais altos
de feminicídio
220
Figura D8.1. O setor LULUCF: principal fonte
de GEEs na América Latina, mas um
problema menor no Caribe
257
Figura 5.1. Grande parte da força de trabalho
na ALC está excluída dos programas de
proteção social mais importantes
265
Figura 5.2. Pobreza e informalidade não são
a mesma coisa
268
Figura 5.3. Os resultados da proteção social
dependem do que as empresas fazem; que
depende de políticas de proteção social
269
Figura 5.4. Uma grande parte da força de trabalho
na ALC está dispersa no trabalho autônomo
ou em pequenas empresas
272

Figura 5.5. A sobreposição nas distribuições
de renda do trabalho formal e informal
Figura 5.6. Regimes especiais punem a
produtividade porque incentivam a
informalidade e a pequenez
Figura C5.2.1. Programas de saúde do SSC
no Chile pouco fazem para redistribuir
a renda de trabalhadores com alta a
baixa remuneração
Figura C5.4.1. Na Jamaica, o valor real de
maiores diminuições das pensões com
o tempo
Figura C5.5.1. Desenho do pilar de solidariedade
Figura C5.6.1. A interface entre o salário mínimo
e programas de SSC e SSNC na Colômbia
induzem muitos trabalhadores autônomos
ao emprego informal

276

308

280

286
290

297

MAPAS
Mapa 1.1. As condições de vida são desiguais
em toda ALC
Mapa 1.2. Pessoas indígenas e negras
representam cerca de 25% da população
total da ALC

27

52

TABELAS
Tabela S.1: A interface de diferentes programas
de proteção social molda as decisões
de empresas e trabalhadores em relação
à (in)formalidade
Tabela 1.1: A redução da desigualdade estagnou
mais no Cone Sul estendido
Tabela 1.2: Crescimento da produtividade: uma
contribuição nula ou ligeiramente negativa
para o crescimento da produção no longo
prazo na ALC
Tabela 1.3: Crescimento anual per capita:
O déficit da ALC com o resto do mundo
é de quase um ponto percentual
Tabela 1.4: Pesquisas domiciliares recentes
mostram índices de participação da força de
trabalho em queda, embora em ritmo variável
Tabela 1.5: É muito cedo para ter certeza sobre
os efeitos da pandemia nas diferenças de
gênero nos mercados de trabalho
Tabela D2.1: Áreas protegidas e desigualdade de
renda nas regiões do mundo
Tabela 5.1: Os trabalhadores podem fazer a
transição entre formalidade, informalidade,
desemprego ou inatividade

19
29

66

68

74

74
97

274

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

· ix ·

Tabela 5.2: As transferências generalizadas
representam uma parcela muito maior dos
gastos do governo do que as transferências
focalizadas
264
Tabela 5.3: A interface entre SSC, SSNC e
programas de combate à pobreza impactam
as decisões das empresas e trabalhadores
de serem formais ou informais
300
Tabela 5.4: As contribuições para o SSC
aumentam com as vendas, aumentando
os custos trabalhistas das empresas
306

CAIXAS
Caixa 1.1: Os países da ALC fizeram progresso
na redução da pobreza multidimensional
24
Caixa 1.2: Capacidade estatística e de medição da
desigualdade no Caribe
30
Caixa 1.3: O que sabemos sobre os super-ricos?
33
Caixa 1.4: Os países da ALC têm sistemas
de educação altamente segregados
41
Caixa 1.5: As mulheres na ALC suportam
o fardo do trabalho doméstico e
responsabilidades de cuidados
46
Caixa 1.6: Mobilidade educacional e a transmissão
da desigualdade entre gerações
56
Caixa 1.7: (Des)Igualdades de gênero na
mobilidade educacional
59
Caixa 1.8: A evidência da análise comparativa
de desenvolvimento
69
Caixa 1.9: Respondendo à pandemia de Covid-19
com (sem) uma lente de gênero
84
Caixa 2.1: Lacunas entre percepções e medidas
objetivas de desigualdade
107
Caixa 2.2: Viés cognitivo
109
Caixa 2.3: Percepções de justiça e demanda por
redistribuição
113
Caixa 2.4: Aspirações, desigualdade
e crescimento
123
Caixa 2.5: Como as percepções da desigualdade
são importantes para moldar a demanda
por redistribuição
129
Caixa 3.1: As markups na América Latina
são maiores do que no resto do mundo
e constantes ao longo do tempo
154
Caixa 3.2: Os danos causados pelos cartéis
156
Caixa 3.3: A “Ley Televisa” no México
164
Caixa 3.4: Concentração de poder no Haiti
168
Caixa 3.5 Associações do setor privado e
o poder das elites econômicas na ALC
176

Caixa 3.6: O impacto das instituições do mercado
de trabalho sobre os aumentos de preços
e reduções salariais no Uruguai
186
Caixa 4.1: Infosegura: Inovação no serviço de
segurança cidadã
208
Caixa 4.2: A mineração ilegal e não
regulamentada é uma fonte de conflito
ambiental e destruição na ALC
214
Caixa 4.3: A redução da violência contra
mulheres e meninas é um requisito para
o desenvolvimento sustentável
219
Caixa 4.4: Houve progresso na proteção dos
direitos da comunidade LGBT+, mas os níveis
de violência ainda são altos
222
Caixa 4.5: Novas evidências empíricas sobre
a relação entre desigualdade e violência
225
Caixa 4.6: Algumas áreas de política prioritária
para o combate à violência
240
Caixa 5.1: Isenções para o SSC, estabilidade de
emprego e regulamentos de salário mínimo 264
Caixa 5.2: Programas de saúde no Chile
280
Caixa 5.3: Um único programa de saúde
financiado por receitas gerais no Brasil
282
Caixa 5.4: Efeitos redistributivos das regras
de indexação e regimes especiais de
previdência da Jamaica
286
Caixa 5.5: Pensões solidárias no Chile
289
Caixa 5.6: O salário mínimo na Colômbia
296

DESTAQUES
Destaque 1. Disparidades de gênero na liderança
corporativa
92
Destaque 2. A proteção do meio ambiente é mais
complexa quando os países são desiguais
96
Destaque 3. O progresso para a igualdade na
década de 2000 foi possível graças ao
crescimento econômico e gastos sociais
98
Destaque 4. As preferências pela democracia
estão manchadas por percepções de
desigualdade?
140
Destaque 5. As preferências por redistribuição
e uma economia mais sustentável vão lado
a lado
144
Destaque 6. O poder de interromper ou acelerar
uma energia mais verde
195
Destaque 7. Democracia paritária como horizonte
político para a recuperação
253
Destaque 8. Destruição ambiental e ilegalidade
na ALC
256

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

·x·

SÍNTESE

PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

RELATÓRIO DE
DESENVOLVIMENTO
HUMANO REGIONAL 2021
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A América Latina e no Caribe (ALC) estão presos em uma armadilha de desenvolvimento.
Apesar de décadas de progresso, muito do qual poderia ser perdido pela pandemia de
Covid-19, duas características da região permaneceram praticamente inalteradas: alta
desigualdade e baixo crescimento. Esses dois fatores estão intimamente relacionados
e interagem entre si para criar uma armadilha da qual a região ainda não conseguiu
escapar. Esta não é uma descoberta nova. Esse fenômeno está bem documentado
na região. Um rico corpo de pesquisas explorou os diferentes canais por meio dos
quais a alta desigualdade e o baixo crescimento se reforçam. No entanto, muitas
das nossas abordagens existentes ao pensar sobre como escapar dessa armadilha
inevitavelmente nos deixam com uma longa lista de “boas políticas” que funcionam
para tratar esses canais separadamente. Na ALC, isso muitas vezes levou a incentivos
políticos que fomentam respostas de políticas fragmentadas com uma perspectiva de
curto prazo — em alguns casos, aprofundando as distorções existentes.
Este relatório propõe uma conversa além das ligações diretas entre desigualdade
e crescimento para explorar as interações complexas de alguns dos fatores que
estão por trás da reprodução mútua da desigualdade e do crescimento lento.
Embora existam outros fatores subjacentes à armadilha de alta desigualdade e baixo
crescimento da região, este relatório enfoca três que são essenciais: a concentração
de poder; a violência em todas as suas formas, política, criminosa e social; e os
elementos de distorção na concepção de sistemas de proteção social e marcos
regulatórios do mercado de trabalho. As percepções de desigualdade e justiça
também desempenham um papel fundamental, pois contribuem para moldar as
atitudes políticas das pessoas em relação a diferentes políticas e podem ser cruciais
para criar influência para apoiar reformas de políticas desejáveis. No final, é claro, as
maneiras pelas quais os diferentes fatores interagem são moldadas pela (in)eficácia
da governança em cada contexto. A figura O.1 oferece uma representação visual
dessas interações conforme consideradas neste relatório. Como a armadilha é o
resultado de uma interação complexa de fatores, sair dela exigirá uma abordagem de
política mais sistêmica que considere fundamentalmente esses fatores em conjunto
e a partir de uma perspectiva global.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · SÍNTESE

2

Figura S.1: A armadilha da alta desigualdade e do baixo crescimento
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CONCENTRAÇÃO
DE PODER

VIOLÊNCIA

LTA DESIGUALDADE

ARMADILHA

ELEMENTOS DISTORCIVOS
NO DESENHO DE SISTEMAS
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REGULAMENTAÇÕES DO
MERCADO DE TRABALHO

BAIXO CRESCIMENTO /
BAIXA PRODUTIVIDADE

PERCEPÇÕES DE DESIGUALDADE

Capítulo 1: Presos em uma armadilha? Desigualdade e crescimento
econômico na América Latina e no Caribe
A desigualdade, assim como a pobreza, é multidimensional. Este capítulo explora as
desigualdades verticais dentro dos grupos (por exemplo, com base nas diferenças de
renda ou riqueza) e as desigualdades horizontais entre os grupos (por exemplo, com
base nas diferenças de sexo, etnia ou raça, localização geográfica, vulnerabilidade
às mudanças climáticas, orientação sexual ou identidade de gênero). Também
explora as desigualdades no acesso a uma gama de bens e serviços públicos e as
desigualdades em termos de voz e papel ativo.
Embora a redução generalizada da desigualdade de renda (medida por pesquisas
domiciliares) no início dos anos 2000 deva ser comemorada, essa tendência estagnou
na década de 2010 e começou a se reverter em alguns países antes mesmo do início
da pandemia (figura O.2). Os declínios da desigualdade no início dos anos 2000 são
explicados por vários fatores, incluindo o crescimento econômico, uma redução nos
retornos do ensino superior que reduziu a diferença salarial entre qualificados e não
qualificados e a redistribuição por meio de transferências de renda (destaque 3). Em
alguns países, como Argentina e Uruguai, os sindicatos também desempenharam
um papel; em outros países, como o Brasil, o aumento do salário mínimo também
foi importante. Apesar desse progresso, a região continua sendo a segunda mais
desigual do mundo e os países da ALC apresentam maior desigualdade do que os de
outras regiões com níveis semelhantes de desenvolvimento econômico (figura O.3).
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Figura S.2: Apesar do declínio na década de 2000, a desigualdade de renda continua alta na ALC
Desigualdade de renda (índice de Gini 1992-2018))
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Observação: Média não ponderada dos índices nacionais de Gini da distribuição da renda domiciliar per capita. Os dados se referem a
todos os países da América Latina, exceto El Salvador e Guatemala.

Figura S.3: Os países da ALC são alguns dos mais desiguais do mundo
Índices de Gini sobre a distribuição do consumo domiciliar per capita por região, cerca de 2017
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Além da renda, outras formas de desigualdade persistem insistentemente. As
disparidades de gênero na participação no mercado de trabalho e o tempo não
remunerado dedicado ao trabalho de cuidado continuam colocando as mulheres em um
campo de atuação desigual. As pessoas LGTBI+ continuam enfrentando discriminação
na escola e no mercado de trabalho e são mais frequentemente vítimas de violência
do que outras. As minorias étnicas continuam carecendo de reconhecimento como
agentes políticos e econômicos ativos e sendo deixadas para trás no acesso aos serviços
básicos, incluindo saúde e educação. Essas desigualdades completam o quadro da
desigualdade na ALC. Contribuem para a desigualdade de renda, baixa produtividade
e baixo crescimento econômico. Se o talento é distribuído indiscriminadamente no
nascimento, as sociedades desiguais desperdiçam o talento de uma porção relevante
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da sociedade se excluem uma parcela do capital humano do mercado de trabalho ou
condenam alguns grupos a uma menor acumulação de capital.
As diversas crises causadas pela pandemia de Covid-19 pesaram mais fortemente
sobre as pessoas que já haviam ficado para trás, exacerbando as desigualdades
durante 2020 e 2021. Isso assumiu diferentes formas, desde impactos desiguais na
renda familiar até uma incidência crescente de violência doméstica. Os impactos
desiguais da pandemia sobre os estudantes são um dos mais preocupantes para as
tendências de desigualdade de longo prazo. As mudanças para métodos remotos de
ensino e aprendizagem foram marcadas por disparidades pré-existentes no acesso a
ferramentas tecnológicas e acadêmicas em casa, assim como disparidades no apoio
à aprendizagem por parte dos pais, incluindo disparidades nos níveis educacionais
deles mesmos (figura O.4). Antes da pandemia de Covid-19, a América Latina já era a
região com a menor mobilidade educacional intergeracional. Depois de considerar
o progresso da expansão educacional ao longo do tempo, graças ao qual as coortes
mais jovens têm mais escolaridade do que as mais velhas, o nível de escolaridade dos
adultos na América Latina ainda é altamente determinado pelo nível de escolaridade
dos pais. É provável que a Covid-19 reforce esse padrão.
Figura S.4: O acesso desigual a ferramentas e apoio para a aprendizagem em casa faz com que os
alunos mais pobres sejam mais vulneráveis a ficarem para trás
a. Estudantes com uma
b. Estudantes com pelo menos
c. Índice de envolvimento dos
escrivaninha em casa
um computador em casa
pais nas atividades escolares
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Esses padrões de desigualdade estão fundamentalmente relacionados aos padrões
de crescimento da região, caracterizados por uma alta volatilidade e um desempenho
medíocre. A figura O.5 mostra o crescimento real anual do produto interno bruto (PIB)
per capita entre 1962 e 2017 em 16 países para os quais existem dados completos
disponíveis. Essa instabilidade se mantém mesmo depois de filtrar as flutuações do
ciclo de negócios calculando as médias de sete anos: o crescimento nesse período
oscila entre 0% e 3% ao ano. O crescimento foi razoavelmente forte durante os
anos 1960, mas vacilou no final dos anos 1970 e entrou em colapso durante a crise
da dívida dos anos 1980. Recuperou-se depois de 1990 e acelerou-se durante os
anos 2000, mas houve uma forte redução no seu ritmo durante os anos 2010. O
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desempenho da produtividade, que compreende tanto a inovação tecnológica
como a alocação eficiente dos fatores produtivos, explica muito do lento ritmo
de crescimento da região. O crescimento da produtividade total dos fatores (PTF)
deu uma contribuição nula e, em alguns casos, até negativa para o crescimento
da produção de longo prazo na ALC. A acumulação de fatores de produção, em
contraste, deu uma contribuição positiva de forma consistente antes e depois de
1990. O papel dominante da acumulação de fatores de produção também pode ser
observado em cada um dos 16 países considerados (figura O.6). Mesmo nos países
nos quais o crescimento da produtividade deu uma contribuição positiva de longo
prazo, a contribuição do acúmulo de fatores foi maior.
Figura S.5: O crescimento na ALC tem sido altamente volátil
Dinâmica do crescimento histórico do produto per capita da ALC, média dos países, 1962-2017, %
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Figura S.6: A baixa produtividade está no centro do desempenho de crescimento medíocre da ALC
Decomposição do crescimento da produção per capita, ALC, 1962-2017, anualizado, %
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Capítulo 2: O que as pessoas pensam sobre a desigualdade e como
consideram que a política deve reagir
Medidas objetivas de desigualdade (como o índice de Gini, concentração de renda
no topo e padrões de convergência em várias capacidades, geralmente medidos por
meio de pesquisas domiciliares) revelam apenas uma parte da história. É importante
também considerar medidas subjetivas de desigualdade relacionadas a como as
pessoas a percebem. Isso é essencial porque a percepção das pessoas sobre a
desigualdade molda as atitudes políticas delas (e, portanto, o seu apoio a diferentes
enfoques políticos), assim como as suas aspirações (e, portanto, os seus esforços para
alcançá-las). Compreender o que as pessoas pensam sobre a desigualdade na ALC é
particularmente crucial no momento atual, dada a onda de agitação social que varreu
a região no final de 2019 e início de 2020. Embora as manifestações tenham sido
motivadas por uma série de preocupações específicas de cada país, as queixas das
pessoas sobre a desigualdade estavam entre os maiores denominadores comuns.
Novas evidências de 2020 coletadas para este relatório por Latinobarómetro
apontam para algumas descobertas importantes a esse respeito. Em primeiro lugar,
as pessoas estão cientes da desigualdade atual na região — ficando muito aquém
da distribuição de renda que consideram desejável (figura O.7). Isso é acompanhado
por percepções generalizadas de injustiça não apenas na distribuição de renda, mas
também no acesso aos serviços públicos e garantias legais (figura O.8). Além disso,
se as pessoas pensam que estão “ganhando” ou “perdendo” com o sistema (se
acham que estão entre os 20% melhores ou os 20% piores na distribuição de renda)
informa até que ponto elas consideram que o sistema é justo.
Figura S.7: Os latino-americanos geralmente
conhecem o nível de desigualdade das suas
sociedades e desejam um mundo muito mais
igualitário
Distribuição de renda objetiva, subjetiva e
desejada (% da renda capturada por grupo)

Figura S.8: Não somente pensam que as suas
sociedades são desiguais, mas também que são
injustas.
Parcela de respondentes que pensa que o
sistema é injusto, por posição percebida na
distribuição de renda
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As pessoas estão frustradas não apenas com a injustiça nos resultados, mas também
nos processos — em particular com a influência política desproporcional de alguns
grupos poderosos. Há um acordo avassalador entre os latino-americanos de que os
seus países são governados segundo os interesses de alguns grupos poderosos e
não para o bem de todos. Em 2020, 77% das pessoas na região acreditavam nisso, e
a proporção alcançou 95% no Paraguai e 91% no Chile e Costa Rica (figura O.9).
Figura S.9: Essas preocupações são mais profundas para incluir uma percepção de injustiça no
processo político subjacente
Parcela de pessoas que acredita que os seus países são governados segundo os interesses de
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As percepções de injustiça e desigualdade (em conjunto com onde as pessoas pensam
que se enquadram na distribuição de renda) são importantes porque determinam
as atitudes políticas das pessoas e as preferências por determinadas políticas. Por
exemplo, quem deve receber as transferências do governo (figura O.10) e quem
deve pagar os impostos (figura O.11). Os dados de percepção sugerem que os latinoamericanos pensam que a carga tributária deve aumentar com a renda (com maior
apoio a essa visão entre as pessoas que pensam que estão entre as 20% piores em
comparação com as 20% melhores, o que representa um desafio político inerente)
(figura O. 12). As percepções de injustiça e desigualdade também podem determinar
diferentes caminhos de vida. Podem atuar como um incentivo ao esforço se houver a
convicção de que melhores resultados são alcançáveis quando se exerce um maior
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esforço. No entanto, se a referência aspiracional parece muito distante ou inatingível,
os indivíduos podem ficar desanimados, resultando em frustração e motivos para optar
por sair do contrato social. As aspirações são construídas em torno do universo de
futuros possíveis que se pode imaginar e do subconjunto desses futuros que parecem
alcançáveis. Por meio do seu impacto dinâmico sobre o esforço que as pessoas
optam por exercer para realizá-los, sobre os tipos de decisões de investimento que
tomam para si mesmas e para os seus filhos e sobre as tendências mais amplas nas
preferências da sociedade e na política e nas políticas, essas aspirações contribuem
para a reformulação da renda futura e da distribuição de renda.
Figura S.10: Os latinoamericanos concordam que as
famílias mais pobres deveriam
ter mais direito a apoio
governamental
Por decil de renda, quais
famílias devem receber apoio
governamental gratuito ou
subsidiado no seu país?
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Figura S.11: Os latinoamericanos concordam que
a responsabilidade de pagar
impostos aumenta com a
renda domiciliar
Por decil de renda, quais
famílias deveriam ter de pagar
impostos no seu país?
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Figura S.12: A maioria dos
latino-americanos acredita que
a alíquota de imposto deveria
ser mais alta para quem ganha
mais
Parcela de respondentes que
concorda com essa afirmação
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Capítulo 3: Concentração de poder econômico e político
Um dos desafios mais perniciosos da alta desigualdade é a maneira como ela
concentra o poder. A concentração de poder nas mãos de poucos que defendem os
seus interesses privados em vez do bem público é um dos fatores que conectam a
alta desigualdade com o baixo crescimento, porque muitas vezes resulta em políticas
distorcidas que são míopes e ineficientes e em instituições debilitadas. A esmagadora
maioria das pessoas na região pensa que este é o caso, e cerca de um quarto delas
aponta as grandes empresas como o grupo poderoso mais influente.
Este capítulo explora os canais pelos quais a concentração de poder no mercado
contribui para sustentar a alta desigualdade e o baixo crescimento na região.
Reconhece que o poder monopolista e o poder político empresarial são as duas
faces da mesma moeda, porque as rendas monopolistas se traduzem em poder
político que, por sua vez, aumenta o poder monopolista, criando um círculo vicioso.
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Na verdade, os mercados na América Latina tendem a ser dominados por um pequeno
número de empresas gigantes (figura O.13), e a região tem sido historicamente
caracterizada por um alto nível de poder de mercado — um nível que outros países
começaram recentemente a alcançar (figura O.14).
Figura S.13: Um pequeno número de empresas
gigantes domina os mercados latinoamericanos
Receitas das 50 maiores empresas (como % do
PIB), países selecionados, 2019
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Figura S.14: As markups na América Latina
são maiores do que no resto do mundo e
constantes ao longo do tempo
Markups médias, América Latina, OCDE e resto
do mundo, 1987–2015
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Observação: As markups médias por ano são estimadas como os
efeitos fixos do ano de uma regressão linear sobre a markup média
por país, com efeitos fixos de ano e de país. OCDE (1990) corresponde
aos países que pertenciam à Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 1990. “Resto do mundo”
corresponde a todos os países da amostra que não fazem parte da
América Latina.

Na esfera do mercado, existem três canais principais pelos quais os monopólios
contribuem para a alta desigualdade e o baixo crescimento da produtividade:
fazer com que os consumidores paguem preços mais altos por bens e serviços do
que pagariam no caso de haver concorrência (o que prejudica mais os pobres do
que os ricos e redistribui dos consumidores e trabalhadores para proprietários de
empresas), permitindo que empresas renunciem a tecnologias mais eficientes e
impedindo a inovação porque um monopolista inconteste tem menos incentivos
para inovar. A política de concorrência (também conhecida como política “antitruste”
ou “antimonopólio”) é uma alavanca política que os países podem usar para conter
o poder de monopólio. Todos os países da América Latina, exceto dois, têm leis e
autoridades de concorrência. No Caribe, em contraste, apenas quatro países contam
com leis dessa natureza. A ausência dessas leis em outros países caribenhos é
de certa forma compensada por uma agência antitruste regional. No entanto, não
importa se existem leis de concorrência ou que estas sejam fortes no papel; elas só
são eficazes se forem aplicadas. Apesar dos avanços nas últimas três décadas, ainda
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há um longo caminho a percorrer. Muitas vezes, as agências não têm os poderes
necessários para investigar — por exemplo, por meio operações — e não podem
oferecer acordos de leniência atraentes para promover denúncias entre membros de
cartéis. Também são incapazes de conter abusos de poder de mercado e cartelização
por meio de multas e penalidades adequadas. A maioria delas também carece de
pessoal adequado em termos de número e de especialização. Dependendo de como
a sua concepção e aplicação moldam o poder de fato de diferentes empresas, essas
leis têm diferentes implicações de eficiência e equidade. A existência e a eficácia das
leis e agências de concorrência não são exógenas ao poder político empresarial. Em
contextos com laços estreitos entre as elites políticas e as elites do mercado, fatores
como a independência da agência de fiscalização ou dispositivos de compromisso
que garantem discricionariedade limitada na tomada de decisão são essenciais para
garantir a eficácia das políticas.
O poder político das grandes empresas também distorce a política além da arena
do mercado. De particular preocupação no contexto da armadilha explorada neste
relatório são os efeitos sobre a política fiscal. Uma característica distintiva dos sistemas
fiscais na região é o seu fraco poder redistributivo (figura O.15). Os índices de Gini
na América Latina, com poucas exceções, permanecem essencialmente inalterados
depois que as famílias pagam impostos e recebem transferências do governo. Além
disso, os sistemas tributários da região não geram as receitas necessárias para investir
no desenvolvimento por meio da prestação de serviços e bens públicos de qualidade
à população. Na verdade, os países da ALC arrecadam impostos mais baixos, como
proporção do PIB, do que os países em níveis semelhantes de desenvolvimento ou
desigualdade e também têm uma parcela limitada da receita tributária proveniente
de impostos de renda da pessoa física. Embora o padrão de baixa tributação geral
e a relativa escassez de receita fiscal da arrecadação do imposto de renda sejam
provavelmente resultado de diferentes fatores, um deles é a extensão da influência
corporativa na esfera política. De fato, as grandes empresas e os proprietários de
empresas na América Latina são parcialmente responsáveis por manter a tributação
geral efetiva baixa e desviar os sistemas fiscais de uma tributação mais progressiva
devido à sua proximidade com o poder político. Essa influência é exercida por
meio da sua interferência nas reformas tributárias de maneiras que vão desde o
bloqueio de aumentos de impostos para empresas e proprietários de empresas até
o comprometimento de recursos fiscais, pressionando por isenções e subsídios para
as suas operações que impedem os gastos redistributivos.
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Figura S.15: Há pouca redistribuição por meio do sistema fiscal na ALC
Índices de Gini antes e depois de impostos e transferências, por volta de 2014
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Os trabalhadores e, em particular, a organização dos trabalhadores também têm
o poder de distorcer as políticas na arena do mercado. No entanto, o efeito dos
sindicatos sobre a eficiência e a igualdade na ALC é ambíguo. Ao contrário das elites
empresariais, para as quais em geral o diagnóstico está longe de ser positivo, os
sindicatos não são inequivocamente “bons” nem “maus”. O impacto deles na região
foi tanto positivo quanto negativo. Na arena política, eles têm três instrumentos
principais para exercer a sua influência. Podem conspirar com grandes empresas
e usar o seu poder político para reduzir a competição interna e externa ou obter
tratamentos fiscais especiais, subsídios e privilégios — em última análise, perpetuando
e exacerbando a desigualdade e a ineficiência. Alternativamente, podem usar o seu
poder político para introduzir regulamentações de proteção em toda a linha (como
salários mínimos e indenizações) e fazer lobby junto ao governo para dedicar mais
recursos à sua aplicação, uma preocupação crucial em uma região caracterizada pela
violação generalizada de direitos trabalhistas e de segurança social. Aqui, novamente,
no entanto, os efeitos podem ser mistos porque os sindicatos podem se preocupar
apenas com a fiscalização em grandes empresas onde as suas afiliadas estão
presentes, deixando outros trabalhadores sem proteção. Nesse caso, os sindicatos
podem reduzir a desigualdade entre proprietários de empresas e trabalhadores, mas
agravá-la entre os trabalhadores. Finalmente, o trabalho organizado pode se opor,
deslegitimar e desestabilizar as ditaduras ou colaborar com elas.
O fato de os sindicatos terem efeitos ambíguos nos resultados do desenvolvimento
na ALC é consistente com as conclusões de um conjunto muito maior de literatura
sobre o impacto econômico dos sindicatos na Europa e na América do Norte. No
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entanto, o que sabemos sobre esse assunto no contexto específico da região da
ALC ainda é limitado. Há apenas uma compreensão teórica parcial de como os
sindicatos afetam as sociedades da ALC; falta evidência empírica robusta porque os
dados são geralmente limitados e a inferência causal é particularmente desafiadora;
e há relativamente poucas pesquisas sobre os sindicatos como atores econômicos
na ALC. Compreender os diferentes impactos dos sindicatos sobre os resultados do
desenvolvimento na região permanece, portanto, uma agenda de pesquisa aberta e
importante para o futuro.
Em suma, o capítulo destaca criticamente como o poder de monopólio e a concentração
de mercado podem se traduzir em comportamentos de busca de renda (do inglês, rentseeking) e, em última análise, em poder político empresarial. Na região da América
Latina e do Caribe, isso levou a vários exemplos de elites econômicas interferindo
na formulação ou implementação de políticas. Em resposta a essa interferência,
os sistemas fiscais, a política de concorrência e as regulamentações do mercado
muitas vezes foram moldados para beneficiar um pequeno grupo de cidadãos, e
não o bem público. As elites econômicas raramente usam o seu poder político para
promover reformas que colocariam os seus países no caminho do desenvolvimento,
aumentando o bem-estar para todos. Mas poderiam.
Em última análise, sair de forma sustentável da armadilha de alta desigualdade
e baixo crescimento exigirá ações que tendam a reequilibrar o poder. Não existe
uma solução política única para lidar com esses tipos de assimetrias de poder e
as distorções que criam na arena do mercado e no sistema fiscal. Dependendo do
contexto, no entanto, todos os esforços, tais como regulamentar o financiamento de
campanhas e atividades de lobby, fortalecer o poder e a independência da política
de concorrência e das agências de concorrência, revisar as regulamentações do
mercado para eliminar aquelas que favorecem os interesses privados e não o bem
geral, ou levar a sério conversas globais sobre como tributar os super-ricos podem
desempenhar papéis importantes no avanço dessa agenda.

Capítulo 4: Os vínculos entre violência, desigualdade e produtividade
A violência continua muito comum para muitas pessoas na ALC. A região abriga
apenas 9% da população mundial, mas atualmente é responsável por 34% do total de
mortes violentas. Os países da ALC também lutam com formas não letais de violência,
incluindo violência sexual, roubos, abuso policial e tráfico de pessoas.
Uma maior desigualdade pode criar condições para mais violência por meio de três
canais distintos. Primeiro, as disparidades maiores tendem a introduzir incentivos que
tornam os retornos de atividades ilegais comparativamente mais atraentes do que os
retornos de alternativas legais, particularmente se a aplicação da lei for precária. Em
segundo lugar, a desigualdade gera frustração e alienação entre as pessoas carentes
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por meio de percepções de desvantagem, falta de oportunidade e injustiça, que,
juntas, estimulam a violência. Na ausência de mecanismos de governança eficazes
para processá-los pacificamente, as tensões criadas por percepções de injustiça que
enfraquecem e dilaceram o tecido social ao longo do tempo muitas vezes resultam
em violência ou ameaça de violência como meio de “saída”. Quando as pessoas
percebem que o sistema é manipulado em favor de poucos (como é o caso da ALC),
muitas vezes perdem a fé na capacidade de “voz” como meio de alcançar e sustentar
novos acordos. Terceiro, as desigualdades de poder, status social e renda tornam
alguns grupos populacionais — como mulheres e minorias étnicas — particularmente
vulneráveis à violência. A ALC atualmente luta contra a violência associada a cada um
desses três caminhos. Na verdade, a violência ou a ameaça de violência se tornou
uma moeda de troca entre atores estatais e não estatais em vários contextos para
chegar a acordos e sustentá-los, e, portanto, é uma parte fundamental da luta pela
distribuição de recursos, direitos, oportunidades e poder na região. Logo, a violência
é um fator subjacente comum que tanto impulsiona quanto é impulsionado pela
armadilha de alta desigualdade e baixo crescimento da região.
Enquanto uma maior desigualdade pode estimular a violência, a violência também
pode aumentar a desigualdade por meio dos seus efeitos nos resultados de
desenvolvimento. Por ser muitas vezes vivenciada de forma desproporcional por
populações que já enfrentam adversidades socioeconômicas, a violência contribui
para ampliar ou perpetuar o estado de privação dessas populações. A violência
muitas vezes leva à deterioração dos direitos e liberdades, piora a saúde física e
mental, reduz os resultados educacionais e de participação no trabalho e diminui a
participação política entre os indivíduos vitimados. A violência também pode fraturar
o capital social, ameaçar as instituições democráticas nos níveis local e nacional, e
obstruir o fornecimento de bens públicos nas comunidades vitimizadas.
A violência também está vinculada a um menor crescimento econômico. Pode reduzir
e distorcer o investimento ao causar incerteza sobre os direitos de propriedade,
afetar a formação do capital humano e, portanto, a produtividade, e destruir o capital
físico e natural.
A ALC é a região mais violenta do mundo (conforme medido pelos homicídios;
ver figura O.16). Além disso, os países da ALC apresentam índices de homicídio e
vitimização por crime muito mais altas do que outros países com níveis semelhantes
de desigualdade (figura O.17). Para obter uma compreensão mais ampla de como a
violência aflige as pessoas na ALC, este capítulo segue uma tipologia para separar os
seguintes três tipos de violência: violência criminal (violência interpessoal ou coletiva
ligada a atividades criminosas), violência política (violência interpessoal e coletiva
que ocorre em relação às agendas sociopolíticas) e violência social e doméstica
(violência interpessoal e ocasionalmente coletiva ligada a conflitos entre pessoas
que não vivem no mesmo domicílio [social] e também aquelas que vivem [doméstica]).
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Figura S.16: Embora a ALC abrigue apenas 9%
da população global, concentra um terço dos
homicídios globais
Taxas de homicídios intencionais por 100 mil
habitantes nas regiões do mundo e sub-regiões
da ALC

Figura S.17: Os países da ALC têm índices de
homicídio mais altos do que países com níveis
de desigualdade semelhantes
Índices de homicídio e desigualdade de renda
(Gini) — Mundo (1995-2017)
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Diferentes padrões emergem amplamente para cada um desses diferentes tipos de
violência. Embora o século 20 tenha sido amplamente caracterizado por padrões de
violência política, este mudou mais para o crime organizado no início dos anos 2000
(principalmente associado a grupos envolvidos em atividades comerciais ilícitas ou
ilegais, como o tráfico de drogas). No entanto, a região ainda luta contra a violência
política, incluindo manifestações violentas; atos de violência do Estado, como
brutalidade policial, execuções extrajudiciais e repressão violenta de manifestações;
e violência contra defensores dos direitos humanos, ativistas ambientais, políticos e
jornalistas. A violência social e doméstica também é generalizada na região e afeta
particularmente as mulheres (figuras O.18 e O.19). Esse tipo de violência costuma se
manifestar de maneiras diferentes, incluindo abuso físico, sexual e psicológico, e pode
ser motivado pelo sexo, identidade de gênero ou orientação sexual da vítima. Tanto
a violência social quanto a violência doméstica são problemas graves na ALC. De
fato, a região tem um dos índices mais altos do mundo de violência sexual e violência
contra as populações LGBT+, e o feminicídio é uma questão crítica em muitos países
da região (figura O.20). Atos de violência social ou doméstica também afetam crianças
e idosos dentro de casa e têm sido uma área de crescente preocupação durante os
confinamentos causados pela Covid-19.
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Figura S.18: A violência
do parceiro íntimo contra
as mulheres na região é
generalizada
Porcentagem de mulheres que
sofrem abuso físico ou sexual
por qualquer parceiro (último
ano disponível, 2003-2017)
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Figura S.19: Na maioria dos
países, mais de 1 em cada 10
mulheres sofreu abuso físico
ou sexual por parte do seu
parceiro mais recente
Porcentagem de mulheres que
sofreram abuso físico ou sexual
por parte do parceiro mais
recente (último ano disponível,
2003-2017)
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Figura S.20: Na ALC, a América
Central é a sub-região com os
maiores níveis de feminicídio
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O progresso é possível, mas só será alcançado se as políticas adotadas abordarem
os desequilíbrios de poder subjacentes entre os atores para promover condições
nas quais os conflitos possam ser resolvidos por meio de mecanismos pacíficos e
não violentos. Não existe uma solução política única que funcione para lidar com
a violência. Este capítulo destaca algumas áreas prioritárias que podem ser mais
ou menos relevantes dependendo do contexto (ver caixa 4.6). Se esses problemas
forem enfrentados com sucesso, o progresso no combate à violência pode abrir
caminho para sociedades mais igualitárias, produtivas e pacíficas.

Capítulo 5: Até que ponto as políticas de proteção social na ALC são eficazes?
Muitas políticas foram implementadas na região para lidar com a desigualdade e a baixa
produtividade, mas com sucesso limitado. Dados os incentivos políticos para soluções
de políticas de curto prazo para combater os desafios de alta desigualdade e baixa
produtividade, as respostas de políticas tendem a ser fragmentadas e ineficazes e, em
alguns casos, podem até mesmo acabar aprofundando as distorções existentes. De
fato, algumas delas geraram dinâmicas que resultaram em desigualdades exacerbadas
e produtividade estagnada. Este capítulo argumenta que somente considerando como
os diferentes componentes das políticas de proteção social interagem entre si e com
outras políticas públicas, será possível desenhar outras melhores. Embora existam
vários pontos de entrada possíveis, este relatório destaca um que, em conjunto, trata de
muitos desses diferentes elementos e, no longo prazo, pode servir para se libertar da
armadilha de alta desigualdade e baixo crescimento: sistemas universais de proteção
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social, mais especificamente, sistemas universais de proteção social que sejam mais
inclusivos e redistributivos, fiscalmente sustentáveis e mais favoráveis ao crescimento.
A atual estrutura de proteção social na região (composta tanto por programas de seguro
social quanto de assistência social) permanece fragmentada. Embora o seguro social
contributivo seja a base da proteção social na ALC, muitos trabalhadores são deixados
de fora. Isso segmenta a força de trabalho em duas categorias: trabalhadores formais,
cobertos por programas de seguro social contributivo (SSC), estabilidade no emprego
e regulamentos de salário mínimo, e trabalhadores informais, que recebem quaisquer
benefícios que sejam oferecidos por programas de seguro social não contributivo
(SSNC). A segmentação formal-informal da força de trabalho é uma característica central
dos mercados de trabalho na ALC e resulta de uma combinação de exclusões legais e
incumprimento. Os mercados de trabalho segmentados não são apenas uma fonte de
desigualdade, mas também um dos fatores que contribuem para o baixo crescimento
da produtividade. Paralelamente, alguns rendimentos dos trabalhadores podem ser tão
baixos que os colocam na pobreza, exigindo programas adicionais para aumentar o seu
consumo (programas de assistência social). Assim, em uma representação estilizada
da estrutura de proteção social na região, o acesso à proteção social depende tanto
da situação das pessoas no mercado de trabalho (formal vs. informal) quanto do seu
nível de renda (pobre e não pobre) (figura O.21). Na maioria dos países da ALC, há
mais trabalhadores informais do que pobres (figura O.22). Por outro lado, a maioria
dos trabalhadores pobres é informal. Muitos trabalhadores frequentemente fazem a
transição entre a formalidade e a informalidade.
Figura S.21: A estrutura da proteção social: pobreza e informalidade não são a mesma coisa
Segurança social
(Divisão por situação laboral; leis e aplicação de leis)
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contribuições baseadas em
salários.
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Figura S.22: Grande parte da força de trabalho na ALC continua excluída de importantes
programas de proteção social
Parcela da força de trabalho excluída do SSC, países selecionados da ALC
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Devido à natureza fragmentada deste sistema, as famílias da região (especialmente
as de baixa renda) correm muito mais riscos por conta própria ou por meio da rede
de familiares e amigos do que nos países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), onde esses riscos são compartilhados de forma
mais ampla. A mistura de pensões contributivas e não contributivas e programas de
saúde em toda a região, juntamente com as transições entre a situação formal e informal,
assimetrias no tempo gasto na formalidade entre trabalhadores com salários baixos e
altos e, às vezes, regras e condições inconstantes para o acesso, gera dois resultados:
eficácia reduzida do seguro e impactos contraditórios sobre a desigualdade. O seguro
social e a assistência social são complementos e não substitutos em um sistema
de proteção social que funciona. As famílias pobres precisam de transferências de
renda e seguro social, não um ou outro. E, para famílias não pobres, o seguro social é
fundamental, sobretudo se estiverem em uma posição vulnerável. Em vez de agir ex
ante para prevenir a pobreza, as políticas reagem ex post para melhorar a pobreza,
uma vez que ela está aqui. Na ALC, os índices de pobreza caíram em grande parte
porque as famílias recebem transferências de renda e não tanto porque a renda das
famílias pobres obtida por si aumentou. A região não deve esperar que transferências
focalizadas eliminem a pobreza por conta própria. Essas transferências devem ser mais
bem integradas com as políticas de seguro social, cobrindo todos os pobres e não
pobres nas mesmas condições e no mesmo nível de qualidade.
A arquitetura de proteção social precisa não apenas apoiar o bem-estar das famílias,
mas também incentivar os trabalhadores e as empresas de uma forma que aumente
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a produtividade. A interface entre o SSC e o SSNC e os programas de combate à
pobreza impacta as decisões dos trabalhadores e empresas de serem formais
ou informais, e os atuais sistemas de proteção social da região tendem a tributar
a formalidade, ao mesmo tempo que subsidiam a informalidade. A tabela O.1 lista
os custos e benefícios da formalidade, informalidade legal e informalidade ilegal.
Observe que a informalidade legal só é relevante em países onde as leis excluem
alguns trabalhadores da obrigação de contribuir para programas de SSC, assim como
algumas empresas, dependendo do seu tamanho ou do tipo de contratos de trabalho
que oferecem. Ou seja, em alguns países, como Equador, Honduras, México e Peru,
as três colunas são relevantes, enquanto em outros, como Argentina e Jamaica, a
do meio não é. Olhando para os estudos de caso de dez países na região, pode-se
ver que o imposto sobre a formalidade aumenta à medida que os benefícios reais
derivados dos trabalhadores dos programas de SSC ficam aquém dos custos e que o
subsídio à informalidade aumenta com a generosidade ou qualidade dos programas
de SSNC (e programas de assistência social condicionados à informalidade). Isso é
importante porque a informalidade é preocupante para a proteção social por três
motivos. Em primeiro lugar, os trabalhadores informais estão menos protegidos dos
riscos e, em geral, recebem serviços de qualidade inferior do que os formais. Em
segundo lugar, é mais difícil para os trabalhadores informais pobres escapar da
pobreza e, se o fizerem, evitar cair novamente nela. Terceiro, a informalidade está
fortemente associada ao trabalho autônomo ou ao emprego em pequenas empresas
de baixa produtividade, que é um fator crítico na determinação dos ganhos do
trabalhador (e também um fator crítico no crescimento a longo prazo).
Tabela S.1: A interface de diferentes programas de proteção social molda as decisões de empresas
e trabalhadores em relação à (in)formalidade
Formalidade

Informalidade Legal

Informalidade Ilegal

Trabalhadores

Trabalhadores

Trabalhadores

Devem pagar uma parcela das
contribuições SSC (parcela total
se for autônomo), mas podem não
valorizar totalmente os benefícios
estipulados

Autônomos, serviço doméstico, rural e
outros não obrigados a contribuir

Os autônomos e outros obrigados
a contribuir para a SSC podem
pagar multas dependendo da
aplicação e das normas sociais
tacitamente aceitas

Pagaram pelo menos o salário
mínimo

Benefícios gratuitos do SSNC

Benefícios gratuitos do SSNC

Em princípio, protegidos por
regulamentações de estabilidade
no emprego, mas o acesso pode ser
irregular

Se forem pobres, também podem
receber transferências focalizadas

Se forem pobres, também podem
receber transferências focalizadas

Se forem pobres, podem perder transferências focalizadas
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Empresas

Empresas

Empresas

Devem pagar a sua parte nas
contribuições SSC e pagar aos
trabalhadores pelo menos o salário
mínimo

Não vinculadas por SSC, salário mínimo
ou regulamentações de estabilidade
de emprego se não houver relação de
dependência com os trabalhadores,
ou se esta relação for ambígua
(especialmente se a empresa for
pequena)

Pagam multas se for detectado
que estão evadindo SSC, salário
mínimo e regulamentações de
estabilidade no emprego

Arcam com os custos esperados das
regulamentações de estabilidade do
emprego

Fronteira difusa entre autônomo e
microempresa, especialmente se
os trabalhadores são parentes não
remunerados

Aplicação dependente do
tamanho, às vezes substituída por
normas sociais tacitamente aceitas

Em toda a região e com variação entre os países, as políticas de proteção social
segmentam o mercado de trabalho, oferecem proteção errática às famílias contra
riscos, não redistribuem a renda suficientemente para os grupos de baixa renda
e às vezes o fazem na direção oposta e enviesam a alocação de recursos de
maneiras que punem a produtividade e o crescimento a longo prazo. Essa situação é
preocupante porque a proteção social é uma das principais ferramentas para mitigar
as desigualdades e promover a inclusão social. É difícil pensar em um contrato social
forte em qualquer sociedade sem um sistema de proteção social que funcione bem.
Não se pode esperar inclusão social de instituições e políticas desse segmento.
Olhando para o futuro, um princípio orientador fundamental para a proteção social
na região deve ser a universalidade com relação à população relevante, entendida
em três dimensões complementares: (1) toda a população exposta a um determinado
risco precisa ser coberta pelo mesmo programa; (2) a fonte de financiamento deve
ser a mesma para cada programa, com base no tipo de risco coberto; e (3) se os
programas oferecem benefícios em forma de mercadoria, a qualidade deve ser
a mesma para todos. Um sistema de proteção social construído em torno desses
princípios oferece à região um caminho para aumentar os gastos com proteção
social, ao mesmo tempo que fortalece as bases do crescimento de longo prazo e um
caminho para aumentar a inclusão social.

O caminho a seguir
No final de 2019, a ALC voltou, depois de muitas décadas, ao mapa da agitação social
com crescentes protestos e demandas por mudanças. Ao longo de 2020 e 2021, a
ALC se tornou um centro de disseminação da Covid-19; apesar da ação rápida e das
medidas de confinamento estritas, os países sofreram uma carga desproporcional de
casos e mortes. Isso trouxe consigo várias crises econômicas e sociais, incluindo uma
economia em contração com espaço fiscal limitado, juntamente com o aumento da
pobreza e da fome. Este é um reflexo da fragilidade política, econômica e social gerada
pela armadilha viciosa em que este relatório se envolve. A combinação sustentada
de alta desigualdade e crescimento limitado pode gerar um equilíbrio frágil porque
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os governos são incapazes de atender às suas necessidades fiscais e os cidadãos
são incapazes de realizar as suas aspirações para as vidas que eles têm motivos
para valorizar. Apesar do progresso duramente conquistado na região para se tornar
uma região de renda média nas últimas décadas, a dinâmica dessa armadilha tornou
esse progresso instável, e as crises recentes mostraram como as reversões podem
ocorrer rapidamente. Na esteira da crise atual, reconstruir o que a região ganhou pode
levar muito tempo. Para que o progresso futuro em direção ao desenvolvimento seja
mais sustentável, devemos primeiro enfrentar esses desafios estruturais subjacentes
que, por tanto tempo, mantiveram essa armadilha em movimento. Este relatório é
deliberadamente amplo em termos de prescrições de políticas. A rede do PNUD, que
abrange mais de 40 países e territórios na região da ALC, continuará trabalhando
com governos locais e atores não governamentais para discutir, tirar lições e propor
caminhos concretos de ação em cada contexto. Este é o início de uma conversa
fundamental para definir um pacto social renovado, próspero, inclusivo e sustentável
na nossa região.
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CAPÍTULO 1

PRESOS EM UMA
ARMADILHA? DESIGUALDADE
E CRESCIMENTO ECONÔMICO
NA AMÉRICA LATINA E NO
CARIBE

•
•
•
•
•
•

A América Latina e no Caribe (ALC) são uma região presa em uma
armadilha de alta desigualdade e baixo crescimento.
Apesar de décadas de progresso, a região continua sendo a
segunda mais desigual no mundo e os países da ALC apresentam
maior desigualdade de renda do que em outras regiões em níveis
de desenvolvimento semelhantes.
A desigualdade, como a pobreza, é multidimensional e vai além da
renda. Alguns grupos sofrem maior desigualdade do que outros e
em várias dimensões.
Para as mulheres, o campo de atuação no mercado de trabalho
ainda não está nivelado. Pessoas LGBT+ enfrentam discriminação
em possivelmente todos os aspectos das suas vidas. As minorias
étnicas e raciais não são reconhecidas como agentes econômicos
e políticos ativos.
A região também é caracterizada por ter um crescimento econômico
muito volátil e, em média, baixo, associado à baixa produtividade e
à má dinâmica da produtividade.
Compreender a natureza da armadilha, os fatores comuns
subjacentes a ela e as suas interações complexas é o primeiro
passo para se libertar dela. Este relatório tem como objetivo iniciar
uma conversa examinando alguns desses fatores.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021
PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA
LATINA E NO CARIBE

1.1. A região está presa em uma armadilha de alta
desigualdade e baixo crescimento
A América Latina e no Caribe (ALC) é uma região de enormes contrastes, onde a
riqueza e a prosperidade coexistem com bolsões de extrema pobreza, atraso e
vulnerabilidade. Embora os 105 bilionários na ALC tenham um patrimônio líquido
combinado de $ 446,9 bilhões dólares, duas em cada dez pessoas na ALC ainda não
têm comida suficiente para comer.11 Enquanto algumas pessoas herdam propriedades
e redes e frequentam universidades de prestígio, outros enfrentam dificuldades nos
mercados de trabalho com uma educação precária. Enquanto algumas pessoas
possuem milhares de hectares de terra, milhões de outras continuam sem terra e sem
teto. A lista de contrastes é longa e bem conhecida na região. Nas últimas décadas,
os países da ALC tiraram milhões de pessoas da pobreza (caixa 1.1), mas o progresso
no combate à desigualdade tem sido menos bem-sucedido. As modestas reduções
da desigualdade têm sido insuficientes para enfrentar a enorme extensão do desafio
que a região enfrenta e esse progresso estagnou nos últimos anos. Na verdade, a
região continua sendo uma das mais desiguais do mundo hoje. As circunstâncias
no nascimento ainda estão próximas de uma sentença de prisão perpétua para as
pessoas mais desfavorecidas e, como documenta o capítulo 2, generaliza-se um
senso da difusão da desigualdade nas suas diferentes formas. O descontentamento
público com esta realidade fervilhou no final de 2019 e no início de 2020, à medida
que a agitação social se espalhava pela região. Além disso, essas desigualdades
foram ainda mais exacerbadas ao longo de 2020 e 2021, à medida que as múltiplas
crises da pandemia de Covid-19 pesavam mais sobre quem já havia ficado para trás.
Em um nível estrutural, as pessoas em toda a ALC continuam enfrentando diferentes
barreiras e têm acessos diferentes a oportunidades de viver uma vida que valorizam.
Como o Relatório de Desenvolvimento Humano Global de 2019 argumenta, para
compreender completamente a natureza dessas disparidades, é preciso olhar
além da renda, além das médias e além de hoje.2 Com base nesse enfoque, este
Relatório de Desenvolvimento Humano Regional (RDHR) explora o que parece um
desafio intratável da desigualdade na região da ALC e as múltiplas formas como a
desigualdade se manifesta. Argumenta que a região está presa em uma armadilha
dupla de alta desigualdade e baixo crescimento. Na verdade, ao lado da alta
desigualdade, a região da ALC também é caracterizada por um desempenho geral
de baixo crescimento volátil, impulsionado pela falta de produtividade. Esses dois
fenômenos interagem para sustentar um ao outro em um ciclo vicioso, impedindo a
região de alcançar um maior progresso em direção a resultados de desenvolvimento
humano mais avançados para todas as pessoas.

1
2

FAO et al. (2020); Forbes (2021).
PNUD (2019).
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Embora essa armadilha de alta desigualdade e baixo crescimento não seja um
obstáculo absoluto ao progresso (na verdade, a região cresceu e muitos indicadores
sociais melhoraram), implica que o progresso não é tão rápido quanto o necessário.
Em comparações internacionais, a ALC ainda é uma das regiões mais desiguais e com
crescimento mais lento do mundo, e os seus indicadores sociais ainda estão abaixo
dos esperados, dado seu nível de desenvolvimento médio. Mas, em vez de discutir
se o copo está meio cheio ou meio vazio, o que importa para as políticas públicas é
que ainda não existe água suficiente no copo e que acelerar o ritmo de acumulação
exige enfrentar fatores que estão por trás da armadilha. Esse desafio estava presente
antes da pandemia de Covid-19 e, em 2020 e 2021, como o choque fez retroceder o
crescimento e muitos indicadores sociais, a necessidade de enfrentá-lo se agravou.

Caixa 1.1: Os países da ALC fizeram
progresso na redução da pobreza
multidimensional
Em 2020, antes da pandemia de Covid-19, 7,2% das pessoas na ALC viviam
em pobreza multidimensional. As privações nos padrões de vida das famílias
foram as que mais contribuíram para a pobreza multidimensional geral (37,9%),
seguida pelas privações na saúde (35,9%) e na educação (26,2%).
A pobreza multidimensional diminuiu entre 2000 e 2020 em todos os países
com dados (figura B1.1.1). Além disso, as maiores quedas absolutas ocorreram
em alguns dos países que inicialmente enfrentaram os níveis mais altos: em
Honduras, em 18 pontos percentuais, de 38% para 20%, em 2006-2012; na
Bolívia, em 13 pontos percentuais, de 34% para 21%, em 2003-2008; e, no Haiti,
em 8 pontos percentuais, de 48% para 40%, em 2012-2017.
Houve progresso na maioria dos indicadores subjacentes à medida de pobreza
multidimensional. Em seis países, todos os indicadores melhoraram (Figura
B1.1.2). Nos poucos casos em que ocorreram aumentos na privação, cada um foi
inferior a 1 ponto percentual
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Figura C1.1.1: Alguns países progrediram mais do que outros na redução da
pobreza multidimensional
Participação percentual da população que vive em pobreza multidimensional
2016/17

Haiti
2008

Bolívia

2003

2011/12

Honduras
2010

Suriname
México

2016

Belize 2015/16

2012

2010

2014

2010

República 2014
Dominicana
0

2012

2011

Colômbia 2015/16
Jamaica

2005/2006

2006

2018

Peru

2012

2017

5

10

15

20

25
30
Porcento

Ano 2 da pesquisa

35

40

45

50

Ano 1 da pesquisa
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http://hdr.undp.org/en/2020-MPI.

Figura C1.1.2: Os países da ALC progrediram na maioria dos indicadoress
Mudança de ponto percentual na parcela da população carente no indicador
relevante entre o ano 1 da pesquisa e o ano 2 da pesquisa
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Esses números, no entanto, refletem a situação antes da pandemia de Covid-19.
Desde então, as previsões estimam que a pandemia eliminou grande parte
desse progresso. Apesar das medidas de assistência social em alguns países,
a parcela de pessoas que vivem na pobreza na ALC provavelmente aumentou
durante esse período.a

a

Lustig et al. (2020).

Este capítulo abre o relatório fornecendo uma visão geral da desigualdade e do
crescimento na região.3 O objetivo é dar ao leitor uma melhor compreensão da
natureza específica da armadilha de alta desigualdade e baixo crescimento em que a
região se encontra. O restante deste relatório se propõe a explorar os fatores comuns
subjacentes a esses fenômenos que, se adequadamente tratados, impulsionariam a
região nas dimensões de igualdade e crescimento. O capítulo 2 complementa este
capítulo apresentando dados de percepção sobre como as pessoas na região veem
esta situação e o que acham que deve ser feito. Os capítulos 3 a 5 tratam de alguns
dos mecanismos que sustentam as duas dimensões. Cada um desses capítulos
reflete sobre os diferentes caminhos das políticas que poderiam ajudar a região a
sair da armadilha.
A desigualdade assume várias formas. Este relatório abraça a noção de que, como a
pobreza, a desigualdade é multidimensional. Ela se manifesta em diferentes esferas
da sociedade (da família ao mercado e à arena política) e em muitos grupos diferentes
(relacionados a fatores como sexo, raça e etnia, localização geográfica e renda). Uma
das suas expressões é, de fato, a distribuição desigual da capacidade institucional
no território, o que resulta em amplas lacunas na disponibilidade e na qualidade dos
dados de desenvolvimento. Por isso, nem todos os países da região estão sempre
presentes nas análises deste relatório. Muitas vezes, faltam os países menores e os
do Caribe. Entre eles estão algumas das economias mais pobres e menos dinâmicas.
O mapa 1.1 mostra os mapas mais atuais da pobreza multidimensional (painel a) e do
desenvolvimento humano (painel b) na ALC.44 O mapa documenta a heterogeneidade

3
Este capítulo baseia-se principalmente em quatro documentos de base encomendados para este relatório para descrever a
situação atual da região: Fernández-Arias e Fernández-Arias (2021); Gasparini e Cruces (2021); Neidhöfer (2021); Torche (2021).
4
O índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiplas privações nos níveis individual e familiar na saúde, educação
e padrões de vida. O índice de desenvolvimento humano (IDH) é uma medida resumida do desempenho médio em dimensõeschave do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, acesso à escolaridade e a um padrão de vida decente.
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nos indicadores sociais entre os países. Embora alguns países da região tenham um
bom desempenho em ambos os índices (como Argentina e Uruguai), outros países
enfrentam um desafio muito maior (como o Haiti). Este relatório tem um enfoque regional
e, portanto, tende a abordar a ALC como um todo, mas não existe uma experiência única
na região. Há muitos desafios comuns que os países da região enfrentam em termos de
desigualdade e crescimento. Ainda assim, a natureza específica desses desafios pode
parecer muito diferente dependendo do contexto local e nacional. Na verdade, dentro
dos países, a heterogeneidade adiciona uma camada de complexidade. Este capítulo
concentra-se nas diferenças nos indicadores sociais entre os países e, dentro de cada
país, nos grupos de renda, sexo e etnia, mas não se detém nas diferenças territoriais
dentro do país. Mapas em nível de país como os do mapa 1.1 mostram uma variação tão
grande e, em alguns casos, maior do que entre os países. Como é inevitável em um
relatório regional, o capítulo enfoca as tendências comuns. A heterogeneidade implica
que essas tendências não se aplicam com a mesma força em todos os casos ou que
algumas não se aplicam em alguns países. As descobertas deste capítulo devem ser
vistas sob esta luz: amplas generalizações que devem ser interpretadas considerando
as especificidades dos países.
Mapa 1.1: As condições de vida são desiguais em toda ALC
a. Pobreza multidimensional			
b. Índice de desenvolvimento humano
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1.2. A desigualdade na América Latina e no Caribe
permanece persistentemente alta
O progresso na redução da desigualdade de renda foi limitado e
recentemente paralisado
Os indicadores de desigualdade de renda calculados com base em pesquisas
domiciliares nacionais disponíveis também sugerem progresso nas últimas duas
décadas, a maior parte ocorrendo entre 2000 e 2012.55 Depois disso, o progresso
para e é quase insignificante entre 2012 e 2018. A figura 1.1 mostra a evolução do
índice de Gini médio apenas para os países da América Latina. O índice de Gini
médio caiu de 52,8 para 47,0 entre 2002 e 2012, com redução média de 0,58 pontos
ao ano. Então, entre 2012 e 2018, o índice Gini médio caiu menos de um ponto.
Figura 1.1: Apesar do declínio na década de 2000, a desigualdade de renda continua alta na ALC
Desigualdade de renda (índice de Gini 1992-2018)
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Fonte: Gasparini e Cruces 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; dados do CEDLAS (Base de Dados Socioeconômicos
para América Latina e Caribe), Centro de Estudos Distributivos, Laborais e Sociais, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade
Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, e Laboratório de Equidade (Equity Lab), Equipe para Desenvolvimento Estatístico, Bando
Mundial, Washington D.C., http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/.
Observação: Média não ponderada dos índices nacionais de Gini da distribuição da renda domiciliar per capita. Os dados se referem a
todos os países da América Latina, exceto El Salvador e Guatemala.

A desaceleração na redução da desigualdade após 2012 é mais evidente no Cone
Sul estendido (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai) e menos pronunciada nos
países andinos e na América Central. De fato, em alguns países (Colômbia, Costa Rica,
Honduras e Panamá), não houve desaceleração nos anos 2010. A heterogeneidade
entre os países foi maior neste segundo período (tabela 1.1). Os dados disponíveis são
insuficientes para acompanhar as tendências da desigualdade de renda no Caribe
(caixa 1.2).

5

Essa tendência foi analisada originalmente em López-Calva e Lustig (2010).
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Tabela 1.1: A redução da desigualdade estagnou mais no Cone Sul estendido
Mudanças médias anuais nos índices de Gini, por período e sub-região, 1992-2018
Variação média anual do índice de Gini
1992-2002

2002-2012

2012-2018

1992-2018

Argentina

0,79

-0,98

-0,01

-0,07

Brasil

0,07

-0,56

0,21

-0,14

Chile

-0,02

-0,55

-0,06

-0,23

Paraguai

0,50

-0,91

0,12

-0,13

Uruguai

0,41

-0,55

-0,07

-0,07

Bolívia

0,57

-1,27

-0,42

-0,37

Colômbia

0,20

-0,39

-0,39

-0,17

Equador

0,40

-0,66

-0,11

-0,13

Peru

0,34

-0,97

-0,27

-0,30

Venezuela

0,61

-0,71

-0,29

-0,11

Costa Rica

0,27

0,15

-0,11

0,14

Honduras

0,21

-0,29

-0,32

-0,10

Nicarágua

-0,46

-0,66

0,45

-0,32

Panamá

0,06

-0,38

-0,42

-0,22

México

-0,25

-0,14

-0,11

-0,18

Rep. Dominicana

-0,05

-0,43

0,12

-0,16

América Latina

0,23

-0,58

-0,11

-0,16

Sul da América do Sul

Países andinos

América Central e México

Fonte: Gasparini e Cruces 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; dados do CEDLAS (Base de Dados Socioeconômicos
para América Latina e Caribe), Centro de Estudos Distributivos, Laborais e Sociais, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade
Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, e Laboratório de Equidade (Equity Lab), Equipe para Desenvolvimento Estatístico, Bando
Mundial, Washington D.C., http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/.
Observação: Os valores podem não coincidir precisamente com os de fontes nacionais. Provém de dados ajustados pelo CEDLAS
usando metodologia padronizada para preencher lacunas nas informações disponíveis.
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Caixa 1.2: Capacidade estatística e de
medição da desigualdade no Caribe
Existe uma capacidade estatística limitada para coletar dados de pesquisas
domiciliares nacionais em tempo adequado e de alta qualidade em muitos países
do Caribe. Consequentemente, os dados sobre indicadores de desigualdade
tendem a ser escassos e desatualizados, dificultando a comparação confiável
de medidas entre países e o monitoramento das mudanças ao longo do tempo.
A figura B1.2.1 mostra os índices de Gini mais recentes para vários países do
Caribe (extraídos de relatórios do governo). Dadas as limitações dos dados, é
impossível tirar quaisquer conclusões com firmeza. No entanto, existe uma ampla
dispersão nos níveis de desigualdade entre os países do Caribe. Esta dispersão
reflete uma região heterogênea. Na verdade, o Caribe inclui alguns dos países
mais desiguais do mundo (como o Haiti) e países em que a desigualdade é mais
moderada (como Belize ou Guiana).
Figura C1.2.1: Existe uma ampla dispersão nos níveis de desigualdade no Caribe
Índices de Gini, final dos anos 2000 - início dos anos 2010
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Embora alguns países relatem dados de desigualdade para vários pontos no
tempo, deve-se ter cuidado ao interpretar uma comparação entre essas medidas
como uma história sobre o que aconteceu com a desigualdade naquele país.
Por exemplo, o índice de Gini em Barbados subiu de 39 para 47 entre 1997 e
2010, enquanto o índice de Gini em São Vicente e Granadinas despencou de
56 para 40 entre 1996 e 2008 (CDB 2016). Considerando o quão drásticas são,
essas mudanças provavelmente refletem uma combinação de mudanças nas
condições de vida e mudanças metodológicas na coleta e análise de dados.
À medida que os países caribenhos continuam investindo na expansão da
robustez dos seus sistemas estatísticos, aprenderemos mais sobre a dinâmica
da desigualdade e do desenvolvimento humano na região.

Além disso, o lento progresso na redução da desigualdade permanece verdadeiro
se olharmos para outros indicadores de desigualdade de renda. Embora o índice de
Gini seja uma das medidas mais amplamente utilizadas porque resume a forma de
toda a distribuição de renda em um número, outros indicadores de desigualdade
de renda podem ser mais relevantes, dependendo do contexto. Se as pessoas se
preocupam mais com as lacunas entre os que estão no topo e os que estão na base,
podem examinar indicadores alternativos que comparem as rendas desses grupos.
Como mostra a figura 1.2, as tendências da desigualdade de renda na América Latina
parecem semelhantes quando medidas com o índice de Gini ou com um indicador
alternativo. De fato, a diferença de renda entre ricos e pobres diminuiu na década de
2000 (ver queda nas proporções de renda dos decis 10 e 1 e dos percentis 90 e 10)
e o progresso desacelerou depois de 2012.
Figura 1.2: Os indicadores alternativos de desigualdade de renda mostram o mesmo padrão ao
longo do tempo
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Fonte: Gasparini e Cruces 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; dados do CEDLAS (Base de Dados Socioeconômicos
para América Latina e Caribe), Centro de Estudos Distributivos, Laborais e Sociais, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade
Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, e Laboratório de Equidade (Equity Lab), Equipe para Desenvolvimento Estatístico, Bando
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Observação: Média não ponderada dos indicadores. Os dados referem-se a todos os países da América Latina, exceto El Salvador e
Guatemala.
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Outra forma de entender o que aconteceu com a desigualdade de renda nesse
período é investigar as mudanças na participação do bolo que vai para cada grupo
de renda. A parcela da receita capturada pelos 10% no topo da distribuição de renda
(os 10 melhores) na América Latina caiu 55% entre 2002 e 2012. E os ganhos maiores
ocorreram na faixa intermediária da distribuição de renda (figura 1.3). Em contraste,
entre 2012 e 2018, a perda de renda entre os 10 mais ricos foi menor (23%) e os
ganhos foram distribuídos de maneira mais uniforme por todas as outras famílias e um
pouco concentrados entre os 60% mais pobres. As mudanças absolutas, entretanto,
foram relativamente pequenas. A participação dos 10% mais pobres subiu de 1,1% em
2002 para 1,5% em 2012. No mesmo período, a participação dos 60% mais pobres
aumentou de 22,4% para 26,5%. Se essas mudanças tivessem continuado por um
período mais longo, poderiam ter ocasionado uma transformação relevante. Mas a
tendência positiva não foi sustentada. Portanto, embora as mudanças nos últimos 15
anos tenham sido positivas, foram insuficientes para transformar as características
básicas da distribuição de renda na região.

% Mudança na captura da participação nos lucros por cada grupo

Figura 1.3: As reduções na concentração de renda no topo desaceleraram
Mudança percentual na participação da renda em toda a distribuição de renda, 2000-2018
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Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, e Laboratório de Equidade (Equity Lab), Equipe para Desenvolvimento Estatístico, Bando
Mundial, Washington D.C., http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/.
Observação: Os dados mostram médias não ponderadas.
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Deve-se considerar a história de progresso moderado à luz dos dados que a
sustentam. As medidas de desigualdade de renda calculadas a partir de pesquisas
domiciliares nacionais contam uma história incompleta e, em alguns casos, podem
não captar as tendências. Em geral, essas pesquisas oferecem informações confiáveis
e representativas sobre as disparidades nas condições de bem-estar e vida entre as
famílias e continuam sendo a fonte dominante para informar os debates públicos sobre
a redistribuição. Ainda assim, enfrentam sérios desafios para capturar com precisão a
renda das pessoas mais ricas. Dados os erros de amostragem e a sensibilidade das
informações de renda, essas pessoas são menos propensas a participar de pesquisas
ou divulgar fielmente os seus ganhos, optando por informar montantes inferiores,
sobretudo no que se refere a informações relacionadas a retornos de investimentos.
As pesquisas domiciliares também não conseguem compreender totalmente a
dimensão da desigualdade que corresponde à concentração de riqueza. Em ambos
os casos, as medidas de desigualdade de renda derivadas de pesquisas domiciliares
nacionais subestimam a desigualdade (caixa 1.3).

Caixa 1.3: O que sabemos sobre os
super-ricos?
Como as pesquisas domiciliares nacionais muitas vezes não conseguem obter
informações importantes sobre os membros mais ricos da sociedade, elas
oferecem um quadro incompleto da desigualdade de renda. O 1% no topo
representa uma pequena parcela da população, mas controla uma grande
parcela dos recursos totais da população e é, portanto, uma peça-chave para
a compreensão da desigualdade. Os pesquisadores combinaram, sempre
que possível, dados de pesquisas domiciliares e dados de impostos e outros
registros administrativos para preencher esta peça que faltava.a
A figura B1.3.1 mostra o quanto a imagem pode diferir se os indicadores de
desigualdade forem calculados com base apenas em dados de pesquisas
domiciliares ou com base em dados de pesquisas ajustados usando registros
fiscais administrativos. No Chile e no Uruguai, existem diferenças significativas
tanto em termos de níveis de desigualdade quanto em termos de direção das
tendências. Em ambos os casos, no último ano apresentado, houve uma lacuna
de 8 pontos percentuais na participação informada da receita detida pelo 1%
do topo. Além disso, de acordo com a série das pesquisas realizadas com os
domicílios, verifica-se uma tendência estável ou decrescente na percentagem
do rendimento recebido pelo 1% mais rico, ao passo que, de acordo com a série
ajustada, verifica-se uma ligeira tendência ascendente.
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Em
média,
osajustada
10% mais ricos atualmente capturam 49% da
renda nacional e o 1% do topo captura 21%. Entre os países latino-americanos
analisados, Chile, México e Brasil têm a maior concentração de renda: os 10%
mais ricos capturam mais de 57% da renda nacional e o 1% do topo capturou mais
de 28% em 2019. A concentração de renda nesses países é persistentemente
alta e/ou aumenta com o tempo. Em contraste, Uruguai, Argentina e Equador
mostraram os níveis mais baixos de concentração de renda na região entre
2000 e 2019 (embora ainda altos em termos absolutos) e a concentração na
Argentina e Equador parece ter diminuído desde 2010.
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Figura C1.3.2: Chile, México e Brasil têm a maior concentração de renda na ALC
Participações de renda dos principais 1% e 10% em 10 países latino-americanos,
2000-2019
Participação da renda nacional antes dos impostos detida pelo 1% no topo e
pelos 10% no topo (2000-2019)
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Fonte: Elaboração do PNUD; dados do BDMD (Banco de Dados Mundial de Desigualdade) (painel), Escola de
Economia de Paris, Paris, https://wid.world/.

O BDMD não abrange todos os países da ALC e alguns dos excluídos, como
Guatemala e Haiti, podem ter uma concentração de renda mais elevada.

a

Ver Atkinson y Piketty (2010), Atkinson, Piketty y Saez (2011) y Alvaredo et al. (2018).
WID (World Inequality Database) (tablero de indicadores), Escuela de Economía de París, París, https://wid.
world/.

b

A região da América Latina e Caribe continua sendo a segunda mais desigual
do mundo
Mesmo com o progresso da região no sentido de reduzir a desigualdade, os níveis
atuais de desigualdade são incrivelmente altos em uma perspectiva global. A figura
1.4 mostra os índices de Gini para países em diferentes regiões em desenvolvimento
(cada cor representa uma região e cada barra representa um país). Os países da
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África Subsaariana e do Caribe destacam-se como os mais desiguais globalmente,
seguidos de perto pelos países da América Latina (ver caixa 1.2 sobre limitações de
dados no Caribe). Oito países da África Subsaariana e um país do Caribe (Haiti) têm
índices de Gini acima de 50. Na seguinte faixa de índices de Gini entre 40 e 50, há
dez países latino-americanos e quatro caribenhos. Os demais países da ALC têm
índices de Gini entre 30 e 40. Apenas três países latino-americanos possuem um
Gini abaixo da mediana mundial: Argentina, Peru e Uruguai. Apesar do progresso nas
últimas duas décadas, a região da ALC continua sendo a segunda mais desigual do
mundo.
Figura 1.4: Os países da ALC são alguns dos mais desiguais do mundo
Índices de Gini sobre a distribuição do consumo domiciliar per capita por região, cerca de 2017
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Fonte: Gasparini e Cruces 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021; dados de PovcalNet (ferramenta de análise online)
(painel), Banco Mundial, Washington D.C., http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/.

Talvez ainda mais impressionante, os países da ALC são mais desiguais do que o
esperado para o seu nível de desenvolvimento. A figura 1.5 mostra que os países da
ALC têm índices de Gini mais altos do que os seus pares em níveis semelhantes de
desenvolvimento humano (painel a) e produto interno bruto (PIB) per capita (painel b).
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Figura 1.5: Os países da ALC são mais desiguais do que outros países com situação de
desenvolvimento semelhante
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b. Gini vs. PIB per capita
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e justiça. “Igualdade de quê?” foi a famosa pergunta de Amartya Sen (1980) durante
as Tanner Lectures, há mais de quatro décadas. O conceito de igualdade idealizado
por Sen é o de que cada pessoa possua as capacidades básicas para levar a vida
de acordo com a sua vontade. Cada pessoa ser capaz de fazer certas coisas básicas
como se deslocar, atender às suas necessidades nutricionais, ser vestida e protegida,
obter uma educação, participar da vida social da comunidade a que pertence para
seguir uma vida que possa valorizar. Esse conceito de igualdade ainda é indefinido
na ALC.
A desigualdade, assim como a pobreza, é multidimensional. Esta seção analisa algumas
das suas outras dimensões para destacar que as tendências de desigualdade de
renda e riqueza analisadas acima não contam inteiramente a história de desigualdade
da região.
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Oportunidades de educação ainda estão distribuídas de forma desigual
De modo geral, a ALC fez progressos substanciais no nível de escolaridade nas
últimas décadas, mas não o suficiente para garantir que a educação seja o grande
equalizador de que a região precisa, como mostram os indicadores a seguir.
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Matrícula líquida. A diferença no ensino fundamental entre os 20% mais pobres e
os 20% mais ricos da população caiu de 7,6 para 2,2 pontos percentuais entre 2000
e 2018. Essa queda foi impulsionada principalmente pela melhora nas taxas líquidas
de matrícula entre os primeiros, que aumentaram de 90,8% em 2000 para 96,5% em
2018. As taxas líquidas de matrícula também aumentaram no ensino médio, de 55,9%
para 78,6%. O atendimento no ensino médio entre os pobres acelerou na década
de 2000 e as lacunas de escolaridade têm diminuído desde então. No entanto, o
processo de convergência desacelerou na década de 2010 e é inexistente no ensino
superior (figura 1.6). Apesar da falta de convergência, houve progresso na educação
superior: as taxas de matrícula aumentaram de 12,3% em 2000 para 30% em 2018.
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Figura 1.6: Embora as matrículas no ensino fundamental e médio tenham convergido, as
desigualdades no ensino superior permanecem enormes
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Nível de escolaridade. O progresso geral nas matrículas nas últimas duas décadas
se traduziu em um aumento sustentado do nível de escolaridade na região. A média
de anos de educação formal entre a população adulta aumentou continuamente de
7,4 em 2000 para 9,3 em 2018. A taxa de crescimento em anos de educação foi
quase constante ao longo do tempo e os níveis de educação aumentaram em toda a
distribuição de renda em todos os países. Indivíduos em grupos de renda pobre e rica
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Abrange 10 países latino-americanos: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Peru,
México e Uruguai.
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alunos 10% mais ricos. Em ambas as medidas (razão 95/5 e 90/10) e em ambos os
testes (matemática e leitura), as diferenças entre os grupos de renda são um pouco
maiores na América Latina do que no resto do mundo e consideravelmente maiores
do que na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Segregação. A segregação de crianças com origens socioeconômicas diferentes em
escolas separadas corrói a perspectiva de sociedades mais integradas e igualitárias.
As escolas integradas podem promover uma melhor educação entre as crianças
pobres por meio de efeitos de grupos de pares e reduzir a variância na distribuição
do capital social entre os jovens (p.ex.: por meio de contatos de trabalho). Também
podem fortalecer as preferências de redistribuição à medida que famílias mais ricas
passam a conhecer melhor as necessidades das famílias mais pobres. Os dados do
PISA revelam que os países latino-americanos estavam entre os países com os níveis
mais altos de segregação por situação socioeconômica nas escolas em 2014 (caixa
1.4). Não há razão para esperar que isso tenha mudado significativamente.
Figura 1.8: O acesso à educação de qualidade ainda é um privilégio reservado principalmente às
pessoas ricas
Proporção das pontuações do PISA de alunos ricos em relação a alunos pobres na América Latina
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Fonte: Gasparini e Cruces 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; dados do PISA 2018 PISA (Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes) (painel), Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, Paris, http://www.oecd.org/pisa/
pisaproducts/.
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Caixa 1.4: Os países da ALC têm sistemas
de educação altamente segregados
Usando o índice da OCDE de situação econômica, social e cultural, Chmielewski
e Savage (2016) descobriram que os países da ALC têm sistemas educacionais
altamente segregados e que a segregação tem aumentado ao longo do tempo.
Este índice combina em uma única medida o maior nível de escolaridade dos
pais e situação ocupacional, e bens domésticos (livros, computadores e o quarto
do aluno).
A segregação é calculada usando um índice da teoria da informação de ordem
de classificação (o índice de entropia de ordem de classificação [HR]). A figura
B1.4.1 apresenta os países no PISA 2012 classificados do mais alto para o mais
baixo na segregação entre escolas. Dos 16 países mais segregados, 9 estão na
América Latina. Chile, Peru, México e Panamá tiveram os níveis mais altos de
segregação socioeconômica entre escolas na região em 2012, com o HR igual
ou acima de 0,30. Costa Rica, Brasil, Colômbia, Uruguai e Argentina exibiram
níveis de segregação ligeiramente mais baixos, mas ainda relativamente altos,
com o HR entre 0,20 e 0,30. Para efeito de comparação, o HR calculado para os
Estados Unidos foi de 0,17.
Figura C1.4.1: Os países latino-americanos têm sistemas educativos altamente
segregados
Segregação nas escolas por situação socioeconômica, 2012
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Fonte: Chmielewski e Savage 2016; dados do PISA 2012 (Programa Internacional para Avaliação de
Estudantes) (painel), Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, Paris,
http://www.oecd.org/pisa/ pisaproducts/.
Observação: Para o Panamá, os dados do PISA são de 2009.
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O estudo também descobriu que, no Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá e Uruguai,
os alunos que frequentavam escolas de alto nível socioeconômico eram mais
segregados do que os alunos de escolas de baixo nível socioeconômico. Na
Argentina, Colômbia, México e Peru, os alunos com situação socioeconômica
alta e baixa eram segregados de forma aproximadamente igual. Os países com
uma fração mais elevada de alunos nas escolas com modelo de escolha, em
oposição às escolas com admissões baseadas na residência, tiveram níveis
significativamente mais elevados de segregação.

O acesso a serviços de utilidade pública ainda não está garantido a todas
as pessoas
Nos serviços de utilidade pública, a história é semelhante: melhoria geral no acesso
entre todos, mas grandes lacunas entre os grupos de renda, com maiores lacunas
no acesso a serviços de utilidade mais avançados (como a internet) em comparação
com serviços de utilidade mais básicos (como eletricidade, água e saneamento).
Serviços básicos. Houve uma redução substancial nas lacunas no acesso à eletricidade,
água potável e, em menor grau, saneamento desde 2000, com mudanças em todos
os casos impulsionadas pelos ganhos das famílias 20% mais pobres (figura 1.9). O
progresso na cobertura de eletricidade tem sido significativo. Os países conseguiram
estender o acesso a quase todos os pobres. No entanto, entre os 20% mais pobres,
cerca de 10% das famílias ainda não têm eletricidade, 20% não têm acesso a água
potável e 40% não têm acesso a saneamento. As dificuldades em chegar aos ainda
não cobertos estão, na maioria dos países, associadas à localização geográfica. A
presença desigual do governo, particularmente nas áreas rurais mais remotas, implica
que ainda existem famílias que não têm uma forma de acesso a alguns ou todos os
serviços essenciais e devem encontrar uma maneira de fornecer para si mesmos.
Acesso a uma conexão com internet em casa. Nem todas as pesquisas domiciliares
nacionais incluem uma pergunta para medir a cobertura da internet. A figura 1.10 usa
os dados disponíveis em 11 países para mostrar as lacunas no acesso entre grupos
de renda.8 Embora quase três quartos do quintil mais rico tenham uma conexão com
a internet em casa, a parcela correspondente do quintil mais pobre é inferior a um
terço. Além disso, menos da metade de todas as famílias tinha internet em casa em

8

Os países são Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Paraguai, Peru e
Uruguai.
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A internet pode ser um tipo de serviço mais avançado, mas é essencial para o
mundo de hoje. A pandemia de Covid-19 apenas tornou isso mais evidente, à medida
que as pessoas dependem cada vez mais de serviços digitais para atender às
suas necessidades diárias de aprendizagem remota, trabalho, serviços bancários,
saúde e socialização. As grandes disparidades na região no acesso à internet e nas
ferramentas para usá-la estão impedindo milhões de pessoas de alcançar níveis mais
elevados de bem-estar.

Para as mulheres, o campo de jogo ainda não está nivelado
As mulheres enfrentam dificuldades maiores do que os homens em várias dimensões
das suas vidas. As lacunas de gênero no mercado de trabalho com origem em
vieses inconscientes de gênero estão entre as principais fontes de desigualdade de
gênero.99 As mulheres participam menos do que os homens na força de trabalho e,
quando participam, trabalham menos horas pagas do que os homens. Elas também
têm índices de desemprego mais altos do que os homens. As disparidades de gênero
estão diminuindo na renda familiar. As mulheres mais pobres enfrentam as piores
desigualdades (figura 1.11). A participação na força de trabalho é, em média, 32%
menor entre as mulheres do que entre os homens, mas entre as mulheres 20% mais
pobres, é 42% menor. Da mesma forma, em média, as mulheres dedicam 16% menos
horas por semana do que os homens ao trabalho remunerado, mas as mulheres
20% mais pobres dedicam 24% menos horas do que os homens. As lacunas de
gênero na participação da força de trabalho e no trabalho remunerado — lacunas de
gênero na oferta de trabalho — são talvez as mais prejudiciais porque se traduzem
em dependência econômica.
Nem todas as pesquisas domiciliares nacionais oferecem dados que permitem medir
as horas gastas em trabalho não remunerado. O outro lado da moeda é que, embora as
mulheres trabalhem menos horas remuneradas do que os homens, elas despendem
muito mais tempo do que os homens por semana em tarefas não reconhecidas
como trabalho e pelas quais elas não recebem qualquer remuneração, a saber,
tarefas domésticas e atividades de cuidado. A caixa 1.5 mostra que as disparidades
de gênero no trabalho não remunerado são enormes e diminuem na renda porque
as mulheres na cauda superior da distribuição de renda dedicam menos tempo ao
trabalho não remunerado do que os seus pares na cauda inferior. No entanto, os
homens ao longo da distribuição de renda são semelhantes no tempo que dedicam
por semana às suas casas e famílias, refletindo que as mulheres predominantemente
realizam o trabalho doméstico e de cuidados. Não surpreendentemente, o número

9

Para exemplos da literatura que explora esses preconceitos, ver Shapiro e Williams (2012); Cheryan, Master e Meltzoff
(2015); Heilman, Manzi e Braun (2015).
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Caixa 1.5: As mulheres na ALC suportam
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pessoas entrevistadas sobre o tempo que dedicam ao trabalho não remunerado
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A presença de crianças menores de seis anos no domicílio parece ser um fator
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Fonte: Cálculos do PNUD; pesquisas domiciliares nacionais em 15 países.
Observação: O ano de dados para o Chile é 2017 e para o México, 2018.
Lacuna de gênero em horas de trabalho remunerado
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As disparidades
de gênero na oferta de trabalho têm diminuído. Houve progresso e
0,6
as mulheres atualmente participam do mercado de trabalho muito mais do que há três
décadas.10 0,5Como região, entretanto, a ALC ainda está longe de onde deveria estar.
Além da dependência
econômica
e do aumento da exposição à violência doméstica
0,4
Piores 20%
Melhores 20% Total
que a acompanha (ver0capítulo
4), a baixa participação feminina na força de trabalho
1
2a3
e menos horas de trabalho remunerado implicam em um enorme desperdício de
capital humano que é caro para a sociedade.
As disparidades de gênero no desemprego são as maiores de todas. O índice de
desemprego entre as mulheres é, em média, 36% superior à taxa correspondente
entre os homens. No entanto, as lacunas mais amplas não são aquelas entre os 20%
mais pobres, mas aquelas entre os segundos 20%, e as lacunas diminuem com a
renda depois disso (ver figura 1.11, painel c).

10

Ver Gasparini e Cruces (2021).
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0,85

As disparidades de gênero no trabalho informal são as menos relevantes entre as
disparidades de gênero no mercado de trabalho. Não porque a informalidade não
seja relevante, mas sim porque é um fenômeno tão difundido na região que ultrapassa
a divisão de gênero (capítulo 5). A figura 1.11, painel d, mostra que a disparidade de
gênero é pequena e, em média, favorece as mulheres. Também mostra que a história
muda ao longo da distribuição de renda. As mulheres entre as 60 piores posições
são, em média, um pouco mais informais do que os homens. Mais importante,
entretanto, mostra que, na informalidade, as diferenças entre os grupos de renda são
mais relevantes do que as diferenças de gênero. Convidamos o leitor interessado em
explorar a informalidade do trabalho a ler mais sobre ela no capítulo 5.
A figura 1.12 mostra as disparidades de gênero no mercado de trabalho por nível
de escolaridade. As disparidades de gênero na participação da força de trabalho
diminuem com a educação e são muito menores entre as mulheres que concluíram
o ensino superior. As lacunas nas horas de trabalho remunerado também diminuem
com a educação, embora não tanto quanto a participação da força de trabalho, e
a formalidade aumenta. A disparidade de gênero no desemprego, em contraste, é
maior entre os indivíduos com ensino médio e maior entre quem tem ensino superior
do que entre as pessoas menos instruídas.

Lacuna de gênero (Feminino/Masculino)

Figura 1.12: Exceto no desemprego, as lacunas de gênero no mercado de trabalho são piores para
as pessoas menos escolarizadas
Lacunas de gênero no mercado de trabalho por nível de escolaridade, ALC 2019
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Fonte: Cálculos do PNUD; pesquisas domiciliares nacionais em 15 países.
Observação: Os dados do Chile são do ano 2017 e os do México são 2018. O indicador de informalidade cobre 12 países.

A desigualdade de gênero também é evidente nos salários. A figura 1.13 apresenta
medidas dos descontos salariais para mulheres na América Latina em 2018, obtidos
em uma regressão após controlar por características observáveis diferentes do
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gênero.11 Descontos salariais são estatisticamente indistinguíveis de zero em El
Salvador e Honduras (não mostrados), mas são significativos em alguns casos. Por
exemplo, no Brasil, República Dominicana, Panamá e Peru, uma mulher com as
mesmas características observáveis de um homem ganha um salário por hora cerca
de 25% menor.
Figura 1.13: As mulheres ganham menos do que os homens com as mesmas características
observáveis
Percentual de descontos salariais
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% Descontos salariais

-5
-8

-10

-7

-11
-13

-15

-15
-17

-20
-23

-25
-30

-27

-26

-22

-21

-21

-20 -20

-25 -25

PE DO BR PA PY MX EC VE CO UY CL AR BO CR GT NI

Fonte: Gasparini e Cruces 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; dados do CEDLAS (Base de Dados Socioeconômicos
para América Latina e Caribe), Centro de Estudos Distributivos, Laborais e Sociais, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade
Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, e Laboratório de Equidade (Equity Lab), Equipe para Desenvolvimento Estatístico, Bando
Mundial, Washington, DC, http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/.

Pessoas LGBT+ enfrentam discriminação em possivelmente todos os
aspectos das suas vidas
Além do sexo, outros fatores como a orientação sexual ou identidade de gênero de um
indivíduo podem torná-las alvo de discriminação, violência e exclusão. Pessoas LGBT+
no mundo todo enfrentam altos níveis de discriminação, embora a extensão varie de
país para país. As evidências indicam que homens gays enfrentam discriminação em
processos de seleção no mercado de trabalho e no mercado de aluguel.12 As taxas de
matrícula no ensino fundamental são mais baixas entre os “meninos femininos” por
causa da discriminação.13 Quando os pais procuram escolas, a taxa de retorno é 50%
mais alta para casais heterossexuais do que para casais do mesmo sexo.14 A atração

11

A variável dependente nas regressões é o logaritmo do salário por hora. A figura 1.13 mostra as reduções percentuais nos
salários por hora atribuíveis a uma variável indicadora de gênero. Cada regressão controla por características observáveis
presentes nas pesquisas domiciliares.
12
Ahmed e Hammarstedt (2009); Patacchini, Ragusa e Zenou (2012).
13
Koehler, Harley e Menzies (2018).
14
Diaz-Serrano e Meix-Llop (2016).
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pelo mesmo sexo ou sexualidade na adolescência está associada a uma menor
probabilidade de conclusão do ensino médio.15 Da mesma forma, as estimativas da
OCDE sugerem que mulheres trans têm 24% menos probabilidade do que pessoas
não LGBT+ de estar empregadas, que os seus rendimentos do trabalho são 11% mais
baixos e que nenhuma delas ocupa um cargo de alta gestão.16 Nos Estados Unidos,
70% dos alunos LGBT+ sofreram assédio na escola em 2018, 31% foram punidos por
demonstrações públicas de afeto permitidas entre alunos não LGBT+ e 42% dos
alunos transgêneros não tinham permissão para usar o seu nome ou pronome de
preferência17.
Até que ponto isso afeta as pessoas LGBT+ na ALC é atualmente difícil de medir,
porque pesquisas oficiais e estatísticas demográficas geralmente deixam de lado
perguntas destinadas a identificar essa comunidade, e a maioria das evidências é
anedótica. As pessoas LGBT+ são de diferentes raças, gêneros e classes, e a sua
diversidade leva a inúmeras formas e intensidades de discriminação e violência. A
falta de coleta de dados se traduz em nenhuma política voltada para pessoas LGBT+,
políticas desinformadas ou o incumprimento de políticas informadas.
As pessoas LGBT+ ainda enfrentam barreiras legais formais em alguns países da
região em áreas como casamento ou acesso a algum tipo de assistência médica. No
entanto, em todos os países, a discriminação informal continua a limitar as pessoas
LGBT+ de acesso igualitário a oportunidades de educação, trabalho e habitação.
Por exemplo, no Brasil, 45% de pessoas transexuais entrevistadas não concluíram
o ensino fundamental por causa da discriminação.18 E, na Colômbia, a proporção de
pessoas trans que têm emprego formal e uma situação de trabalho favorável é de
cerca de 5%, ficando bem abaixo da média nacional de cerca de 40%.19 Em uma
pesquisa recente no Peru, quase metade das pessoas entrevistadas afirmou que a
população LBGT+ era o grupo que mais enfrentava discriminação no país.20 Além
disso, muitas pessoas LGBT+ na região vivem sob a ameaça violência e assédio (ver
capítulo 4).

15

Pearson e Wilkinson (2017).
OCDE (2019).
17
Kosciw et al. (2018).
18
Mountian (2014).
19
Cárdenas, Ñopo e Castañeda (2014).
20
Ipsos e Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (2019).
16
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A discriminação contra as pessoas LGBT+ não é apenas errada, mas também pode
aumentar a pobreza e impedir a acumulação de capital humano e, portanto, indiretamente,
a produtividade e o crescimento. Se o talento é distribuído indiscriminadamente no
nascimento, as sociedades desiguais estão desperdiçando o talento de uma parte
relevante da sociedade ao marginalizar as pessoas LGBT+. Um estudo recente
descobriu que entre 20% e 40% do crescimento econômico nos Estados Unidos entre
1960 e 2010 é explicado pela inclusão de mulheres e afro-americanos no mercado de
trabalho.21 Medir o tamanho da população LGBT+ é difícil, mas as estimativas sugerem
que entre 11% e 19% das pessoas se consideram parte dela.22 Embora não existam
estudos desse tipo na região, é claro que os países não reduzirão a desigualdade
e impulsionarão o crescimento econômico sem erradicar a marginalização da sua
população LGBT+.

As minorias étnicas e raciais não são reconhecidas como agentes
econômicos e políticos ativos
Os indígenas e negros representam cerca de 25% da população total da região,
embora estejam desigualmente distribuídos entre os países (mapa 1.2).23 Os povos
indígenas têm uma presença relativa maior nos países andinos e na América Central
e constituem cerca de metade da população da Bolívia, Guatemala e Nicarágua, mas
a sua participação no Cone Sul estendido está bem abaixo de 5% (exceto no Chile,
onde é de 13%). Em contraste, as comunidades negras são predominantemente
estabelecidas no nordeste da América do Sul e no Caribe e constituem a maioria
em Antígua e Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Haiti e Jamaica. De uma
perspectiva regional, as minorias étnico-raciais representam uma parcela maior da
população nos países mais pobres.
Um grande desafio para o desenvolvimento inclusivo na ALC, em toda a região, são
as deficiências em reconhecer as minorias étnico-raciais como agentes econômicos
e políticos ativos e erradicar as injustiças estruturais que historicamente relegaram
essas minorias às margens da sociedade. A segregação sistemática de indígenas
e negros é o legado duradouro das relações de poder exploradoras estabelecidas
durante o domínio colonial e a escravidão, que sobreviveram às reformas legais para
eliminá-las.24 Apesar do crescente reconhecimento das autoridades tradicionais,
jurisdições autônomas e direitos de associação e representação política, movimentos
políticos indígenas e negros permanecem à margem do poder.25 À luz das violações
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Hsieh et al. (2019).
Stephens-Davidowitz (2013); Coffman, Coffman e Ericson (2017).
23
CEPAL (2016).
24
de Ferranti et al. (2004).
25
PNUD (2016b).
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sustentadas dos direitos dessas pessoas à diferença, identidade, território,
autodeterminação e autonomia, o engajamento de aproximadamente um quarto
da população total da região com caminhos de desenvolvimento que não deixam
ninguém para trás foram notavelmente obstruídos.
Mapa 1.2: Pessoas indígenas e negras representam cerca de 25% da população total da ALC
a. Pessoas indígenas
b. Pessoas negras
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Fonte: Cálculos do PNUD; últimos censos populacionais disponíveis.

Consequentemente, essas populações ainda carecem das oportunidades que
outras pessoas desfrutam. Na verdade, elas costumam abundar entre os mais
pobres da região, experimentam maior vulnerabilidade econômica e exposição
a crises, apresentam níveis mais baixos de acesso à educação e escolaridade e
geralmente habitam as áreas mais pobres e institucionalmente subdesenvolvidas.26
Essas desvantagens são especialmente profundas entre as mulheres indígenas e
negras. Elas geralmente não são tão bem cobertas por sistemas de proteção social
e tendem a receber benefícios de aposentadoria mais baixos ou nenhum benefício.27
No Caribe, as minorias estão envolvidas em contextos de violência, expansão das
indústrias extrativas e acesso inadequado a instituições de justiça criminal. Meninas
e mulheres correm um risco particular de serem vítimas de exploração sexual, tráfico

26
27

PNUD (2012),(2016b).
UN DESA (2018).
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de pessoas e agressão.28 Na América Latina, o PNUD determinou anteriormente que
ser negro ou indígena no Brasil, Equador e Guatemala está associado a uma menor
probabilidade de escapar à pobreza de renda.29 Além disso, as populações indígenas
e negras na região há muito estão sujeitas à invisibilidade estatística.30 Embora a
formulação de políticas tenha superado progressivamente a cegueira étnica, é,
na melhor das hipóteses, míope quanto à demografia, bem-estar e necessidades
específicas desses grupos.31
A invisibilidade estatística, junto com a heterogeneidade na sua situação legal,
autorreconhecimento e grau de assimilação, tem obstruído diagnósticos precisos
sobre as condições de vida dessas pessoas. Um dos desafios que os formuladores
de políticas enfrentam na identificação dos grupos relevantes são as deficiências nos
instrumentos de autoidentificação usados em censos e pesquisas. O projeto PERLA
mostrou que a tonalidade da pele é um melhor preditor de resultados socioeconômicos
na América Latina do que as categorias convencionais de preto, branco e mestiço
usadas em outras latitudes.32 O Banco Mundial estima que, em 2010, a América Latina
era o lar de cerca de 42 milhões de indígenas pertencentes a 780 grupos étnicos
diversos, representando 8% da população.33 As mesmas estimativas sugerem que
14% das pessoas que vivem na pobreza e 17% das pessoas que vivem na pobreza
extrema são indígenas.
Ao contrário da crença popular, um pouco menos da metade da população indígena
da América Latina reside em áreas urbanas. Embora a urbanização tenha sido
acompanhada por melhorias entre essas pessoas no acesso aos serviços públicos e
na escolaridade em relação às suas contrapartes rurais, os moradores das cidades
indígenas ainda enfrentam exclusão e vulnerabilidade. Cerca de 36% vivem em
condições insalubres ou inseguras, em comparação com 20% das suas contrapartes
não indígenas.34
A população indígena da região obteve ganhos significativos no acesso à educação.
No entanto, a probabilidade de completar o ensino fundamental e médio é ainda
menor e as disparidades de gênero na educação continuam a ser maiores entre eles
do que entre a população não indígena. Eles têm menos acesso a empregos estáveis
e altamente qualificados do que a população não indígena e são mais propensos
a trabalhar informalmente com previdência social precária.35 Eles também ganham

28

PNUD (2012).
PNUD (2016b).
30
CEPAL (2016).
31
de Ferranti et al. (2004).
32
Telles (2014). Ver também PERLA (Project on Ethnicity and Race in Latin America) (painel) Universidade de Princeton,
Princeton, NJ, https://perla.princeton.edu/.
33
Banco Mundial (2015).
34
Banco Mundial (2015).
35
Banco Mundial (2015).
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27% menos, em média, do que os seus colegas não indígenas com as mesmas
qualificações.36 Aqueles que permaneceram nas áreas rurais estão constantemente
expostos a riscos de extração de combustível fóssil, mineração, insegurança alimentar,
degradação ambiental devido às mudanças climáticas e violência por grupos ilegais.37
Os indígenas rurais hoje ocupam cerca de um quarto das terras com alto valor
ecológico devido à diversidade cultural e biológica.38 Algum progresso foi feito no
reconhecimento legal da ocupação ancestral dessas terras, especialmente depois
de reconhecer a contribuição dessas pessoas para a redução do desmatamento em
alguns casos, mas as atividades extrativas continuam a representar uma ameaça.39 O
esgotamento do capital natural para extrair novos recursos, portanto, ameaça colocar
os direitos dessas comunidades e a diversidade cultural e biológica que eles estão
protegendo em perigo.
A América Latina abriga cerca de 134 milhões de negros, representando 21% da
população, que também passam por adversidades significativas.40 Em cinco (de seis)
países latino-americanos com dados disponíveis em 2018, a pobreza e a pobreza
extrema eram mais prevalentes entre os negros, afetando principalmente os residentes
em áreas rurais e o sexo feminino. As pessoas negras sofrem as privações mais graves
na prestação de serviços públicos e nas condições básicas de vida e também são
mais vulneráveis à mortalidade infantil e materna, gravidez na adolescência, doenças
sexualmente transmissíveis e outras aflições de saúde que sugerem dificuldades
devastadoras nas suas comunidades durante a pandemia de Covid-19.41 Assim como
para a população indígena, os avanços no acesso à educação e na escolaridade dos
negros da região não proporcionaram melhores condições no mercado de trabalho.
As pessoas negras continuam recebendo remuneração mais baixa e enfrentam
desemprego, precariedade e insegurança no trabalho comparativamente mais
altos.42 Por exemplo, a proporção de mulheres negras precariamente empregadas
como trabalhadoras domésticas é duas vezes maior que a de mulheres não negras.43
O tratamento desigual, a discriminação, a violência e a estigmatização a que os
povos negros e indígenas da ALC estão sujeitos exigem políticas que nivelem o
campo de jogo entre os diversos cidadãos, em vez de políticas que visem apenas
atenuar as diferenças materiais.44 Os governos e outras organizações devem
melhorar o instrumentos de autorrelato da categoria étnica com que cada pessoa se
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identifica, além de campanhas de combate ao estigma contra grupos historicamente
discriminados que podem reduzir a autoidentificação entre eles.
Uma questão mais séria, subjacente à lacuna profundamente enraizada entre
as minorias étnico-raciais e o resto da população da ALC, é que as medições e
interpretações contemporâneas do bem-estar econômico e do desenvolvimento
ainda precisam incorporar dimensões culturalmente sensíveis que podem estar em
uma encruzilhada com paradigmas ocidentais. Essa falha em reconhecer os processos
históricos de discriminação em questão traça uma barreira entre os números e a
realidade.45 Dentro das políticas que visam oferecer educação, oportunidades
produtivas e saúde para negros e indígenas, pode haver situações conflitantes
implícitas. Essas situações conflitantes incluem questões complexas como perda de
linguagem e tradições, posse de terra comprometida, recursos naturais e serviços
ecossistêmicos e conflitos com práticas medicinais ancestrais, para citar alguns. Mas,
ao não conceder aos negros e indígenas uma voz política incisiva para amplificar o
que aspiram e o que está em jogo para eles no caminho para o progresso, horizontes
de desenvolvimento promissores correm o risco de falhar na transformação positiva
das suas vidas.

1.4. A desigualdade é transmitida através das
gerações
Uma característica trágica da desigualdade na região é a extensão em que ela
é transmitida através das gerações, com os filhos herdando as vantagens e
desvantagens dos pais e o seu lugar na sociedade. Os indicadores de mobilidade
educacional intergeracional são uma ferramenta comum para medir a persistência
da desigualdade entre as gerações (caixa 1.6). Eles capturam a relação entre o nível
de escolaridade dos pais e dos filhos. Uma forte relação intergeracional indica
que a chance de atingir um alto nível de escolaridade (e bem-estar) é amplamente
determinada pelas vantagens no nascimento. Uma associação fraca indica que todos,
independentemente de família e recursos, têm uma chance semelhante de alcançar
um alto nível de educação.
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Banco Mundial (2015); Correa (2019).
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Caixa 1.6: Mobilidade educacional e
a transmissão da desigualdade entre
gerações
A mobilidade pode ser examinada por meio de várias medidas de bem-estar que
estão muitas vezes, mas nem sempre, intimamente relacionadas. A mobilidade
educacional é particularmente informativa, não apenas porque a educação é um
importante impulsionador do desenvolvimento humano, mas também porque o
nível de escolaridade tem as seguintes características:
• É o principal preditor de rendimentos nas sociedades contemporâneas,
sobretudo na América Latina, onde os retornos à escolaridade são maiores do
que na Europa ou nos Estados Unidos.a
• É um preditor de uma série de resultados não pecuniários, incluindo saúde,
longevidade, fertilidade, casamento e parentalidade, crime e participação
política.b
• Desempenha um papel central na mobilidade intergeracional como o principal
veículo tanto para a persistência econômica quanto para a mobilidade entre
as gerações.c Isso ocorre porque os pais favorecidos podem pagar mais e
melhor educação para seus filhos, o que se traduz em ganhos mais elevados,
e porque a educação facilita a mobilidade (a maior parte da variância no nível
de escolaridade entre os indivíduos não depende das origens sociais).
Do ponto de vista prático, as medidas de escolaridade são preferidas às
medidas relacionadas à renda porque são invariáveis no tempo na idade adulta,
enquanto a renda é mais volátil e pode variar amplamente ao longo do ciclo de
vida. Além disso, as informações retrospectivas sobre o nível de escolaridade
dos pais são mais confiáveis, visto que geralmente não são percebidas como
confidenciais pelos entrevistados; portanto, está associado a boa lembrança,
recusa e propriedades de confiabilidade.
A mobilidade educacional pode ser estudada observando as mudanças no nível
de escolaridade ao longo das gerações que são impulsionadas por expansões
no sistema educacional que beneficiam as coortes subsequentes (mobilidade
absoluta), ou comparando a escolaridade dos pais e dos seus filhos para avaliar
quanto da escolaridade dos filhos a realização é explicada por condições fora
do seu controle (mobilidade relativa).

a Torche (2014); Psacharopoulos e Patrinos (2018).
b Omariba (2006); Cutler e Lleras-Muney (2008); Lochner (2011); Oreopoulos e Salvanes (2011).
c Hout e DiPrete (2006).
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O papel da expansão educacional
Durante o século 20, a proporção de crianças cujo nível de escolaridade durante a
idade adulta foi acima do nível máximo alcançado pelos pais cresceu substancialmente
em todo o mundo. Essa expansão proporcionou um estímulo importante para a
mobilidade educacional absoluta vivenciada pelos indivíduos, que se refletiu no
aumento generalizado da média de anos de escolaridade. Ao longo de um período
de quatro décadas, o acesso à educação formal na América Latina se expandiu muito,
com a média de anos de escolaridade entre os adultos subindo de 5,7 anos em 1940
a 9,9 anos em 1980. No entanto, os níveis agregados de escolaridade ainda são
consideravelmente mais baixos na América Latina do que em países de alta renda.
A mobilidade absoluta pode ser decomposta na parcela de coortes de crianças que
alcançaram maior escolaridade em relação às coortes dos seus pais (mobilidade
ascendente) e a parcela de coortes de crianças com menor escolaridade em relação
às coortes dos seus pais (mobilidade descendente).46 A figura 1.14 mostra tendências
na mobilidade ascendente absoluta entre coortes de nascimento, de coortes na
década de 1940 a coortes na década de 1980. As melhorias na América Latina são
particularmente perceptíveis no início, das décadas de 1940 a 1960, mas tornam-se
menos pronunciadas a partir de então.
Figura 1.14: ALC: grandes ganhos em mobilidade educacional entre as coortes dos anos 1940-1960;
pouca mudança desde então
Mobilidade absoluta em anos de educação entre coortes das décadas de 1940 a 1980, regiões do
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Fonte: Torche 2021, Documento de Base da RDHR PNUD ALC 2021, com base em dados de GDIM (Base de Dados Global sobre
Mobilidade Intergeracional) (painel), Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento, Banco Mundial, Washington D.C., https://www.worldbank.
org/en/topic/poverty/brief/what-is-the-global-database-on-intergenerational-mobility-gdim.
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A escolaridade dos pais e dos seus filhos adultos é o número total de anos de escolaridade. A educação dos pais é o nível
máximo de educação alcançado por qualquer um dos pais.
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A mudança inicial da América Latina na mobilidade educacional ascendente é
excepcional, comparável apenas com as mudanças experimentadas no Oriente
Médio e no Norte da África e no Leste Asiático. No entanto, não há virtualmente
nenhuma melhora na América Latina ou na região do Oriente Médio e Norte da África
entre a coorte mais recente, que nasceu na década de 1980. Essa estagnação é
especialmente preocupante, considerando o nível de escolaridade relativamente
baixo que prevalece na região.
Usando a conclusão do ensino médio como referência, a figura 1.15 mostra que a
desigualdade na educação diminuiu. Entre as coortes mais velhas, a probabilidade
de concluir o ensino médio era quase cinco vezes maior entre as crianças
favorecidas do que entre as crianças desfavorecidas, enquanto, entre a coorte mais
jovem, era menos de duas vezes maior. Em média, a probabilidade de que crianças
desfavorecidas concluam o ensino médio aumentou quase 30 pontos percentuais na
América Latina. Há heterogeneidade na mobilidade entre os países. Na Guatemala,
Honduras e Nicarágua, as oportunidades educacionais das famílias desfavorecidas
não aumentaram e a probabilidade de as crianças de famílias com menos escolaridade
concluírem o ensino médio é inferior a 20%. Em comparação, na Argentina, Brasil,
Equador, México, Peru e Venezuela, a probabilidade era inferior a 20% entre a coorte
mais velha (1933-1942), enquanto, entre a coorte mais jovem (1983-1992), era superior
a 50%. O progresso na escolaridade foi acompanhado por uma vantagem emergente
de gênero entre as coortes recentes (caixa 1.7).
Figura 1.15: A probabilidade de que crianças desfavorecidas concluam o ensino médio aumentou
na LA
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Fonte: Neidhöfer 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021; dados sobre 18 países em Latinobarómetro (painel), Corporación
Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.
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Caixa 1.7: (Des)Igualdades de gênero na
mobilidade educacional
A educação na ALC se tornou amplamente uma história de igualdade de
gênero, em vez de desigualdade. A figura B1.7.1 mostra que homens e mulheres
alcançaram escolaridade em índices comparáveis na América Latina. As mulheres
tinham uma pequena desvantagem entre as coortes anteriores, mas alcançaram
a paridade na década de 1970 e ultrapassaram os homens na década de 1980.
A substancial paridade de gênero e uma vantagem emergente de gênero em
coortes recentes não é surpreendente. A pesquisa documentou o fechamento da
lacuna de gênero na América Latina em níveis iniciais de educação já na década
de 1980 e a mudança em direção à vantagem das mulheres desde então.a Uma
análise detalhada por país mostra uma heterogeneidade substancial entre os
países, no entanto. A Bolívia mostra uma lacuna persistente favorecendo os
homens em todas as coortes e o Brasil apresenta uma vantagem crescente
entre as mulheres já entre as coortes dos anos 1940.

Figura C1.7.1: Homens e mulheres ganharam escolaridade em índices
comparáveis
Expansão educacional entre coortes de nascimento, por sexo, América Latina,
anos 1940-1980
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Fonte: Torche 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021, com base em dados de GDIM (Base de
Dados Global sobre Mobilidade Intergeracional) (painel), Grupo de Pesquisa sobre o Desenvolvimento, Banco
Mundial, Washington D.C., https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/what-is-the-global-database-onintergenerational- mobility-gdim.

a

Grant e Behrman (2010).
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A educação dos pais ainda prevê o sucesso educacional das crianças na
idade adulta
A mobilidade absoluta captura o progresso agregado através das gerações que é
impulsionado pela expansão educacional geral e por quaisquer mudanças na relação
intergeracional. A mobilidade relativa envolve a análise da rede de associações
intergeracionais de escolaridade de mudanças na distribuição da educação entre
as gerações. A figura 1.16 apresenta os resultados da mobilidade educacional
intergeracional relativa na América Latina e em outras regiões do mundo durante
o século passado. Mostra a mudança média em anos de escolaridade associada
a um aumento de um ano na educação dos pais antes e depois de controlar pela
expansão educacional.
Figura 1.16: A educação dos pais prevê o sucesso educacional das crianças na idade adulta
Mobilidade relativa entre as coortes dos anos 1940-1980, antes e depois de controlar a expansão
educacional
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Fonte: Torche 2021, Documento de Base da RDHR PNUD ALC 2021, com base em dados de GDIM (Base da Dados Global sobre
Mobilidade Intergeracional) (painel), Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento, Banco Mundial, Washington D.C., https://www.worldbank.
org/en/topic/poverty/brief/what-is-the-global-database-on-intergenerational-mobility-gdim.

A América Latina começou como a região menos móvel do mundo, com uma alta
correlação intergeracional de 0,67 entre a coorte da década de 1940, mas a associação
intergeracional na escolaridade entre pais e filhos diminuiu monotonicamente entre
as coortes para apenas 0,43 entre a coorte da década de 1980 (figura 1.16, painel a).
Isso significa que, para cada ano adicional de educação dos pais, a escolaridade das
crianças deve aumentar em 0,43 anos. O nível médio de mobilidade relativa da região,
portanto, aproximou-se da média mundial de 0,41. Os maiores aumentos na mobilidade
ocorreram no Brasil, El Salvador, México e Venezuela, sugerindo que é aqui que as
crianças são cada vez menos dependentes da escolaridade dos seus pais. Enquanto
isso, Guatemala, Honduras e Nicarágua estão entre os piores desempenhos. Uma
advertência importante é que o declínio na persistência intergeracional na educação
é, em grande medida, o resultado da expansão educacional. De fato, o aumento da
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mobilidade relativa na América Latina é muito menor se controlarmos essa expansão.
Quando considerada a expansão educacional, a correlação intergeracional cai de
0,54 na coorte da década de 1940 para apenas 0,50 na coorte da década de 1980,
confirmando uma relação de maior interdependência entre a educação dos pais e
dos filhos. Por esse padrão, a América Latina é a região menos móvel do mundo
(figura 1.16, painel b).
Essas descobertas sugerem que expandir o sistema educacional ajuda a reduzir a
desigualdade na educação, mas não pode completar a tarefa sozinho. Apesar da
expansão, os latino-americanos ainda enfrentam barreiras para subir na escala social,
potencialmente devido a uma oportunidade limitada de superar as desvantagens na
educação repassadas pelos pais. Dois fatos apontam nessa direção. Em primeiro
lugar, a expansão educacional resultou em menos seletividade nos níveis absolutos
de escolaridade ao longo do tempo. Por exemplo, um diploma de ensino médio
costumava indicar alto nível de escolaridade, mas, conforme a educação se expandiu,
o diploma está se tornando cada vez mais comum. Em segundo lugar, a qualidade
e o tipo de escolaridade recebida aumentaram de importância. Há evidências,
por exemplo, de que a nova oferta de ensino superior é de qualidade inferior.47 A
segregação público-privada na educação na América Latina pode constituir uma
força poderosa por trás da estagnação da mobilidade, mesmo em contextos em que
um limiar relativamente alto de escolaridade se tornou universal.
A mobilidade não é apenas uma questão que envolve o nível de escolaridade
dos filhos em relação aos pais. É também sobre as crianças atingirem um nível
de escolaridade que resulta em uma classificação mais elevada entre os pares da
coorte, em comparação com a classificação correspondente alcançada pelos pais.
Embora as oportunidades educacionais das crianças desfavorecidas sejam maiores,
em média, a persistência das famílias no topo da distribuição é tal que nenhuma
mudança na classificação do nível de escolaridade ocorreu.
As tendências futuras na realização educacional pós-secundária serão grandemente
afetadas por esses padrões de persistência intergeracional, uma vez que os jovens
que crescem em famílias ricas podem ter acesso desproporcional às universidades
mais prestigiosas e podem privilegiar os campos de estudo mais lucrativos.48 Além
disso, se os aumentos na escolaridade não se traduzem em empregos de melhor
remuneração entre os jovens de famílias mais pobres, esses jovens podem abster-se
de buscar o ensino médio ou superior.

47
48

Camacho, Messina e Uribe (2017).
Gerber e Cheung (2008).

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 1

Presos em uma armadilha? Desigualdade e crescimento econômico na América Latina e no Caribe · 61

A alta persistência da região e a baixa mobilidade não são limitadas à educação.
Infelizmente, os dados para documentá-lo em áreas como ocupação e renda são
escassos. Dito isso, os dados do Brasil e do México sugerem que a persistência
ocupacional intergeracional é maior nesses países do que nos Estados Unidos.49 E os
dados mostram que a mobilidade de renda é comparativamente baixa na Argentina,
Brasil, Chile e Peru do ponto de vista internacional.50 Juntos, esses fatores são parte
da armadilha porque baixa mobilidade ocupacional e de renda pode desencorajar a
mobilidade educacional, reforçando a noção de baixos retornos sobre investimentos
em capital humano, enquanto altos níveis de escolaridade podem continuar
determinando conquistas em ocupações mais bem pagas e rendas mais altas.

1.5. Uma região de crescimento lento
Em média, o crescimento na ALC é instável e lento
A história de desigualdade da ALC está associada a uma história de baixo desempenho
econômico, caracterizado por alta volatilidade e breves períodos de crescimento
rápido. Esse déficit de crescimento é a chave para traçar um quadro completo da
armadilha da ALC.
Nas últimas décadas, o crescimento da produção per capita na ALC tem sido
notavelmente instável. A figura 1.17 mostra o crescimento anual real do PIB per capita
entre 1962 e 2017 em 16 países nos quais dados completos estão disponíveis.51 Essa
instabilidade se mantém mesmo depois de filtrar as flutuações do ciclo de negócios
calculando as médias de sete anos: o crescimento nesse período oscila entre 0% e
3% ao ano.52 O crescimento parece ter sido razoavelmente forte durante a década
de 1960, mas vacilou no final dos anos 1970 e entrou em colapso durante a crise da
dívida dos anos 1980. O crescimento se recuperou após 1990 e acelerou durante os
anos 2000, mas reduziu fortemente o ritmo de progresso durante os anos de 2010.53

49

Torche (2021).
Corak (2013).
51
Ver detalhes em Fernández Arias e Fernández-Arias (2021). Os países da ALC são Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Jamaica, México, Peru, Trinidad e Tobago, Uruguai e
Venezuela. Um painel equilibrado foi considerado negligenciando os países da ALC com séries temporais mais curtas para as
variáveis relevantes para permitir uma análise estatística simples e robusta.
52
As taxas médias de crescimento anual são calculadas ao longo de períodos de sete anos (1962-1968, 1969-1975, 19761982, 1983-1989, 1990–1996, 1997–2003, 2004–2010 e 2011–2017). Essa periodização tem a vantagem de conformar um
painel equilibrado de quatro períodos em torno do ano 1990, que muitas vezes é considerado fundamental, dando início a
uma nova era de reformas de mercado e prudência macroeconômica na região após a crise da dívida.
53
Os padrões de crescimento representados na figura 1.17 também podem ser observados ao se considerar a mediana do
país da ALC.
50
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Figura 1.17: O crescimento na ALC tem sido altamente volátil
Dinâmica do crescimento histórico do produto per capita da ALC, país médio, 1962-2017, %
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Fonte: Fernández-Arias e Fernández-Arias 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; dados de Penn World Table (base
de dados versão 9.1), Centro de Crescimento e Desenvolvimento de Groningen, Faculdade de Economia e Negócio, Universidade de
Groningen, Groningen, Países Baixos, https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt9.1.

A figura 1.17 captura um quadro geral, mas há uma heterogeneidade importante no
desempenho e no tempo entre os países. Chile, Colômbia e, até certo ponto, Uruguai,
parecem ter escapado do colapso do crescimento durante a crise da dívida dos anos
1980. Outros países foram significativamente afetados pelo colapso, mas o momento
variou. Na Costa Rica e na Jamaica, a crise se materializou um pouco mais cedo e,
em Barbados e no Brasil, veio depois.
A instabilidade do crescimento está associada a muitos fatores, incluindo volatilidade
nos preços internacionais de commodities primárias e condições financeiras
internacionais, mas também mudanças nas políticas fiscais e monetárias domésticas.
Esses fatores afetam os países de forma diferente. Os aumentos do preço do petróleo,
por exemplo, são claramente boas notícias para Equador, Trinidad e Tobago e
Venezuela, mas não tão boas para Honduras e Jamaica. Da mesma forma, um aumento
nos preços dos metais beneficia o Chile e o Peru, mas pouco faz pela Guatemala ou
pelo Paraguai. A exposição a choques financeiros mundiais também varia entre os
países, dependendo do nível, prazo e composição da moeda da dívida externa. E as
respostas domésticas à volatilidade internacional também têm sido heterogêneas,
atenuando a volatilidade em alguns casos, mas, em outros, ampliando-a. Mas seja
qual for a combinação de causas (e com exceções importantes), o desempenho de
crescimento da região está longe de ser satisfatório.
Outra maneira de olhar para a volatilidade do crescimento na ALC é contrastar o
número de anos de crescimento econômico positivo e negativo (figura 1.18). Uma
vez que o crescimento populacional é considerado (painel b), fica claro por que,
em geral, a região teve um desempenho inferior. É difícil atingir níveis elevados de
renda per capita se o que é avançado em alguns anos é retrocedido em outros. O
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crescimento não só tem sido frequentemente negativo, mas também mais lento do
que o necessário para acompanhar a expansão demográfica. Como consequência, o
crescimento do PIB per capita tem sido negativo com ainda mais frequência do que
o crescimento do PIB.
Figura 1.18: Muitas vezes negativo, o crescimento tem sido mais lento do que o necessário para
acompanhar a expansão demográfica
Número de anos com crescimento negativo e positivo, 1962-2019
a. Crescimento do PIB
Argentina
Bolívia
Argentina
Brasil
Bolívia
Barbados
Brasil
Chile
Barbados
Colômbia
Chile
Costa Rica
Colômbia
Equador
Costa Rica
Guatemala
Equador
Honduras
Guatemala
Jamaica
Honduras
ALC
Jamaica
México
ALC
Panamá
México
Peru
Panamá
Paraguai
Peru
República Dominicana
Paraguai
Trinidade e Tobago
República Dominicana
Uruguai
Trinidade e Tobago
Venezuela
Uruguai
Venezuela-30

-30

21

37

21
16
16

8
8
8
8
7

50
50
50
50
51

37
42
42

1
3
1
4
3
3
4
7
3
7
4
8
4
2
8
8
2
8
8
5
8
5

57
55
57
54
55
55
54
51
55
51
54
50
54
56
50
50
56
50
50
53
50
53
51

7

14
14

15
14
15
19
14
-20
19

-10

44
44

0

10

20

-20
-10
0
10
Anos de crescimento negativo

20

Anos de crescimento negativo

30

43
44
43
39
44
40
39

60

70

30
40
50
60
Anos de crescimento positivo

50

70

Anos de crescimento positivo

b. Crescimento do PIB per capita
24
Argentina
14
Bolívia
24
Argentina
15
Brasil
14
Bolívia
Barbados
17
15
Brasil
11
Chile
Barbados
17
7
Colômbia
11
Chile
8
Costa Rica
7
Colômbia
Equador
18
8
Costa Rica
Guatemala
9
Equador
18
14
Honduras
Guatemala
9
24
Jamaica
14
Honduras
16
ALC
24
Jamaica
11
México
16
ALC
11
Panamá
11
México
14
Peru
11
Panamá
16
Paraguai
14
Peru
República Dominicana
12
16
Paraguai
19
Trinidade e Tobago
República Dominicana
12
16
Uruguai
19
Trinidade e Tobago
Venezuela 26
16
Uruguai
Venezuela-3026
-20
-10

34
34

34
34

32

0

10

20

-30
-20
-10
0
10
20
Anos de crescimento per capita negativo
Anos de crescimento per capita negativo

30 32

44
43
44
41
43
47
41
51
47
50
51
40
50
49
40
44
49
44
42
47
42
47
47
44
47
42
44
46
42
39
46
42
39
42

40

50

60

30
40
50
60
Anos de crescimento per capita positivo
Anos de crescimento per capita positivo

Fonte: Cálculos do PNUD; Penn World Table (base de dados versão 10.0), Centro de Crescimento e Desenvolvimento de Groningen,
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O baixo crescimento é resultado de baixa produtividade e baixa dinâmica
de produtividade
Ignorando a volatilidade, por que o crescimento é tão lento? Para responder a esta
pergunta, esta seção apresenta um exercício de contabilidade, decompondo o
crescimento do PIB na contribuição da acumulação de fatores de produção (incluindo
capital físico e humano) e a contribuição da produtividade total dos fatores (PTF).5454
Como é habitual em exercícios desta natureza, a PTF é obtida como um resíduo
medindo o componente do produto que não pode ser explicado pela contribuição
direta da acumulação dos fatores.
As melhorias de produtividade refletem avanços relacionados à tecnologia não
incorporados ao capital humano ou físico. No entanto, o uso da tecnologia no
nível da empresa não é o único determinante da PTF. Em particular, o nível de PTF
agregada também reflete a eficiência geral com a qual os fatores de produção
são alocados em toda a economia. Implementação sub-ótima de bens públicos e
distorções econômicas que não são tratadas com sucesso por políticas públicas
(ou realmente causadas por elas) podem levar a uma má alocação de fatores de
produção em toda a economia, o que resultaria em uma baixa PTF agregada, mesmo
se algumas empresas individuais tivessem um bom desempenho. Na verdade, a baixa
produtividade está normalmente associada à má alocação de recursos agregados,
em vez de considerações específicas de tecnologia restritas.
A tabela 1.2 apresenta os resultados para a região. Como pode ser visto, o crescimento
da PTF deu uma contribuição nula e até negativa para o crescimento da produção de
longo prazo na ALC. A acumulação de fatores, ao contrário, tem consistentemente
dado uma contribuição positiva, praticamente inalterada antes e depois de 1990. O
papel dominante da acumulação de fatores também pode ser observado em cada um
dos 16 países considerados (figura 1.19). Mesmo nos países nos quais o crescimento
da produtividade deu uma contribuição positiva de longo prazo, a contribuição do
acúmulo de fatores foi maior.

54

As decomposições contábeis de fontes de crescimento são descritivas por natureza e não informativas sobre causalidade.
Para focar a análise no crescimento da produtividade, a contribuição para o crescimento do produto (per capita) da
acumulação de todos os fatores de produção é agrupada. Isso inclui a acumulação de capital físico per capita por meio do
investimento líquido, assim como o crescimento do capital humano per capita, tanto dos aumentos na participação da força
de trabalho quanto das melhorias nas qualificações produtivas médias da força de trabalho.
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Tabela 1.2: Crescimento da produtividade: uma contribuição nula ou ligeiramente negativa para o
crescimento da produção de longo prazo na ALC
Decomposição do crescimento da produção per capita, 1968-2017
Fim do período

Produtividade

Fatores

Total

1968

1,05

1,16

2,21

1975

0,24

2,67

2,91

1982

-1,72

2,71

0,99

1989

-1,07

0,76

-0,31

1996

0,54

1,29

1,82

2003

-0,77

1,8

1,03

2010

0,77

2,31

3,08

2017

-0,87

2,01

1,15

Média antes de 1990

-0,37

1,83

1,45

Média depois de 1990

-0,08

1,85

1,77

Média geral

-0,23

1,84

1,61

Médias

Fonte: Fernández-Arias e Fernández-Arias 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; dados de Penn World Table (base
de dados versão 9.1), Centro de Crescimento e Desenvolvimento de Groningen, Faculdade de Economia e Negócio, Universidade de
Groningen, Groningen, Países Baixos, https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt9.1.

Figura 1.19: Acumulação de fatores: um papel dominante no crescimento da produção de longo
prazo em todos os 16 países estudados
Decomposição do crescimento da produção per capita, ALC, 1962-2017, anualizado, %
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Fonte: Fernández-Arias e Fernández-Arias 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; dados de Penn World Table (base
de dados versão 9.1), Centro de Crescimento e Desenvolvimento de Groningen, Faculdade de Economia e Negócio, Universidade de
Groningen, Groningen, Países Baixos, https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt9.1.
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A tabela 1.2 também sugere que, nos períodos em que o desempenho da ALC é
particularmente alto ou baixo, o mesmo ocorre com o crescimento da produtividade.
Na verdade, a correlação entre o crescimento do PIB per capita e o crescimento da
produtividade é de 0,78, enquanto a correlação do crescimento com a acumulação de
fatores é de apenas 0,48. Os resultados são semelhantes se as mudanças nos índices
de crescimento forem consideradas. Portanto, a conclusão é que o principal fator
para o baixo crescimento na região tem sido o baixo crescimento da produtividade.55

O crescimento da América Latina tem um mau desempenho em uma
perspectiva comparativa
O baixo desempenho em relação a um benchmark é útil para avaliar o desempenho
insatisfatório e compreender os motivadores. Esta seção analisa o desempenho do
crescimento da ALC em relação a quatro benchmarks: 55 países não pertencentes
à ALC, 4 tigres do Leste Asiático, 14 países africanos e os Estados Unidos.56 O déficit
da ALC no crescimento anual per capita é quase um ponto percentual completo em
relação ao resto do mundo (tabela 1.3). O crescimento da produção per capita da ALC
está apenas marginalmente acima do da África e muito abaixo dos tigres do Leste
Asiático. A ALC também cresceu mais lentamente que os Estados Unidos, indicando
falta de convergência para a fronteira de produtividade. O resultado final dessas
comparações pode ser resumido da seguinte forma: se a ALC tivesse crescido entre
1962-2017 à taxa média dos países não pertencentes à ALC, o seu PIB per capita
atual seria cerca de 50% mais alto.
Sobre o papel específico da produtividade, os quatro benchmarks mostram
consistentemente que, de modo geral, a ALC tem uma queda substancial no
crescimento da produtividade e que o progresso desde 1990 não foi impressionante.
A lacuna de produtividade diminuiu apenas marginalmente em relação aos Estados
Unidos e permaneceu estável em relação à África, e o progresso observado em
relação aos tigres do Leste Asiático pode ser atribuído à própria desaceleração após
uma aceleração excepcional, em vez de ao melhor desempenho na ALC. Em todos os
quatro benchmarks, o déficit de crescimento da produtividade no período encerrado
em 2017 aumentou em relação ao anterior e é maior do que o déficit médio após 1990.

55

Isso está em conformidade com as evidências internacionais descobertas por Easterly e Levine (2001).
Ver Fernández-Arias e Fernández-Arias (2021) para detalhes sobre a amostra. O país médio de cada região é a média
simples do agrupamento regional.
56
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Tabela 1.3: Crescimento anual per capita: O déficit da ALC com o resto do mundo é de quase um
ponto percentual
Decomposição do crescimento do produto per capita da ALC, lacuna em relação a vários
parâmetros de referência, 1968–2017
Fim do
período

Tigres do Leste Asiático não
pertencentes à ALC

África

Tigres da Ásia Oriental

EUA

Produtividade

Fatores

Total

Produtividade

Fatores

Total

Produtividade

Fatores

Total

Produtividade

Fatores

Total

1968

-0,33

-0,73

-1,05

0,79

0,09

0,88

-1,00

-2,14

-3,14

-0,26

-1,40

-1,66

1975

-0,50

0,04

-0,45

-0,43

1,08

0,65

-1,21

-2,89

-4,10

0,40

1,11

1,51

1982

-1,59

0,04

-1,55

-0,31

0,25

-0,07

-2,89

-2,85

-5,75

-1,55

0,81

-0,74

1989

-1,35

-0,90

-2,25

-0,40

0,53

0,13

-3,73

-3,22

-6,95

-2,43

-1,23

-3,66

1996

0,17

-0,32

-0,15

1,02

0,52

1,53

-0,59

-3,10

-3,68

-0,12

0,37

0,25

2003

-1,34

0,19

-1,15

-1,48

1,03

-0,46

-0,76

-0,72

-1,48

-1,84

0,67

-1,17

2010

0,45

0,36

0,81

0,59

-0,22

0,37

-0,92

-0,23

-1,15

0,21

2,09

2,30

2017

-1,17

0,34

-0,83

-0,47

-0,55

-1,02

-1,04

-0,11

-1,15

-1,28

1,06

-0,23

Média
antes de
1990

-0,94

-0,39

-1,33

-0,09

0,49

0,40

-2,21

-2,77

-4,98

-0,96

-0,18

-1,14

Média
depois de
1990

-0,47

0,14

-0,33

-0,09

0,19

0,11

-0,83

-1,04

-1,87

-0,76

1,05

0,29

Média
geral

-0,71

-0,12

-0,83

-0,09

0,34

0,25

-1,52

-1,91

-3,43

-0,86

0,44

-0,42

Médias

Fonte: Fernández-Arias e Fernández-Arias 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; dados de Penn World Table (base
de dados versão 9.1), Centro de Crescimento e Desenvolvimento de Groningen, Faculdade de Economia e Negócio, Universidade de
Groningen, Groningen, Países Baixos, https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt9.1.
Observação: A tabela mostra os hiatos de crescimento anual entre a ALC e cada um dos quatro benchmarks, ou seja, as taxas de
crescimento da ALC mostradas na tabela 1.2, menos as taxas de crescimento correspondentes do benchmark. As lacunas negativas
são deficiências.

Em contraste, a contribuição da acumulação de fatores para o crescimento na ALC não
parece ser inferior. No geral, está à frente em relação à África e cerca de meio ponto
percentual acima dos Estados Unidos (atrasa-se apenas em relação aos tigres do Leste
Asiático, como esperado). Essa conclusão é reforçada pelo desempenho da ALC após
1990, que foi melhor do que o desempenho da média dos países não pertencentes à
ALC. Na verdade, a acumulação de fatores se fortaleceu consideravelmente depois
de 1990 com relação ao mundo, aos tigres do Leste Asiático e aos Estados Unidos.
O quadro que emerge é que o crescimento do produto per capita na ALC foi
sustentado pela contribuição saudável da acumulação de fatores, mas prejudicado
pelo crescimento da produtividade abaixo da média. Com uma taxa de crescimento da
produtividade semelhante à mundial, a ALC teria um maior crescimento da produção
per capita e convergiria firmemente com a produção per capita dos EUA.
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Uma análise de regressão que permite controlar pelo estágio de desenvolvimento
do país confirma que o déficit de crescimento do produto per capita da ALC é
essencialmente causado por um crescimento anormalmente baixo da produtividade
(figura 1.20). O déficit geral do crescimento da produção per capita em relação ao
mundo fora da ALC é de 0,7 pontos percentuais ao ano. O déficit de crescimento
da produtividade é o componente predominante, chegando a cerca de 90% desse
déficit de crescimento geral.
Figura 1.20: Queda do crescimento da produtividade: o principal componente da queda do
crescimento da produção per capita da ALC
Lacuna de crescimento da ALC: benchmark não ALC
Crescimento
da produtividade

Acumulação
de fatores

Crescimento da
produção per capita

0,4
0,2

Coeficiente

0,0
-0,2

-0,09

-0,4
-0,6
-0,8

-0,62

-0,70

-1,0
-1,2
-1,4

Fonte: Fernández-Arias e Fernández-Arias 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; dados de Penn World Table (base
de dados versão 9.1), Centro de Crescimento e Desenvolvimento de Groningen, Faculdade de Economia e Negócio, Universidade de
Groningen, Groningen, Países Baixos, https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt9.1.

Estudos comparativos anteriores também concluíram que a baixa produtividade é a
principal culpada pelo PIB per capita decepcionantemente baixo da ALC (caixa 1.8).

Caixa 1.8: A evidência da análise
comparativa de desenvolvimento
A literatura que analisa o papel da produtividade no desempenho da ALC de
uma perspectiva comparativa examina os estoques de fatores de produção
(capital físico e humano) e a eficiência com que são utilizados para explicar o
nível de produção per capita. Para responder à pergunta se o baixo produto
é causado por baixo capital ou baixa produtividade, a literatura olha para as
correspondentes lacunas de produto, capital e produtividade em relação aos
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benchmarks. Como o estoque de capital e o nível de produtividade com o
qual ele é utilizado são resultado das adições líquidas ao capital e mudanças
na produtividade ao longo do tempo, os resultados desta literatura estão
intimamente relacionados aos da contabilidade do crescimento durante longos
períodos de tempo, como segue:
• A produtividade da ALC é apenas cerca de 50% da dos Estados Unidos
(considerados o país líder) e o déficit tem aumentado com o tempo. A má
alocação de recursos que diminui a PTF é um candidato natural para explicar
esta descoberta.
• O hiato do produto per capita da ALC com os Estados Unidos está cada
vez mais sendo explicado pelo hiato de produtividade (e não pelo hiato nos
estoques de fatores de produção).
• A diversidade da produção per capita por país em todo o mundo é acompanhada
por uma diversidade correspondente nos níveis de produtividade. A correlação
entre os dois é de 0,95. A ALC não é exceção: a correlação entre os países da
ALC é de 0,80.
• Apesar das distorções nos mercados e nas políticas subjacentes à acumulação
de fatores, se o hiato de produtividade da região fosse fechado, o hiato do
produto per capita da região desapareceria em grande parte ao longo do
tempo por causa dos incentivos correspondentemente aprimorados para
investir.
• No entanto, no que diz respeito à direção reversa da causalidade da
acumulação de fatores para a produtividade, o investimento em capital físico
parece ser menos eficaz na ALC do que em outras regiões para promover uma
produtividade agregada mais alta. Isso sugere que o investimento na ALC tem
efeitos colaterais menores de produtividade, provavelmente porque o capital
está mal alocado.
Todas essas são evidências que apoiam a ideia de que o desempenho inferior
do crescimento da ALC não está associado ao esforço de acumulação, mas ao
fracasso em gerar crescimento de produtividade.

1.6. O efeito da pandemia de Covid-19 é mais caro
devido às desigualdades pré-existentes
O mundo será um antes e um depois da pandemia de Covid-19. Em meados de 2021,
já há uma luz no fim do túnel, pois as vacinas começaram a ser disponibilizadas,
em ritmos diferentes, nos países da ALC. Ainda há, no entanto, incerteza sobre a
eficácia das vacinas em resposta às mutações do vírus, por isso, infelizmente, não é
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possível afirmar quando a pandemia terminará e, portanto, não é possível medir os
seus efeitos completos. Mas, independentemente dos números finais, dois pontos
gerais podem ser feitos com certeza. Primeiro, a pandemia resultará em aumento da
desigualdade em muitas das dimensões discutidas neste capítulo. Em segundo lugar,
o custo na região será muito grande.
As pesquisas domiciliares nacionais para 2020 ainda não estão disponíveis para a
maioria dos países. As estimativas da Comissão Econômica para a América Latina e
o Caribe (CEPAL), das Nações Unidas, sugerem que 22 milhões de pessoas caíram
na pobreza em 2020.57 Passar por esses tempos difíceis tem sido mais difícil para os
países mais pobres, especialmente para os grupos pobres e vulneráveis em todo o
mundo. Ao tornar mais difícil o enfrentamento da crise da Covid-19, os níveis e formas
de desigualdade que têm sido permitidos na ALC levarão a ainda mais desigualdade e
ao aumento das lacunas de desenvolvimento entre os grupos de renda nos próximos
anos. Também retardarão a recuperação em comparação com o que poderia ter sido
possível em sociedades mais bem organizadas.
Explorar em detalhes os efeitos da pandemia e as suas ramificações não é o objetivo
deste relatório, mas a ideia central do relatório, de que a região está presa em uma
armadilha de alta desigualdade e baixo crescimento, está diretamente relacionada.
A recuperação em direção a um futuro melhor depende crucialmente de abordar os
fatores que aprisionaram a região, limitando a sua capacidade de responder quando
mais necessário.
Esta seção analisa alguns dos custos da pandemia que estão associados às
desigualdades pré-existentes.

Muitos perderam a sua fonte de renda
O mundo vive uma crise econômica provocada pelas medidas adotadas para conter
uma crise de saúde. Isso é uma fonte de esperança na medida em que, se o tecido
produtivo não for substancialmente danificado, o fim da crise de saúde deve ser
seguido por uma recuperação econômica relativamente rápida. Nesse ínterim, no
entanto, medidas de distanciamento social, incluindo lockdowns, prejudicaram
particularmente os trabalhadores. Entre eles, as pessoas mais pobres e mais
vulneráveis foram as mais prejudicadas.
A região da ALC tem uma grande parcela de trabalhadores autônomos e uma grande
parcela de empregados e autônomos que estão envolvidos em acordos de trabalho
informal que não oferecem proteção contra o desemprego (ver capítulo 5). Isso
colocou muitos trabalhadores em uma posição vulnerável para enfrentar a pandemia.

57

CEPAL (2021).
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A maioria dos autônomos está entre os mais pobres e as suas atividades de trabalho
não podem ser realizadas em casa. Isso também é verdade para a maioria dos
trabalhadores informais.
A pesquisa do Latinobarómetro 2020 incluiu perguntas para capturar as percepções
das pessoas sobre o choque de renda associado à Covid-19. As pessoas entrevistadas
foram consultadas se haviam perdido renda durante a pandemia e, em caso afirmativo,
quanto tempo esperavam que levaria paraBOse12 recuperar
(figura46 1.21). Apenas
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Um importante determinante dos resultados descritos acima foi a possibilidade
de continuar trabalhando sem interrupção de casa, geralmente associada à
disponibilidade de conexão à internet (ver figura
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caíram na inatividade, enquanto os trabalhadores formais eram mais propensos a
permanecer empregados. Isso explicaria a diminuição da informalidade no contexto
de menor participação da força de trabalho e maior desemprego.
Tabela 1.4: Pesquisas domiciliares recentes mostram índices de participação da força de trabalho
em queda, embora em ritmo variável
Resultados do mercado de trabalho, países selecionados, 2019-2020
Índice de participação da força
de trabalho

Índice de desemprego

Índice de informalidade

2019

2020

Mudança (pp)

2019

2020

Mudança (pp)

2019

2020

Mudança (pp)

Argentina

60

55

-5

10

12

2

22

18

-4

Bolívia

71

70

-1

4

8

4

83

84

1

Colômbia

68

63

-5

11

16

5

61

54

-7

Peru

74

63

-11

4

7

3

81

90

9

Rep.
Dominicana

65

60

-5

6

5

-1

55

55

0

Fonte: Cálculos do PNUD; dados de pesquisas domiciliares nacionais.
Observação: Os dados da Argentina e da República Dominicana referem-se aos três primeiros trimestres de 2020.

Os dados estão incompletos, mas a pandemia parece ter aumentado a diferença de
gênero nos índices de participação (tabela 1.5). Paralelamente, no entanto, a diferença
nos índices de desemprego diminuiu, embora não por um bom motivo: os índices
de desemprego entre os homens aumentaram para convergir com os índices entre
as mulheres. Além disso, o mais inesperado é que as mudanças na informalidade
parecem ter favorecido as mulheres. As mulheres trabalhadoras eram geralmente
menos informais em 2020 do que os homens em 2019.
Tabela 1.5: É muito cedo para ter certeza sobre os efeitos da pandemia nas diferenças de gênero
nos mercados de trabalho
Disparidades de gênero nos resultados do mercado de trabalho, países selecionados, 2019-2020
Índice de participação da força
de trabalho

Índice de desemprego

Índice de informalidade

2019

2020

Mudança (pp)

2019

2020

Mudança (pp)

2019

2020

Mudança (pp)

Argentina

-30

-29

0,1

16

14

-2,0

20

20

-0,4

Bolívia

-24

-25

-1,0

37

58

21,1

4

0

-3,6

Colômbia

-29

-33

-3,8

67

60

-6,7

0

-8

-7,8

Peru

-20

-27

-6,0

32

1

-31,4

5

2

-3,6

Rep.
Dominicana

-33

-36

-3,0

135

121

-13,8

-14

-15

-1,0

Fonte: Cálculos do PNUD; dados de pesquisas domiciliares nacionais.
Observação: Os dados da Argentina e da República Dominicana referem-se aos três primeiros trimestres de 2020.
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As mudanças nos mercados de trabalho que as pesquisas domiciliares nacionais
começaram a capturar ainda não são informativas sobre a posição da região após
a pandemia ou sobre o formato da recuperação dos mercados de trabalho. Por
exemplo, é muito cedo para falar sobre o efeito da pandemia nas disparidades
de gênero porque os números provavelmente continuarão evoluindo antes de se
estabelecerem em um novo equilíbrio.
O que se sabe com certeza é que muitos perderam a sua fonte de renda. A maioria
dos governos da região empreendeu esforços para apoiar os necessitados até o fim
da crise de saúde.58 Porém, esses esforços provavelmente serão insuficientes em
quase todos os lugares para evitar um aumento da pobreza. O contexto de grande
emprego informal caracterizado pela ausência de muitos trabalhadores nos registros
administrativos dificultou uma resposta rápida e eficaz. Além disso, em alguns casos,
a resposta também foi limitada por espaço fiscal insuficiente ou ambição insuficiente,
mesmo que o espaço esteja disponível.

Perdas desiguais em termos de bem-estar devido ao distanciamento social
Os lockdowns adotados para controlar a disseminação de Covid-19 foram vivenciados
de forma diferente pelas famílias em toda a distribuição de renda. Colocaram uma
pressão sem precedentes na residência privada como o lugar das interações diárias.
A capacidade de sustentar cargas de atividades intensificadas tem variado muito de
acordo com as diferenças na suficiência ou adequação das condições do espaço
habitável. A superlotação aumenta com a pobreza (figura 1.23). Compartilhar espaço
entre os membros da família para atender às respectivas necessidades de trabalho,
estudo e lazer é, portanto, tipicamente mais difícil para os pobres. Na verdade, o
número médio de quartos per capita nas famílias 20% mais pobres é menos da
metade da média entre as famílias 20% mais ricas. Além disso, uma parcela maior
de famílias mais pobres na região vive em casas cujos telhados, paredes e pisos são
feitos de materiais de baixa qualidade (figura 1.24).
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Ver Cejudo, Michel e de los Cobos (2020).
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Figura 1.23: Na América Latina, as famílias mais pobres são relativamente mais numerosas
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Fonte: Elaboração PNUD; dados do CEDLAS (Base de Dados
Socioeconômicos para América Latina e Caribe), Centro
de Estudos Distributivos, Laborais e Sociais, Faculdade de
Ciências Econômicas, Universidade Nacional de La Plata,
La Plata, Argentina, e Laboratório de Equidade, Equipe para
Desenvolvimento Estatístico, Banco Mundial, Washington D.C.,
http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/
estadisticas/.
Observação: A média regional exclui Guatemala, Nicarágua e
Venezuela. O ano de dados é 2018, exceto Chile, que é 2017.

% de parcela de moradias com materiais de baixa qualidade

Figura 1.24: Na América Latina, uma parcela maior de famílias mais pobres vive em moradias de
baixa qualidade
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Essas condições de vida implicam que as medidas de distanciamento social têm
sido ainda mais prejudiciais em termos de perdas de bem-estar entre alguns grupos.
As pessoas pobres não apenas viveram a pandemia com maior desconforto, mas
também estiveram mais expostos ao contágio por causa dos maiores obstáculos
para a realização de medidas sanitárias preventivas e de distanciamento em casa.
Em geral, as suas moradias constituem abrigos inseguros.59
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McTarnaghan et al. (2016).
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A capacidade das famílias de lidar com os impactos da pandemia na
educação difere segundo a situação socioeconômica
A pandemia de Covid-19 desencadeou choques extensos na cobertura e na
qualidade da educação que ameaçam atrasar toda uma geração nas realizações
acadêmicas. Isso complicará o caminho para a igualdade educacional, criando
uma carga desproporcional sobre os alunos mais vulneráveis economicamente.
As simulações preliminares projetam a perda global por desacumulação de capital
humano resultante de uma paralisação de quatro meses de US $ 10,6 trilhões
a US $ 15,1 trilhões em ganhos a valor atual, totalizam 12% a 18% do PIB global.60
O Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Save the Children estimam que
mais 140 milhões de crianças em todo o mundo serão empurradas para a pobreza
monetária devido às perdas consideráveis na renda familiar e mais 150 milhões de
crianças vivem atualmente na pobreza multidimensional devido à privação de acesso
à educação, saúde, moradia, saneamento ou água.61 Em fevereiro de 2021, a ALC
permanecia a região com a maior média de interrupção no ensino em sala de aula:
22% das escolas foram totalmente fechadas; 32% foram parcialmente fechados; 30%
estavam totalmente abertos e 16% de férias acadêmicas. O número de alunos entre o
pré-primário e o ensino médio impactado por fechamentos totais foi de 158 milhões,
e outros 28 milhões de alunos foram afetados por fechamentos parciais.62
Esta situação inclui fardos desproporcionais sobre os alunos mais vulneráveis. As
mudanças para métodos não tradicionais de ensino e aprendizagem foram marcadas
por disparidades pré-existentes no acesso a ferramentas tecnológicas e acadêmicas.
Na ALC, a proporção de alunos que têm uma escrivaninha ou espaço adequado para
estudar em casa é significativamente menor entre as famílias mais pobres do que
entre as famílias mais ricas (figura 1.26).
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Psacharopoulos et al. (2020).
UNICEF e Save the Children (2020a), (2020b).
62
UNICEF (2021).
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é clara.
razoável esperar que as lacunas nos indicadores de
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atendimento, escolaridade e qualidade educacionais se ampliem entre os grupos
de renda, a menos que uma ação coordenada seja realizada para reverter essa
tendência ameaçadora. Além dos impactos de curto prazo sobre a desigualdade e a
pobreza, o fato de a Covid-19 estar afetando o capital humano das crianças e jovens,
especialmente em famílias pobres, terá efeitos duradouros no seu desenvolvimento

63
Neidhöfer, Lustig e Tommasi (2020) relatam esse baixo nível de escolaridade para crianças de famílias com menos
instrução na América Latina para coortes nascidas na década de 1960.
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humano e, portanto, na pobreza e desigualdade futuras. Os efeitos negativos podem
durar décadas.

A exposição à violência doméstica aumentou durante a pandemia
A violência contra as mulheres tende a aumentar durante todos os tipos de emergências,
incluindo pandemias.64 A violência doméstica durante os confinamentos pode ser
exacerbada por uma variedade de fatores que incluem dificuldades econômicas,
instabilidade emocional associada à incerteza e capital social enfraquecido.65
Medidas de distanciamento social introduzidas pelos governos tornaram mais fácil
para os perpetradores de violência doméstica isolar as suas vítimas como um ato de
controle ou impedi-las de relatar incidentes ou buscar ajuda de outra forma.66 Embora
alguns países tenham experimentado declínios nas queixas registradas durante os
lockdowns, isso não significa que as mulheres não estejam mais expostas à violência
em casa.67
Na verdade, a gravidade da violência doméstica na ALC durante a pandemia de Covid-19
tornou-se evidente por meio de um grande aumento nas ligações de emergência
para as linhas de apoio para mulheres. Durante os lockdowns nacionais, houve uma
intensidade maior de pesquisas online sobre assuntos relacionados à violência
doméstica em vários países, incluindo Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México.68
Nos estágios iniciais do lockdown no Peru, particularmente entre abril e junho de
2020, as ligações de emergência para linhas de ajuda para mulheres aumentaram48
%.69 Da mesma forma, as linhas de ajuda contra violência doméstica em Buenos Aires
receberam 32% mais de ligações durante a quarentena, principalmente relacionadas
a incidentes de violência psicológica.70 Evidências adicionais na Argentina sugerem
que tensões entre casais se intensificaram durante o confinamento, levando a uma
maior prevalência de violência doméstica emocional, sexual e física.71

64

OMS (2020).
Peterman et al. (2020).
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Miller, Segal e Spencer (2020).
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Berniell e Facchini (2020).
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Agüero (2020).
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Pérez-Vincent et al. (2020).
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Pérez-Vincent et al. (2020).
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Na Colômbia, as ligações relacionadas à violência doméstica recebidas pelo
Ministério Público aumentaram 79% entre março e abril de 2020.72 No México,
houve um aumento nas ligações denunciando violência doméstica e solicitando
serviços psicológicos, assim como uma redução nas ligações solicitando assistência
jurídica, talvez por medo de retaliação.73 Na América Central, Infosegura documentou
níveis mais altos de violência de gênero na Costa Rica, El Salvador, Guatemala e
Honduras durante o primeiro trimestre de 2020.74 Da mesma forma, quase metade
das mulheres entrevistadas em cinco países caribenhos países (Granada, Guiana,
Jamaica, Suriname e Trinidad e Tobago) relataram que enfrentaram pelo menos uma
forma de violência física, sexual, econômica ou emocional durante a pandemia.75
Algumas economias da região descontinuaram recentemente os bloqueios
obrigatórios, mas o trabalho em casa aumentou as tensões entre os casais.76 Uma
preocupação adicional é que os efeitos negativos da pandemia sobre os resultados
do mercado de trabalho foram mais graves entre as mulheres.77 Isso provavelmente
está associado a um contato físico mais frequente, característico dos setores em que
as mulheres tendem a ser mais ativas e que estão arcando com o impacto da crise
econômica induzida pela pandemia. Além disso, a responsabilidade pela prestação de
cuidados não remunerados tornou-se uma carga excessiva suportada principalmente
pelas mulheres. Embora os dados sobre a gestão do tempo durante a pandemia
sejam escassos na região, é improvável que a distribuição do trabalho doméstico
não remunerado e dos cuidados dentro das famílias tenha mudado, o que implica
que as mulheres provavelmente ficaram ainda mais vulneráveis e marginalizadas do
mercado de trabalho. A tendência de maior exclusão das mulheres do mercado de
trabalho pode reforçar os estereótipos de gênero e empurrar mais mulheres para
o trabalho doméstico não remunerado, tornando as mulheres mais dependentes
economicamente e aumentando a probabilidade de se tornarem vítimas de violência
doméstica.78
A pandemia também gerou um aumento no trabalho não remunerado entre as famílias
devido ao aumento das responsabilidades com os cuidados infantis associadas ao
fechamento generalizado de escolas. É provável que a tendência para a distribuição
de gênero no trabalho doméstico não remunerado e cuidados dentro das famílias
tenha sido reforçada, criando assim uma carga ainda maior para as mulheres em
relação à situação antes do início da pandemia (caixa 1.9).
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Iregui-Bohórquez, Ramírez-Giraldo e Tribín-Uribe (2019).
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Caixa 1.9: Respondendo à pandemia de
Covid-19 com (sem) uma lente de gênero
O Rastreador Global de Resposta ao Gênero da Covid-19 do PNUD documentou
cerca de 177 iniciativas governamentais em 29 países destinadas a combater a
violência contra as mulheres no contexto da pandemia.a A maioria das iniciativas
está focada no fortalecimento de serviços essenciais (64%) e na realização de
campanhas de conscientização (23%).
Enquanto isso, os governos da região não conseguiram implementar medidas para
reconhecer, reduzir ou redistribuir as atividades de atenção não remuneradas.b
Metade de todas as medidas relevantes foram implementadas na Argentina e na
Costa Rica. As campanhas de conscientização têm sido a principal ferramenta
implantada pelos governos para lidar com os cuidados não remunerados, mas
os efeitos são incertos. O imperativo dos 3Rs — reconhecer, reduzir e redistribuir
cuidados não remunerados e trabalho doméstico — torna-se, portanto, mais
importante do que nunca para liberar o tempo das mulheres e promover o seu
empoderamento econômico, proporcionando-lhes efetivamente maior poder de
barganha em casa e reduzindo a sua exposição à violência doméstica.

a

Ver Rastreador Global de Resposta ao Gênero Covid-19 (painel), Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, Nova York, https://data.undp.org/gendertracker/.
b
Bergallo et al. (2021).

1.7. Presos em uma armadilha?
Este capítulo documenta que a ALC é uma das regiões mais desiguais e de crescimento
mais lento do mundo. É revelador que essas duas características coexistam. Outras
regiões podem ser igualmente desiguais, mas estão crescendo mais rapidamente,
enquanto outras podem estar crescendo lentamente, mas são mais iguais. O capítulo
não documenta que a coexistência de baixo crescimento e alta desigualdade é
exclusiva da ALC, mas poucas regiões do mundo exibiram esses dois fenômenos
juntos por tanto tempo. Quando se considera um episódio de décadas de baixo
crescimento e alta desigualdade, o exemplo da América Latina e do Caribe pode ser
o primeiro a vir à mente.
A persistência de baixo crescimento e alta desigualdade na ALC não é uma
coincidência. Na região, a desigualdade está gerando baixo crescimento. A
desigualdade de raça e etnia priva as economias da região do talento e do esforço

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 1

Presos em uma armadilha? Desigualdade e crescimento econômico na América Latina e no Caribe · 84

de um quarto da força de trabalho. A desigualdade na qualidade da educação reduz
os retornos dos investimentos educacionais da região. A desigualdade de gênero
implica que o potencial de metade da força de trabalho da região é subutilizado. A
discriminação contra a comunidade LGBT+ limita o potencial de capital humano desse
segmento da população por meio da marginalização e da violência. A desigualdade
de renda se traduz na concentração do poder político nas mãos de poucas pessoas
que o usam para capturar as instituições reguladoras do Estado para extrair rendas de
todas as outras, permitindo que as empresas prevaleçam não por meio de inovação
tecnológica, mas por causa de uma posição de monopólio.
Paralelamente, o baixo crescimento na ALC gera desigualdade. O baixo crescimento
implica menos oportunidades de obtenção de bons empregos, o que é particularmente
preocupante em uma região caracterizada por uma força de trabalho que está se
expandindo mais rapidamente do que a população. O baixo crescimento se traduz
em receita tributária insuficiente para financiar os programas sociais necessários para
combater a pobreza e moderar a desigualdade. O baixo crescimento significa que muitos
que investiram em educação não conseguem encontrar uma ocupação adequada às
suas habilidades, reduzindo assim os incentivos para que outros invistam em educação.
O baixo crescimento resulta no acúmulo de demandas não atendidas de progresso social,
às vezes enfrentadas por expansões insustentáveis de gastos, que acabam por levar
a crises econômicas que aumentam a desigualdade ou, paradoxalmente, à adoção de
políticas sociais que reduzem a produtividade, reforçando o ciclo de baixo crescimento.
A região não precisa ficar permanentemente presa neste círculo vicioso. Para escapar,
no entanto, deve compreender a natureza da armadilha. Esta é uma tarefa complexa
porque existem muitos fatores que ligam o baixo crescimento e a desigualdade.
Algumas dessas ligações operam em ambas as direções e as formas específicas em
que funcionam variam de país para país. Não existe uma explicação abrangente e
simples que se aplique igualmente a todos os países da ALC.
Mas o fracasso em caracterizar completamente os fatores que ligam a alta desigualdade
e o baixo crescimento não significa que alguns deles não possam ser compreendidos,
o que é uma pré-condição para a formulação de respostas políticas adequadas. O
restante deste relatório tenta expandir o nosso entendimento sobre alguns deles. A
análise está longe de ser exaustiva e há muitas outras que não foram consideradas
aqui. Dito isso, o relatório concentra-se em examinar três aspectos característicos da
região que argumentamos estarem por trás da dupla armadilha: concentração de poder,
violência e elementos dos marcos regulatórios dos mercados de trabalho e sistemas de
proteção social que tiveram resultados inesperados e indesejáveis. É claro que a sua
relevância varia entre os países individuais e, para alguns, pode haver outras questões
de maior relevância do que as consideradas aqui, embora se espere que alguns
elementos da discussão sejam relevantes para todos. Mas antes de se voltar para essas
três questões, o relatório considera primeiro como as pessoas percebem a situação da
região e questiona se as percepções podem em si mesmas fazer parte da armadilha.
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Apesar das melhorias significativas no capital humano e das mudanças nas
percepções do público que contribuíram para o empoderamento econômico e político
das mulheres na região, as mulheres na ALC continuam sendo sistematicamente mal
representadas em posições de liderança corporativa. As mulheres administram uma
minoria de empresas; a incidência de mulheres na gerência diminui com o tamanho
da empresa e as mulheres estão mal representadas entre os membros do conselho
(figura S1.1).
Figura D1.1: Mulheres na gestão corporativa
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DISPARIDADES DE GÊNERO
NA LIDERANÇA CORPORATIVA

Fonte: CWDI 2016; OIT 2017; Ortiz-Ospina e Roser 2018.

Como em outras regiões do mundo, a população da ALC ainda enfrenta construções
sociais profundamente arraigadas em relação aos estereótipos de gênero que
veem a liderança das mulheres com ceticismo porque a resolução de problemas
e os comportamentos de gerenciamento de crise voltados para resultados
são erroneamente considerados tipicamente masculinos (Warren 2009). Esses
estereótipos diminuem a relativa favorabilidade das mulheres líderes e pressionam
as mulheres a abandonar por completo a busca por posições de liderança (Eagly

Essas questões apontam para o fato de que esforços adicionais para acelerar a
igualdade de gênero na liderança corporativa não devem se limitar a regulamentações
de cotas obrigatórias. Também devem reconhecer o imperativo de desmantelar
os mecanismos discriminatórios baseados em estereótipos de gênero. Poderiam
conseguir isso promovendo iniciativas que educam a população e estimulem
mudanças nas percepções enviesadas, tornando mais visíveis a injustiça da
desigualdade de gênero e as vantagens compartilhadas de uma maior participação das
mulheres. Essas iniciativas podem assumir a forma de campanhas de conscientização
destinadas a instruir as pessoas sobre como detectar e adotar estratégias para
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Entre várias iniciativas que tentaram equilibrar a composição da liderança
corporativa entre homens e mulheres, as cotas obrigatórias tornaram-se cada vez
mais populares em todo o mundo. Embora tenham produzido resultados positivos
na política, podem trazer efeitos indesejáveis no setor privado. As descobertas vêm
principalmente do mundo desenvolvido, mas indicam percepções enriquecedoras
para as discussões na ALC. As evidências indicam que a lei de 2003 na Noruega
que impôs uma participação de 40% das mulheres nos conselhos de administração
levou a uma redução no valor de mercado das empresas induzida pelos conselhos
resultantes mais jovens e menos experientes, dado o número limitado de mulheres
qualificadas (Ahern e Dittmar 2012). Restrições estritas na composição do conselho
podem, portanto, operar contra a seleção de membros com base na maximização do
lucro, em última análise, dificultando o fluxo normal de negócios. Exercícios analíticos
semelhantes em outros países europeus descobriram que as cotas sexuais têm um
efeito heterogêneo na produtividade da empresa (Comi et al., 2019). Tiveram um efeito
negativo entre as empresas francesas, um efeito insignificante entre as empresas
espanholas e um efeito positivo entre as empresas italianas, sugerindo que as
consequências das cotas do conselho dependem da estrutura institucional e jurídica
de cada país. Enquanto isso, variações experimentais na composição de gênero das
equipes de negócios sugerem que a lucratividade da empresa é maximizada quando
as mulheres representam cerca de 55% da equipe, presumivelmente porque essa
diversidade traz um monitoramento mútuo mais intenso entre os membros e um
ambiente de aprendizagem mais igualitário (Hoogendoorn, Oosterbeek e van Praag
2013). Isso também sugere que, se houver um número suficiente de mulheres tão
qualificadas quanto os homens, os negócios prosperarão aumentando a participação
de mulheres nos conselhos.
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e Karau 2002; Eagly e Carli 2007). Isso é injusto e inconveniente. A evidência
demonstra que conselhos mais diversos podem beneficiar os resultados financeiros
das empresas e podem até mesmo ajudar a fortalecer o compromisso das empresas
com a responsabilidade social corporativa e a sua reputação social (Byron e Post 2016;
Terjesen, Couto e Francisco 2016). Apesar de a questão ser raramente estudada,
evidências recentes na ALC identificaram uma ligação entre a liderança feminina e o
desempenho da empresa (Flabbi, Piras e Abrahams 2017).
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para combater os estereótipos de gênero incluem o treinamento de mulheres para
que tenham certeza das suas capacidades (Aronson, Fried e Good 2002); retratar
homens e mulheres em termos mais iguais em produtos de meios de comunicação
de amplo alcance (Brown, 1990); e expor as mulheres a modelos femininos contraestereotipados em posições de liderança tradicionalmente masculinas (Dasgupta e
Asgari 2004). A inclusão de homens na licença parental obrigatória, cujos efeitos
têm se mostrado positivos nas normas sociais em torno do gênero e nos horários de
trabalho das mulheres, também pode encorajar a liderança das mulheres ao romper
o preconceito que identifica as mulheres como cuidadoras exclusivas (Dahl, Løken e
Mogstad 2014; Patnaik 2019).
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A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
É MAIS COMPLEXA QUANDO OS
PAÍSES SÃO DESIGUAIS
Se o crescimento econômico não trata dos custos externos para a sociedade da
degradação ambiental e do esgotamento do capital natural que oferece bens
e serviços do ecossistema, é um crescimento irreal. O capital natural da ALC é
inestimável. A região abriga alguns dos ecossistemas de maior biodiversidade do
mundo, incluindo os ricos recursos de água doce nos Andes e na Amazônia, os
mais de 7% dos recifes de coral do mundo no Caribe e as dotações de minerais
e combustíveis fósseis que proporcionaram aluguéis para os países vizinhos por
décadas. Em 2017, cerca de 35,2% da área da região era agrícola; 46,5% eram áreas
florestais e os 18,3% restantes eram dedicados a outros usos.1
Preservar os ecossistemas naturais é uma das estratégias mais custo-efetivas em
resposta às ameaças das mudanças climáticas. As florestas regulam o clima, isolam o
carbono e sustentam a oferta de bens e serviços ecológicos, o que é particularmente
valioso no contexto de vulnerabilidades climáticas crescentes. O fluxo de umidade
da Amazônia em direção aos Andes e regiões mais ao sul do Brasil e Cone Sul
depende do fenômeno dos rios voadores, que decorre da capacidade dos ventos
em transportar a umidade coletada em florestas bem protegidas. Essa interação de
fatores ecológicos acaba afetando o abastecimento de água de uma região em que
o grau de urbanização está se aproximando de 80%, criando desafios significativos
para a proteção do capital natural.
Uma estratégia chave para preservar a riqueza natural envolve o estabelecimento de
áreas naturais protegidas, incluindo a criação de parques ou reservas nacionais sob
o controle de grupos indígenas ou ancestrais. A ALC tem a maior porcentagem de
terras protegidas em relação a outras regiões do mundo (tabela S2.1). No entanto, a
região também apresenta alguns dos mais altos níveis de desigualdade, o que pode
ameaçar a preservação do capital natural e a provisão de serviços ecossistêmicos.

1

Dados de FAOSTAT (painel), Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, Roma, http://faostat3.fao.
org/.
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A desigualdade pode reduzir a oportunidade de proteger o capital natural como um
ativo crítico na resposta às mudanças climáticas. Em primeiro lugar, a desigualdade
está associada à concentração de terras para especulação nos mercados de terras,
o que muitas vezes envolve rápido desmatamento por meio de incêndios e extração
de madeira, seguido por mudanças no uso da terra com base na pecuária e colheitas
de curto prazo. Isso cria incentivos para a consolidação de lotes, estabelecendo um
ciclo vicioso de degradação ambiental e concentração da propriedade. À medida que
fica mais difícil para as famílias rurais pobres encontrarem terras aráveis produtivas
por causa dessa concentração, novas frentes de desmatamento surgem nas áreas
florestadas, contribuindo assim para o ciclo.
Em segundo lugar, a desigualdade também corrói o capital social local e a confiança,
criando distância social entre os atores econômicos locais. Essa distância afeta
a possibilidade de as comunidades se engajarem em ações coletivas, o que é
fundamental para resolver os desafios da gestão de recursos naturais compartilhados,
como florestas, recursos hídricos ou pesqueiros, como exemplos canônicos de
recursos comuns. Nas áreas mais distantes que são institucionalmente carentes,
a governança dos recursos naturais torna-se mais dependente da capacidade das
comunidades de se engajarem em soluções autogeridas. Essa dinâmica torna mais
caro o alcance de soluções colaborativas entre os usuários locais.
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Tabela D2.1: Áreas protegidas e desigualdade de renda nas regiões do mundo
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O PROGRESSO PARA A IGUALIDADE NA
DÉCADA DE 2000 FOI POSSÍVEL GRAÇAS
AO CRESCIMENTO ECONÔMICO E
GASTOS SOCIAIS
No início dos anos 2000, houve algum progresso na redução da desigualdade na
ALC. Essa tendência não era exclusiva da região, mas parte de um fenômeno global
mais amplo. A desigualdade caiu significativamente em quase 65% dos países em
desenvolvimento na década de 2000 e um terço experimentou declínios na década
de 2010. No entanto, essas mudanças foram mais pronunciadas na América Latina
durante os anos 2000. O índice Gini da região caiu 6,3 pontos em comparação com
o declínio médio de 3,4 pontos no mundo em desenvolvimento. A semelhança dos
padrões de tempo sugere a relevância dos fenômenos globais. O aumento dos
preços das commodities e a expansão da economia mundial são, portanto, dois
candidatos a serem considerados como potenciais determinantes explicativos das
mudanças distributivas. No entanto, as quedas mais intensas da desigualdade na
América Latina nos anos 2000 requerem alguma explicação idiossincrática adicional.
Por trás da dinâmica da desigualdade estavam os efeitos do crescimento econômico
nos mercados de trabalho e nas políticas sociais.
O papel do mercado de trabalho. As lacunas entre a mão de obra qualificada e não
qualificada na participação na força de trabalho, emprego, horas de trabalho, salários
e benefícios trabalhistas são cruciais para compreender a dinâmica da desigualdade
de renda (Rodríguez-Castelán et al. 2017; Acosta et al. 2019). Na verdade, grande
parte da literatura (na América Latina e em outros lugares) tem se concentrado na
análise das lacunas de qualificação, particularmente a diferença de salários por nível
de escolaridade. A figura S3.1 apresenta medidas para avaliar as tendências nas
lacunas entre a mão de obra qualificada e não qualificada. Para este efeito, adultos
com idades entre 25-64 são divididos em três grupos de acordo com o nível de
escolaridade: baixa escolaridade (menos de 9 anos), média escolaridade (9–13) e
alta escolaridade (mais de 13). As parcelas da população para cada grupo são 41,4 %,
37,1 % e 21,5 %, respectivamente. A figura S3.1 mostra que a participação da mão de
obra não qualificada na força de trabalho era 17,0 pontos percentuais menor do que a
dos trabalhadores qualificados em 2000, mas apenas 13,5 pontos percentuais menor
em 2018. As diferenças entre as taxas de emprego qualificado e não qualificado
também diminuíram, de 16,8 pontos em 2000 para 12,3 em 2018. A única exceção foi
a defasagem média da jornada de trabalho entre qualificados e não qualificados, que
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Fonte: Gasparini e Cruces 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; dados do CEDLAS (Base de Dados Socioeconômicos
para América Latina e Caribe), Centro de Estudos Distributivos, Laborais e Sociais, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade
Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, e Laboratório de Equidade (Equity Lab), Equipe para Desenvolvimento Estatístico, Bando
Mundial, Washington D.C., http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/.

Em suma, embora ainda grandes, as lacunas entre trabalhadores qualificados e
não qualificados diminuíram na década de 2000, enquanto a economia crescia.
Aumentos na participação na força de trabalho e no emprego dos trabalhadores
não qualificados, no entanto, desaceleraram começando em 2010, quando o
crescimento também desacelerou. A única tendência aparentemente não afetada
pelo crescimento foi a diferença entre os qualificados e não qualificados em horas
trabalhadas, que continua a aumentar.
Gastos sociais. A expansão dos gastos sociais também é um fator explicativo
fundamental para a redução da desigualdade na América Latina nas últimas duas
décadas. As despesas sociais cresceram 3,4% ao ano entre 1993 e 2003, aceleraram
para 6,4% entre 2003 e 2012 como resultado do boom das commodities e depois
caíram para 3,5% nos anos 2010. Havia vontade política na região de usar as
receitas adicionais resultantes do superciclo das commodities para aumentar os
gastos públicos, principalmente os sociais. Além do choque externo favorável, as
reformas em alguns países visaram melhorar a administração tributária. O maior

1

Os prêmios de qualificação, por sua vez, correspondem às médias ponderadas do coeficiente para trabalhadores
qualificados em uma regressão de Mincer para cada país e ano da amostra, controlando por anos de experiência, região de
residência e situação urbana/rural. Os resultados também valem para a lacuna incondicional.
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Figura D3.2: As disparidades salariais entre a mão de obra qualificada e não qualificadas
diminuíram, mas permanecem grandes
Diferenças salariais condicionais por qualificação na América Latina, média não ponderada,
trabalhadores adultos com idades entre 25-64
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A figura S3.2 mostra as diferenças salariais por hora entre trabalhadores com
ensino superior e trabalhadores com diploma de ensino médio ou menor nível de
escolaridade.1 Confirma que a diferença salarial entre trabalhadores qualificados e
não qualificados diminuiu significativamente na década de 2000, após ter aumentado
na década de 1990 e antes de desacelerar na década de 2010.
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Figura D3.3: A cobertura de TCRs na ALC se expandiu rapidamente no início dos anos 2000
Beneficiários de programas de transferência condicionada de renda na América Latina
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Fonte: Gasparini 2019; dados da Banco de Dados de Programas de Proteção Social Não Contributiva, Comissão Econômica das
Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, Santiago, Chile, https://dds.cepal.org/bpsnc/cct.
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A expansão da matrícula escolar possível graças ao aumento dos gastos é, sem
dúvida, um dos fatores por trás da redução da desigualdade (ver capítulo 2). Outro
fator importante é a expansão dos programas de transferência condicionada de renda
(TCR) (figura S3.3). O impacto redistributivo desses programas está relacionado ao
seu direcionamento aos pobres e ao fato de serem contabilizados como renda (em
contraste com as transferências em espécie, como moradia, alimentação, saúde e
educação). A figura S3.3 mostra o aumento acentuado na cobertura de TCRs na região
na década de 2000, seguido por um crescimento mais lento durante a década de
2010, refletindo o padrão de crescimento econômico. A desaceleração na expansão
do TCR após 2010 explica a estagnação no impacto distributivo desses programas
após aquele ano (Cord et al. 2014; Gasparini, Cruces e Tornarolli 2016).
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uso de impostos progressivos — como imposto de renda e propriedade — e menos
isenções fiscais ajudaram a aumentar as receitas fiscais. Foi sugerido que isso era
resultado das demandas mais fortes da crescente classe média (McLeod e Lustig
2011; Bogliacino e Rojas Lozano 2017).
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CAPÍTULO 2

O QUE AS PESSOAS PENSAM
SOBRE A DESIGUALDADE E
COMO CONSIDERAM QUE A
POLÍTICA DEVE REAGIR

•
•
•
•
•

Medidas objetivas de desigualdade revelam apenas parte da
história. Medidas subjetivas de desigualdade, relacionadas a como
as pessoas a percebem, são importantes porque as percepções
das pessoas sobre a desigualdade moldam as suas atitudes e
aspirações políticas.
As pessoas na ALC estão cientes do nível atual de desigualdade
na região e acham que isso é injusto. Percebem injustiça, não
apenas na distribuição de renda, mas também no acesso a
serviços públicos e garantias legais.
As pessoas também estão frustradas com a injustiça nos
processos — particularmente sobre a influência política
desproporcional de alguns grupos poderosos.
As percepções de injustiça e desigualdade, juntamente com onde
as pessoas pensam que se enquadram na distribuição de renda,
determinam suas preferências por políticas redistributivas.
As percepções de injustiça e desigualdade também podem
determinar diferentes caminhos de vida, pois afetam as aspirações
das pessoas. Por meio do seu impacto no esforço das pessoas,
as aspirações contribuem para remodelar a renda futura e a
distribuição de renda.
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2.1. Ouvir o que as pessoas na ALC pensam e
valorizam
A região da América Latina e do Caribe (ALC) fez um progresso significativo nas
últimas décadas em direção à situação de renda média. Embora isso tenha coincidido
com ganhos substanciais na redução da pobreza e uma expansão da classe média, a
consolidação da sociedade em torno de uma classe média não é uma perspectiva de
curto prazo na região. Como destaca o capítulo 1, a desigualdade de renda permaneceu
teimosamente alta e o crescimento econômico não acelerou regularmente. Medidas
objetivas de desigualdade exploradas no capítulo 1 — como o coeficiente de Gini,
concentração de renda no topo e padrões de convergência em várias capacidades
— são importantes para caracterizar a natureza da armadilha de alta desigualdade
e baixo crescimento observada na região. No entanto, podem revelar apenas uma
parte de uma história mais ampla. Complementando essa visão com medidas
subjetivas de desigualdade, este capítulo espera aprofundar a nossa compreensão
da armadilha que a região está enfrentando, prestando atenção em como as pessoas
sabem, veem, pensam e sentem a respeito. Isso é essencial porque as percepções
das pessoas e os seus valores, em última análise, moldam o seu comportamento
como atores econômicos e sociais (quais conjuntos de capacidades os indivíduos
consideram possíveis de alcançar e como eles procedem para persegui-los?) e como
cidadãos políticos (o que os indivíduos acreditam que o governo deve fazer e como
exercerão seu arbítrio para promover a mudança?). Compreender como as pessoas
pensam sobre a desigualdade na ALC é crucial no momento atual, considerando
a onda de agitação social que varreu a região no final de 2019 e início de 2020 e
continua em alguns países em 2021. Embora os protestos tenham sido motivados por
uma série de preocupações específicas de cada país, as queixas das pessoas sobre
a desigualdade estão entre os maiores denominadores comuns.
Em comparação com as medidas objetivas, as medidas subjetivas muitas vezes
enfrentam maior escrutínio em relação à precisão. Contudo, como este capítulo
procura ilustrar, a precisão é ilusória neste contexto. Ambas as medidas objetivas e
subjetivas podem sofrer de imprecisão devido às limitações dos dados coletados. Por
exemplo, indicadores objetivos de desigualdade com base em pesquisas de renda
familiar tornam-se imprecisos se as pesquisas não conseguem capturar informações
sobre os indivíduos mais ricos (ver caixa 1.3). Da mesma forma, medidas subjetivas
de desigualdade provenientes de pesquisas de percepção são imprecisas se os
entrevistados responderem às perguntas da pesquisa com base no que consideram
que o entrevistador pode querer ouvir em vez das suas próprias crenças ou se existe
uma preocupação com relação à forma como são percebidas.
No entanto, apesar das suas limitações, ambos os tipos de medidas são informativos
e dão respostas a diferentes questões. Medidas subjetivas podem ajudar a resolver
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questões sobre o que as pessoas pensam e o que elas valorizam. Apresentam uma
perspectiva humana sobre como entendemos os desafios do desenvolvimento
humano. Em alguns casos, as medidas subjetivas podem coincidir com as medidas
objetivas. Em outros casos, podem divergir. Em nenhum dos casos a informação está
necessariamente errada. Cada medida simplesmente oferece uma camada adicional
de informações e aprofunda a compreensão de como a desigualdade se manifesta
na região e os possíveis caminhos a seguir.
Dados subjetivos desse tipo raramente foram coletados sistematicamente na ALC.
Assim, há evidências atualizadas limitadas sobre como a dinâmica das percepções
de desigualdade funciona em toda a região. Pesquisas em outras regiões de renda
média, como Europa Oriental e Ásia Central, apontam como essas informações podem
estender os limites de como pensamos sobre a desigualdade e soluções políticas
relevantes. Por exemplo, reunindo evidências de pesquisas de renda, pesquisas de
percepção e pesquisas qualitativas em profundidade, Cancho et al. (2015) mostram
que as pessoas nessas regiões não sentem que, apesar das indicações objetivas
de progresso econômico e redução da pobreza, as suas vidas estejam melhorando.
Em vez disso, as pessoas pensam que a polarização de renda, caracterizada por
uma classe média em declínio, está aumentando. Também consideram que há pouca
chance de subir na escada social, dadas as lacunas injustas no acesso a empregos que
oferecem empregos estáveis e rendimentos estáveis (lacunas que são sustentadas
pela confiança em conexões políticas e normas tradicionais de gênero). Esta pesquisa
é apenas um exemplo de um corpo maior e rico de trabalhos empíricos e teóricos
sobre as percepções de desigualdade. Mostra como as medidas subjetivas podem
reformular nossas análises e debates políticos existentes e como isso pode funcionar
em um contexto de renda média.
Usando uma nova base de dados cobrindo 17 países da América Latina e coletados
para este relatório por Latinobarómetro, este capítulo explora como as pessoas
percebem a desigualdade na região e o que elas acham que deve ser feito a respeito.1
Enfatiza as percepções de justiça relacionadas à desigualdade na distribuição de
renda, acesso a serviços e garantias legais. Aponta para os déficits subjacentes na
legitimidade do processo na região nas formas em que as políticas são determinadas
e implementadas para favorecer alguns em vez de muitos. O capítulo também explora
as visões normativas das pessoas sobre o papel do governo e a responsabilidade
de outros membros da sociedade no combate à desigualdade, destacando a forma
como as tensões distributivas e a polarização política moldam as trajetórias políticas
potenciais. Busca oferecer uma nova perspectiva sobre como essas questões estão

1

Ver PNUD (2020); Latinobarómetro (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.latinobarometro.org/
lat.jsp.
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surgindo de forma diferente na região em 2020. Além disso, por serem recentes, os
dados nos permitem entender as perspectivas das pessoas sobre o momento atual
em que a região está passando por crises econômicas e de saúde sem precedentes
por causa da Covid-19 — crises que trouxeram as desigualdades estruturais para o
primeiro plano do debate.
Os dados apresentados neste capítulo apontam para a conclusão de que as pessoas
na ALC sabem em grande parte o quão desigual a região é e acreditam que isso
é injusto. Além disso, as pessoas ficam frustradas não apenas com a injustiça nos
resultados, mas também nos processos, em particular com a influência política
desproporcional de alguns grupos poderosos. As pessoas querem uma sociedade
mais justa e acreditam que os ricos deveriam ter uma responsabilidade maior pelos
pobres. No entanto, a ideologia política e as percepções sobre o seu lugar na
distribuição de renda podem dificultar a mudança do status quo. Esses resultados
ajudam a explicar os microfundamentos por trás da armadilha de alta desigualdade
e baixo crescimento em que a região está presa: uma concentração de poder no
topo que distorce as políticas (consulte o capítulo 3 sobre como isso pode diminuir o
dinamismo econômico); grandes lacunas entre grupos que afetam o tecido social (ver
capítulo 4 sobre como isso resulta em violência ou ameaça de violência, quebrando
a coesão social); e os desafios que isso representa para efetivamente decretar
as mudanças de política necessárias para romper esse ciclo vicioso (ver capítulo
5 sobre a necessidade de superar a tendência para estruturas de proteção social
fragmentadas).

2.2. O que os latino-americanos pensam sobre o
estado de desigualdade nos seus países?
Como sabemos o que as pessoas pensam sobre a desigualdade? Assim como há
muitas abordagens para a medição objetiva da desigualdade (o Gini, o Theil, a razão
90/10 e assim por diante), também existem várias abordagens para a sua medição
subjetiva. Exemplos incluem perguntar às pessoas sobre a forma da distribuição de
renda ou riqueza na sua sociedade, fazendo-as escolher entre os diagramas fornecidos
ou desenhando as suas próprias estruturas em um computador, perguntando se
elas acreditam que as disparidades de renda na sociedade são muito grandes ou
perguntando onde elas percebem-se na distribuição de renda. Os dados sobre
essas e outras respostas da pesquisa foram usados para construir vários indicadores
e medidas, incluindo razões percebidas entre média e mediana e índices de Gini
percebidos. As evidências mostram que a forma como as perguntas da pesquisa
são formuladas é importante para determinar o quanto as pessoas percebem de
desigualdade.
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Os métodos qualitativos também oferecem percepções valiosas sobre o contexto
que envolve as percepções das pessoas sobre a desigualdade. Esses métodos
incluem o uso de histórias de vida (pedir aos informantes para mapear os momentos
de virada econômica nas suas vidas); grupos focais (realização de exercícios da
escada da vida para compreender as percepções do grupo sobre o bem-estar
relativo e as perspectivas de mobilidade); ou entrevistas em profundidade (pedindo
aos informantes que ofereçam explicações detalhadas sobre como eles veem e
valorizam as questões de uma certa maneira).
Em diferentes tipos de medidas e contextos nacionais diferentes, os estudos empíricos
encontraram lacunas sistemáticas entre até que ponto as pessoas percebem que a
sua sociedade é desigual e até que ponto a sociedade o é. Também encontraram
lacunas entre onde as pessoas acreditam estarem na distribuição de renda e onde
estão (caixa 2.1).

Caixa 2.1: Lacunas entre percepções e medidas
objetivas de desigualdade
Em janeiro de 2020, CBS This Morning, um programa de notícias de televisão
nos Estados Unidos, foi a um shopping center local e montou uma mesa
com cinco pratos de jantar, representando a população dos EUA dividida
em cinco quintis de riqueza, e uma torta de abóbora, representando a torta
econômica dos EUA de US $ 98 trilhões em riqueza familiar.a O apresentador
do programa pediu às pessoas que passavam para colocar as fatias da torta
em diferentes pratos de acordo com a forma como achavam que a riqueza era
distribuída entre a população. Após uma série de suposições, o apresentador
revelou a distribuição da torta de dez fatias de acordo com medidas objetivas.
Os mais ricos ficavam com nove pedaços do bolo e as classes média alta e
média dividiam o décimo pedaço. (O primeiro obteve cerca de 80% da peça
e o último os outros 20%.) A classe média baixa recebeu algumas migalhas
e os mais pobres receberam uma conta pela torta porque geralmente estão
endividados e, portanto, têm riqueza negativa. Nenhuma das suposições do
público chegou perto da distribuição correta. A atividade da torta do programa
foi uma recriação de um estudo dos pesquisadores de insight comportamental
Michael Norton e Dan Ariely (2011), que descobriram que, nos Estados Unidos,
as pessoas subestimam muito a extensão da desigualdade de riqueza. Também
descobriram que todos os grupos demográficos e em todo o espectro político
desejam uma distribuição mais igualitária da riqueza.
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Este estudo é um exemplo de como as percepções das pessoas podem diferir
da realidade no que diz respeito à desigualdade de riqueza em um país. Em
diferentes medidas e contextos nacionais diferentes, estudos empíricos
encontram lacunas sistemáticas entre o quão desigual as pessoas percebem
a sua sociedade e o quão desigual ela é, com as pessoas superestimando e
subestimando a desigualdade. Por exemplo, em um estudo no nível nacional,
Choi (2019) descobriu que o nível relativo de Gini percebido de um país
não corresponde ao seu Gini de mercado. Engelhardt e Wagener (2014) da
mesma forma descobriram que as razões médias/medianas percebidas são
uniformemente mais baixas do que as objetivas, sugerindo uma subestimação
generalizada da desigualdade. Gimpelson e Treisman (2018) encontram erros
sistemáticos nas estimativas das pessoas sobre o nível de desigualdade.
Gründler e Köllner (2017) descobriram que a desigualdade de renda percebida
é frequentemente menor do que as medidas objetivas de desigualdade de
renda. Niehues (2014) constata que, em vários países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), há pouca conexão entre a
avaliação subjetiva das pessoas sobre a distribuição de renda e as suas medidas
objetivas, com tendência a superestimar a desigualdade. Page e Goldstein
(2016) descobriram que as pessoas tendem a subestimar a desigualdade, mas
superestimar a renda mediana.
Os estudos também encontram um viés sistemático na estimativa das
pessoas sobre a sua posição na distribuição de renda. Cruces, Perez-Truglia
e Tetaz (2013) descobriram que, na Argentina, os indivíduos superestimam ou
subestimam consistentemente a sua classificação na distribuição de renda, com
um viés para se classificarem no meio. Uma tendência para o meio também é
encontrada em estudos comparativos entre países de Evans e Kelley (2004) e,
mais recentemente, de Hoy e Mager (2019). Fernández-Albertos e Kuo (2018)
descobriram que, na Espanha, os cidadãos se agrupam nos decis médiosuperior, e Karadja, Mollerstrom e Seim (2017) descobriram que, na Suécia, as
pessoas pensam que são relativamente mais pobres do que são.

a

CBS News (2020).

Dado que as percepções de desigualdade não estão necessariamente alinhadas com
os níveis reais de desigualdade, vários estudos exploraram como essas percepções
são formadas e quais fatores podem levar a essas incompatibilidades.
Alguns autores veem as lacunas entre as percepções e as medidas objetivas de
desigualdade como resultado de informações limitadas e viés cognitivo (caixa 2.2) na
interpretação dessas informações. Cruces, Perez-Truglia e Tetaz (2013) basicamente
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comparam isso a um problema de inferência estatística — em que “os indivíduos
observam os níveis de renda de não mais do que uma subamostra da população e
devem então inferir toda a distribuição a partir dessa informação”. Estudos descobriram
que a classificação real das pessoas na distribuição de renda e a sua posição relativa no
seu grupo de referência imediata são muito importantes para moldar essas percepções.2
Curiosamente, os entrevistados com amigos de origens sociais heterogêneas são
menos propensos a esses vieses — sugerindo que a segregação socioeconômica pode
ser um fator importante na promoção de tais vieses.3

2

Cruces, Perez-Truglia e Tetaz (2013).

3

Cruces, Perez-Truglia e Tetaz (2013); Dawtry, Sutton e Sibley (2015); Windsteiger (2017).

Caixa 2.2: Viés cognitivo
O termo viés cognitivo foi cunhado pela primeira vez no início dos anos 1970 por
Amos Tversky e Daniel Kahneman (1974) para descrever maneiras sistemáticas
em que o pensamento das pessoas pode ser moldado de modo que acabem
fazendo julgamentos, decisões ou interpretações irracionais. Um estudo mais
aprofundado do viés cognitivo mostrou os tipos de vieses que influenciam os
julgamentos das pessoas, como segue:
• Viés de confirmação: as pessoas interpretam erroneamente novas informações
como suporte a crenças que já possuem.
• Viés de ancoragem: as pessoas extrapolam com base em uma evidência
inicial.
• Viés dentro do grupo: as pessoas mostram um padrão de preferência por
outras percebidas como pertencentes ao mesmo grupo.
• Enquadramento: a forma como as informações são apresentadas afeta as
decisões das pessoas.
• Viés egoísta: as pessoas atribuem resultados positivos à habilidade e culpam
os eventos externos pelos resultados adversos.
Existem muitas outras formas de viés cognitivo que foram identificadas e
estudadas. As pessoas raramente são inteiramente racionais e uma combinação
de preconceitos e uma capacidade limitada de processar todas as informações
disponíveis as leva a fazer julgamentos irracionais ou equivocados. O impacto
do viés cognitivo nas pessoas se estende às suas opiniões sobre políticas
públicas.
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Outros acham que não é apenas que os indivíduos estão mal-informados — mas
que as suas definições pessoais de desigualdade podem ser mais complexas do
que aquelas capturadas por medidas objetivas simples, como o Gini. Por exemplo,
em um estudo comparativo entre países sobre a formação de percepções de
desigualdade, Bussolo et al. (2019, 2) descobrem que “as percepções dos indivíduos
sobre a desigualdade abrangem uma definição mais ampla de desigualdade que se
correlaciona com a pobreza ou o desemprego, assim como com justiça ou mobilidade
social, situação própria e ideologia.”
Dados recentes da pesquisa de opinião pública Latinobarómetro oferecem uma
oportunidade de colocar uma lente sobre as percepções de desigualdade no
que se refere a medidas objetivas de desigualdade, visões das pessoas sobre a
sociedade e preferências políticas em várias dimensões que influenciam a demanda
por redistribuição na região. Trata-se de uma pesquisa anual realizada em 18 países
latino-americanos e que está em andamento há 25 anos.4 Os resultados apresentados
neste capítulo são de 2020, ano em que a equipe do RDHR colaborou com a equipe
do Latinobarómetro para ampliar o questionário básico da pesquisa com perguntas
adicionais sobre as percepções da desigualdade e visões normativas sobre como
combater a desigualdade.5 Os resultados analisados aqui cobrem apenas 17 países,
visto que o trabalho de campo na Argentina não foi possível durante o período do
relatório por causa da pandemia de Covid-19.

As pessoas na ALC sabem até que ponto a distribuição de renda é desigual
e consideram que isso é injusto
Comparando a distribuição de renda medida objetivamente e a percepção, verifica-se
que as pessoas na ALC geralmente têm uma boa compreensão de como a sociedade
é desigual. A distribuição da renda é estimada pela parcela que vai para cada quintil
(20%) da população, com base nos dados das pesquisas domiciliares oficiais mais
recentes. A distribuição percebida de renda é medida perguntando às pessoas sobre
as parcelas que elas acham que vão para cada quintil. A figura 2.1 ilustra que há uma
correspondência relativamente boa entre as distribuições objetiva e percebida. As
pessoas estimam com precisão que os 20% do topo (os 20 melhores) capturam mais
de 50% da renda.6 No entanto, as pessoas tendem a superestimar levemente a renda
dos mais ricos e dos mais pobres e subestimar ligeiramente a renda das pessoas que
estão na faixa do meio e meio-alta da distribuição.

4

Latinobarómetro não abrange os países do Caribe.

5

A pesquisa foi realizada durante o último trimestre de 2020.

6

A resposta média dos respondentes da pesquisa na ALC é calculada como a média simples entre os países.
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Em todos os países, as pessoas superestimam a renda dos 20% mais pobres da
distribuição (os 20 piores) (figura 2.2). Portanto, em geral, as pessoas na ALC não
estão cientes de quão pobres são os pobres. Essa falta de consciência pode diminuir
a demanda das pessoas por políticas mais redistributivas. De fato, a pesquisa
descobriu que as pessoas que superestimam a renda dos mais pobres tendem a
mostrar menos apoio à redistribuição.7 Além disso, embora, em média, as pessoas
também superestimem a renda dos 20 melhores, em cinco países da região (Brasil,
Colômbia, México, Nicarágua e Peru), as pessoas o subestimam. Elas acreditam que as
que estão nas 40 piores posições capturam mais. Nesses países, as pessoas tendem
a pensar que a distribuição de renda é mais igualitária do que é e a concentração no
topo é menor.
Figura 2.1: O latino-americano médio está ciente
do nível de desigualdade da sua sociedade
Distribuição de renda percebida versus objetiva
(porcentagem da renda capturada por cada grupo)

Figura 2.2: Na ALC, as pessoas não sabem
o quão pobres os pobres realmente são
Renda percebida versus Renda objetiva dos
20 piores
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Apesar de alguns palpites para cima ou para baixo, no entanto, em média, os cidadãos
da ALC estão em grande medida cientes de como a renda é distribuída de maneira
desigual e uma grande parte deles (81%) acredita que a distribuição de renda é injusta.
Essa proporção chega a mais de 90% no Chile, Paraguai e Venezuela (figura 2.3).
Essa crença amplamente difundida se espalhou pelas ruas do Chile no final de 2019
e no início de 2020, quando os protestos contra o aumento da tarifa do transporte
público rapidamente se transformaram em manifestações mais gerais sobre muitas
formas de desigualdade. Em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, cerca de 55%
da população concordou que a pobreza e a desigualdade social representavam as
questões de maior preocupação no país.8
As percepções das pessoas sobre a justiça da distribuição de renda não se
correlacionam fortemente com medidas objetivas de desigualdade de renda, como
o índice de Gini (figura 2.4). Por exemplo, enquanto o Chile e o México exibem
níveis semelhantes de desigualdade com base no Gini, uma parcela muito maior da
população chilena acredita que a distribuição de renda é injusta. Da mesma forma,
embora o Brasil apresente um nível de desigualdade de renda muito maior do que
Peru, uma parcela semelhante de pessoas nos dois países acha que a distribuição
de renda é injusta. Essa correspondência fraca entre uma medida objetiva de
desigualdade e a percepção da sua justiça sugere que há questões relacionadas
a como as pessoas se sentem sobre o sistema econômico ou político mais amplo
que cria e perpetua condições de desigualdade de renda que não são capturadas
em indicadores objetivos. Por esse mesmo motivo, as percepções de justiça estão
mais correlacionadas com a desigualdade percebida do que com a objetiva. Quem
percebe a distribuição de renda como altamente desigual tem mais propensão a ver
injustiça do que a pessoa média.9

8
9

Ipsos (2019).

Para atribuir pessoas a grupos de acordo com o quão desigual elas percebem a distribuição de renda do seu país, a
proporção das participações de renda que as pessoas atribuem aos 20 melhores e aos 20 piores são calculados. Por
exemplo, uma pessoa que atribuiu uma parcela de 45% da renda aos 20 melhores e outra de 15% aos 20 piores teria uma
proporção igual a 3 (45/15). As pessoas em cada país são classificadas de acordo com essa proporção, desde aqueles com a
menor percepção de desigualdade para aqueles com a maior.
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Figura 2.3: A maioria das pessoas em todos
os países da ALC pensa que a distribuição de
renda na sociedade é injusta
Parcela de entrevistados que pensam que a
distribuição de renda é injusta
CL

Figura 2.4: Em países com medidas semelhantes
de desigualdade de renda, as percepções sobre
justiça sobre a distribuição de renda diferem
Índice de Gini (eixo x) e proporção de
entrevistados que acham que a distribuição de
renda é injusta (eixo y)
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É importante ressaltar que as percepções de injustiça são frequentemente consideradas
motivadores mais importantes de comportamento e escolhas do que as percepções
de desigualdade (ver caixa 2.3).

Caixa 2.3: Percepções de justiça
e demanda por redistribuição
Embora as percepções de desigualdade sejam essencialmente uma expressão
positiva de como as pessoas pensam que a distribuição é desigual, as
percepções de justiça trazem uma perspectiva mais normativa para lidar com
a questão. Embora as pessoas possam pensar que a distribuição de renda é
desigual, se acharem que ainda é justa, podem não exigir a redistribuição. Essa
distinção é destacada na pesquisa de Starmans, Sheskin e Bloom (2017), que
mostram que os humanos naturalmente favorecem distribuições justas, não
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iguais, e que, quando a justiça e a igualdade entram em conflito, as pessoas
preferem a desigualdade justa à igualdade injusta. Reyes e Gasparini (2017)
descobriram que, na América Latina, as percepções de injustiça na distribuição
de renda estão correlacionadas a características individuais, como ter mais
idade, mais escolaridade, não ter emprego e ser de esquerda. Entretanto,
também descobriram que a percepção generalizada de injustiça na região está
intimamente relacionada com as medidas relativas da desigualdade de renda
real. Roth e Wohlfart (2018) descobriram que as experiências de desigualdade
das pessoas também são importantes para as suas percepções de justiça e,
consequentemente, para a sua demanda por redistribuição — com pessoas que
experimentaram maior desigualdade mostrando menos apoio à redistribuição.
Ahrens (2019) argumenta que uma ligação crítica entre as percepções de justiça
e redistribuição vem de as pessoas “considerarem ou não a sua renda e rendas,
em geral, desproporcionais aos insumos relevantes trocados” — com evidências
de 39 países. Na sua nota teórica, Iacono e Ranaldi (2019) nos levam a entender
melhor as ligações entre a natureza da aversão à desigualdade e a demanda
por redistribuição. Perguntam, “em que medida a demanda por redistribuição
depende do grau de aversão à desigualdade, e é a aversão à desigualdade em
relação às rendas mais altas da sociedade ou em relação aos mais pobres que
desempenha um papel maior”?

As pessoas também estão preocupadas com a desigualdade no acesso aos
serviços públicos básicos e direitos garantidos
Não apenas as pessoas na ALC tendem a pensar que a distribuição de renda é
injusta, mas também acham que o acesso aos serviços públicos básicos é injusto.
Respectivamente, 80%, 66% e 60% das pessoas na ALC acreditam que o acesso
ao sistema de justiça, o acesso aos serviços de saúde e o acesso à educação são
injustos (figura 2.5). O Chile é consistentemente classificado como o mais alto; lá,
mais de 90% da população considera o acesso aos serviços injusto. No entanto, a
prestação desses serviços é indiscutivelmente melhor no Chile do que em muitos
outros países incluídos nas avaliações de cobertura e qualidade com base em
indicadores objetivos. Os dados de percepção aqui devem capturar um aspecto das
expectativas dos entrevistados sobre o que o acesso justo significa para eles que
não está sendo atendido pela provisão atual.
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Figura 2.5: Existe uma preocupação generalizada com relação ao acesso justo aos serviços públicos
básicos
Parcela de entrevistados que consideram o acesso ao serviço injusto
a. Acesso ao sistema de justiça
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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

As pessoas na região classificam o acesso precário a oportunidades de educação,
acesso precário a serviços de saúde e acesso precário ao sistema de justiça como
as piores expressões de desigualdade nos seus países. O acesso à educação
foi classificado como o pior por 42% dos entrevistados (figura 2.6). Como mostra
o capítulo 1, apesar do progresso sólido na expansão da cobertura da educação,
ainda existem lacunas no acesso, especialmente em níveis mais avançados, e
grandes desigualdades associadas à qualidade da educação. Ainda assim, o nível
de escolaridade básico e avançado para todas as pessoas é crucial na transição
para sociedades mais igualitárias e economias mais dinâmicas e, portanto, uma
alavanca fundamental para acabar com o ciclo vicioso de alta desigualdade e baixo
crescimento. Além disso, os dados sugerem que as pessoas na ALC acreditam que
a diferença de desigualdade na sociedade é pior entre ricos e pobres do que entre
outros grupos demográficos, como entre mulheres e homens, etnias, classes sociais
e residentes rurais e urbanos, embora muitos desses grupos se sobrepõem (p.ex.:
os moradores de áreas urbanas tendem a ser mais bem educados e menos pobres
do que os residentes de áreas rurais), e as pessoas tendem a enfrentar múltiplas
barreiras para progredir associadas ao seu perfil demográfico.
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Figura 2.6: Pessoas na ALC consideram a falta de oportunidades educacionais a pior expressão da
desigualdade
Parcela de entrevistados indicando a expressão da desigualdade como a pior (primeira escolha)
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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.
Nota: Los encuestados tuvieron la posibilidad de seleccionar varias alternativas.

Em um nível fundamental, as pessoas na ALC questionam até que ponto determinados
direitos e oportunidades são garantidos igualmente (figura 2.7). Apesar do ideal
de que a igualdade de tratamento perante a lei é um direito básico de todos os
cidadãos, mais de três quartos da população da ALC não acredita que a igualdade
perante a lei seja garantida. Da mesma forma, apesar do ideal de igualdade de
acesso a oportunidades, independentemente das circunstâncias de nascimento e
dos princípios de não discriminação com base em características pessoais, como
gênero, 64% das pessoas na ALC não acreditam que a igualdade de oportunidades
seja garantida, e 57% não acreditam que a igualdade entre mulheres e homens seja
garantida. Existe alguma variação nesta última percepção. Assim, uma proporção
maior de mulheres (61%) do que de homens (52%) tem dúvidas sobre a garantia
efetiva da igualdade de gênero.
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Figura 2.7: A maioria das pessoas na ALC duvida que direitos e oportunidades iguais sejam
protegidos nos seus países
Parcela da população que pensa que os seguintes tipos de direitos e oportunidades não são
garantidos
a. Igualdade perante a lei

b. Igualdade de oportunidade
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As parcelas das pessoas que pensam que a igualdade de gênero está ou não
devidamente garantida não correspondem a medidas objetivas de resultados em
igualdade de gênero, conforme mostrado na figura 2.8, que compara as percepções
das pessoas sobre as garantias de igualdade entre homens e mulheres, e o Índice de
Desigualdade de Gênero. Os países no canto esquerdo inferior do gráfico, como o
Uruguai, apresentam tanto melhores resultados de igualdade de gênero quanto uma
maior proporção de pessoas que acreditam na garantia de igualdade. Países situados
no canto superior direito, como o Brasil, apresentam tanto resultados piores em
termos de igualdade de gênero quanto uma maior proporção de pessoas duvidando
da garantia de igualdade. No entanto, a maioria dos países estão espalhados por
todo o gráfico sem uma relação clara. O Chile se destaca como uma exceção devido
à crença generalizada na desigualdade relacionada ao processo, embora o país
tenha resultados relativamente bons.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 2

O Que As Pessoas Pensam Sobre A Desigualdade E Como Consideram Que A Política Deve Reagir 117

Figura 2.8: Não existe uma relação clara entre as medidas objetivas dos resultados da igualdade
de gênero e as percepções das pessoas sobre a garantia da igualdade de gênero
O Índice de Desigualdade de Gênero (eixo x) e a proporção de entrevistados que pensam que a
igualdade entre mulheres e homens não é garantida (eixo y)
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Source: IDG (Índice de Desigualdade de Gênero) (painel), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Nova York, http://hdr.
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O fato de as pessoas acreditarem que estão ganhando ou perdendo afeta
como elas veem a justiça no sistema
As pessoas acreditam ou não que a distribuição de renda ou o acesso a serviços
públicos é injusto, dependendo de onde elas pensam que estão localizadas ao longo
da distribuição de renda (figura 2.9, painel a). Pessoas que acreditam estar entre os
20 melhores (aqueles que pensam que estão ganhando) têm menos probabilidade do
que aqueles que acreditam pertencer aos 20 piores (aqueles que pensam que estão
perdendo) de ver esses resultados como injustos. Também é menos provável que
duvidem da garantia efetiva de igualdade perante a lei, igualdade de oportunidades
e igualdade entre homens e mulheres (figura 2.9, painel b). Assim, aqueles que
pensam que estão se beneficiando têm menos probabilidade de ver problemas com
sistemas injustos. Embora o conjunto de dados não permita uma exploração mais
profunda dos motivos, uma hipótese é que as pessoas que se beneficiam de sistemas
injustos não desejam acreditar que ganharam uma vantagem injustamente. Em vez
disso, podem desejar acreditar que, por exemplo, conquistaram um emprego bem
remunerado ou ingressaram em uma universidade de elite apenas por causa da sua
inteligência superior e trabalho árduo. Este mito da meritocracia pode ser prejudicial
para a solidariedade social e minar o apoio político a políticas que, de outra forma,
promovem o bem comum. No seu livro de 2020, o filósofo político Michael Sandel
se refere a isso como a tirania do mérito. Outra hipótese pode ser que as pessoas
do topo não percebam a injustiça de um processo. Por exemplo, se determinados
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indivíduos nunca enfrentaram discriminação dentro do sistema de justiça por causa
da sua posição de privilégio, eles podem não ter nenhuma ideia de que outros
são sistematicamente tratados de maneira diferente. Os sistemas de desigualdade
podem ser mantidos e aprofundados por meio de muitas dessas formas invisíveis
que permitem vantagens para alguns, mas não para outros.
Figura 2.9: Um sistema pode ser considerado justo por aqueles que acreditam que estão entre os
20 melhores, mas injusto por aqueles que acreditam que estão entre os 20 piores
a. Parcela de entrevistados que pensam que
um sistema é injusto, pela posição percebida na
distribuição de renda

b. Parcela de respondentes que pensam que
igualdade não é garantida, por posição percebida
na distribuição de renda
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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

No entanto, os dados de percepção sugerem que a maioria das pessoas na ALC
não pensa que está ganhando ou perdendo. Na verdade, as pessoas na ALC
tendem a acreditar que estão localizadas em algum lugar no meio da distribuição
de renda. A maior parte das pessoas (39%) acredita que são firmemente parte dos
20 intermediários (figura 2.10, painel a).10 Essa tendência para o meio é consistente
com estudos em nível de país e entre países sobre a estimativa das pessoas da sua
classificação dentro a distribuição de renda.11 A figura 2.10, painel b, mostra onde
o indivíduo médio em cada quintil de renda pensa que está localizado ao longo a

10
Os dados do Latinobarómetro são representativos nacionalmente em cada país, mas não capturam perfeitamente todos
os grupos de renda. Os três quintis inferiores estão bem representados na amostragem, particularmente o quintil mais pobre,
e os dois quintis superiores estão mal representados. Por esse motivo, as colunas em azul escuro no painel a não são todas
iguais a 20%.
11

Evans e Kelley (2004); Cruces, Perez-Truglia eetaz (2013); Fernández-Albertos e Kuo (2018); Hoy eMager (2019).
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distribuição de renda.12 Como mostra o painel b, as pessoas nos dois últimos quintis
(os 40 piores) tendem a pensar que estão um pouco mais bem de vida do que
realmente são, em relação ao resto da população, e as pessoas nos três primeiros
quintis tendem a pensar que são mais pobres. A distância entre os pontos (que
indicam as localizações percebidas dos respondentes na distribuição) e a linha de 45
graus (a localização objetiva dos respondentes na distribuição) sinaliza a extensão da
incompatibilidade média. Essa distância é particularmente pronunciada entre os 20
piores e os 20 melhores. Pode haver razões pelas quais as pessoas relatem demais
ou de menos as suas rendas, especialmente no final da distribuição. Por exemplo, os
pobres podem desejar esconder a sua pobreza por vergonha ou desejo de manter
a dignidade, e os ricos podem desejar esconder a sua riqueza para proteger a sua
própria segurança ou controlar a sua imagem social.
Figura 2.10: A maioria das pessoas na ALC pensa que pertence ao meio da distribuição de renda
a. Entrevistados pelo quintil de renda em que
pensam que estão localizados e em que estão
localizados
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12
Em 2020, o PNUD incluiu uma pergunta na pesquisa Latinobarómetro sobre onde os respondentes se localizariam ao
longo da distribuição de renda nos seus países. Os entrevistados puderam escolher entre cinco faixas de renda elaboradas
pelo CEDLAS usando as últimas pesquisas domiciliares nacionais disponíveis em cada país. Ver CEDLAS (Centro de Estudos
Distributivos, Laborais e Sociais) (painel), CEDLAS, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Nacional de La Plata, La
Plata, Argentina, https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/.
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O fato de que as pessoas acreditam que os grupos na faixa intermediária superior da
distribuição capturam menos do que realmente fazem é mais interessante quando
considerado à luz das percepções das pessoas sobre o seu lugar na distribuição de
renda.

As pessoas estão preocupadas com a transmissão da desigualdade entre
gerações
Os dados sugerem que as pessoas não estão apenas preocupadas com as
desigualdades estruturais que as impedem hoje, mas também com a forma como
essas lacunas podem impedir que a próxima geração alcance níveis mais elevados
de bem-estar em relação aos pais. Um item na pesquisa pergunta aos entrevistados
sobre as suas expectativas para o futuro dos seus filhos. Especificamente, a pergunta
pede aos respondentes que indiquem em que lugar ao longo da distribuição de
renda eles esperam que os seus descendentes estejam localizados. A figura 2.11,
painel a, mostra que, entre aqueles que se percebem entre os 20 piores, apenas
35% esperam que os seus filhos tenham mobilidade ascendente e saiam desse
quintil. A figura 2.11, painel b, mostra as mesmas informações, mas por país. Existe
uma variação substancial entre os países. Os entrevistados no Equador, Guatemala,
Nicarágua e Venezuela apresentam a menor expectativa de mobilidade ascendente
entre a próxima geração. Os entrevistados no Brasil se destacam porque 65% do
grupo correspondente esperam um futuro melhor para os seus filhos, seguidos de
longe pelos entrevistados no Paraguai. As expectativas limitadas de mobilidade entre
os 20 piores da região se mantêm em todos os grupos demográficos, diferenciados
por sexo, nível de escolaridade, etnia e idade. A única exceção a esse padrão
são os jovens (a faixa etária de 16 a 25 anos). Os mais pobres entre eles são mais
esperançosos: 40% esperam que os seus filhos tenham um desempenho melhor do
que o deles.
No nível regional, entretanto, a maioria dos mais pobres espera que os seus
descendentes continuem tão pobres quanto eles. A esperança de mobilidade é
maior no próximo quintil e, em seguida, diminui de acordo com a renda percebida.
Uma parte da população também espera que os seus descendentes tenham um
desempenho pior, o que aumenta com a renda percebida — um quarto dos 20
melhores se enquadra nesta categoria. As percepções de mobilidade limitada estão
alinhadas com medidas objetivas de mobilidade educacional intergeracional (ver
capítulo 1). Tanto as medidas objetivas quanto as subjetivas sugerem que a promessa
de um futuro melhor permanecerá ilusória para muitos na região.
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Figura 2.11: A maioria das pessoas que pensam que estão entre os 20 piores tem baixas expectativas
sobre as perspectivas de mobilidade ascendente para os seus filhos
a. Os entrevistados esperam que os seus filhos
tenham um desempenho melhor, pior ou igual,
por quintil percebido

b. Entrevistados entre os 20 piores percebidos
que esperam que os seus filhos tenham melhor
desempenho, por país
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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

As baixas expectativas de mobilidade social intergeracional não são apenas reflexos
de um sistema desigual, mas também podem desempenhar um papel na recriação
das mesmas desigualdades no futuro. Um canal importante pelo qual isso ocorre são
as aspirações. As aspirações podem desempenhar um papel poderoso na formação
da capacidade das pessoas de levarem uma vida que elas têm motivos para valorizar
e são, por esse motivo, um elo crítico na transmissão da desigualdade ao longo do
tempo.13 As aspirações são construídas em torno do universo de futuros possíveis
que se pode imaginar e o subconjunto desses futuros que parecem alcançáveis.
Assim, as aspirações são moldadas pelas desigualdades reveladas tanto por meio
de medidas objetivas (particularmente, o grau de estratificação ou polarização na
sociedade) e percepções (especialmente se as percepções são informadas por
perspectivas limitadas de mobilidade ascendente ou processos injustos de avanço).
Como a capacidade de aspirar é fundamentalmente voltada para o futuro, ela é
influenciada pela desigualdade e prosperidade atualmente na sociedade e afeta
os resultados futuros em desigualdade e prosperidade, desempenhando um papel
invisível, mas não sem importância, em alimentar a armadilha de alta desigualdade e
baixo crescimento (caixa 2.4).

13

Sen (1999); PNUD (2010).
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Caixa 2.4: Aspirações, desigualdade
e crescimento
Como o antropólogo Arjun Appadurai notoriamente observou, a capacidade
de aspirar não é distribuída igualmente entre os membros da sociedade. É
distorcida em favor dos ricos. Usando uma metáfora de navegação, Appadurai
(2004, p. 69) argumenta que se o mapa de aspirações de um indivíduo consiste
“em uma combinação densa de nós e caminhos”, então “a pobreza relativa
significa um número menor de nós aspiracionais e um sentido mais fino e fraco
dos caminhos de desejos concretos para contextos intermediários para normas
gerais e vice-versa”. Assim, as pessoas que vivem em situações de pobreza
têm acesso mais limitado aos tipos de dados experienciais necessários para
construir mapas aspiracionais robustos. Além disso, não é apenas a pobreza
que molda os limites dessa metacapacidade de navegação, mas também o grau
de estratificação da sociedade, como destaca o Relatório de Desenvolvimento
Humano Regional para a América Latina e no Caribe 2010 (PNUD 2010) no
seu tratamento das aspirações e da desigualdade intergeracional. Onde a
estratificação entre as pessoas é substancial, as pessoas podem ter menos
janelas de aspiração. A sua exposição menos extensa a novas possibilidades e
as lacunas aspiracionais intransponíveis que enfrentam nos seus esforços para
alcançar as possibilidades disponíveis dentro do próximo nível estratificado de
realização contribuem para estreitar as suas aspirações.a
A pesquisa revelando e modelando o papel das aspirações na condução do
desenvolvimento cresceu nos últimos anos. De particular relevância para
este relatório é a compreensão da ligação entre aspirações, desigualdade e
crescimento de uma perspectiva dinâmica. Na verdade, as suas rendas, posições
ao longo da distribuição de renda e, criticamente, as suas percepções da sua
capacidade de avançar ao longo da distribuição importam para os indivíduos na
formação das suas aspirações. No entanto, as aspirações também remodelam a
renda futura e a distribuição de renda por meio do seu impacto dinâmico sobre
o esforço que as pessoas optam por exercer para realizar as suas aspirações,
os tipos de decisões de investimento que tomam para si mesmas e para seus
filhos e as tendências mais amplas nas preferências da sociedade e na política
e em políticas.
Na esfera individual, no nível psicológico, todas as pessoas enfrentam um viés
comportamental no fracasso em reconhecer que não apenas as aspirações
determinam o esforço que decidem dedicar para alcançar as suas aspirações,
mas o esforço também determina o quão alto as pessoas definem as suas
aspirações. Dalton, Ghosal e Mani (2016) exploram como a renda dos indivíduos
interage com a determinação das aspirações e do esforço. Descobrem que as
limitações da pobreza podem tornar os pobres mais vulneráveis do que os ricos
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a esse fracasso aspiracional. O fracasso em aspirar pode criar uma armadilha
de pobreza comportamental única e contribuir para uma sociedade onde os
pobres permanecem pobres enquanto os ricos se tornam mais ricos. Na esfera
social, os resultados socioeconômicos são importantes para estabelecer o
quão alto os indivíduos definem as suas aspirações e quanto esforço decidem
investir em desenvolver seu próprio capital humano ou dos seus filhos.No total,
isso em última análise fixa os resultados socioeconômicos futuros. Genicot e
Ray (2017) exploram a trajetória das aspirações, renda e distribuição de renda
em um modelo dinâmico. Descobrem que um fator central que impulsiona essa
dinâmica é a lacuna entre as aspirações das pessoas e os seus padrões de vida
atuais. (Se a lacuna for moderada, é provável que promova mais investimentos,
mas, se for grande, é provável que induza à frustração.) Na esfera política, as
aspirações podem moldar a evolução de uma economia dinamicamente por
meio das preferências das pessoas e atitudes sociais em relação a questões
como políticas redistributivas. Besley (2017, p. 3) modela como as aspirações
importam dinamicamente para a evolução da distribuição de renda entre e
dentro dos países. Descobre que os países podem ficar “presos a uma cultura
de baixa aspiração, que inibe o desenvolvimento”. Afirma que “isso se deve à
interação entre preferências e política, que cria um ciclo de feedback que, por
sua vez, afeta a trajetória de equilíbrio de uma sociedade”.

a

PNUD (2010); Ray (2016); Genicot e Ray (2017).

As preocupações das pessoas quanto à desigualdade apontam para uma
frustração maior sobre para quem as políticas funcionam
Apesar de um sentimento geral de injustiça quanto à distribuição de renda, as pessoas
da ALC não acreditam necessariamente que a desigualdade seja, em si, moralmente
errada. Embora mais latino-americanos considerem a desigualdade “totalmente
inaceitável” (27%) do que “totalmente aceitável” (9%), as crenças da maioria na região
ficam em algum lugar no meio do espectro (figura 2.12).
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Figura 2.12. Sobre a desigualdade, a maioria das pessoas estão no meio do espectro inaceitávelaceitável
Parcela de entrevistados que acreditam que a desigualdade é aceitável em uma escala de 1 a 10
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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

Em vez disso, as percepções das pessoas apontam para um descontentamento mais
amplo com a questão subjacente do processo pelo qual a desigualdade é criada
e mantida. Geralmente, esse é um problema de governança e, em particular, de
como a desigualdade debilita a eficácia do governo ao distorcer as políticas, que
parecem funcionar bem para os que têm, mas não para os que não têm. Tanto as
medidas subjetivas quanto as objetivas indicam que os recursos estão amplamente
concentrados no topo. Portanto, é claro que os que têm são poucos, enquanto os
que não têm são muitos. Os latino-americanos estão profundamente cientes do
quanto esses desequilíbrios estão debilitando os seus sistemas democráticos. As
pessoas ficam, portanto, frustradas com a qualidade do processo democrático, que
sistematicamente recria e reforça a desigualdade de resultados mais do que a própria
desigualdade.
Há uma concordância avassaladora entre os latino-americanos de que os seus países
são governados segundo o interesse de alguns grupos poderosos e não para o bem
de todos (figura 2.13). Em 2020, 77% das pessoas na região acreditavam que sim, e a
proporção alcançou 95% no Paraguai e 91% no Chile e Costa Rica.
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Figura 2.13. Parcela de pessoas que acreditam que os seus países são governados segundo os
interesses de alguns grupos poderosos
Parcela de pessoas que acreditam que os seus países são governados segundo os interesses de
alguns grupos poderosos
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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

Os grupos que possuem o poder de influenciar diretamente a tomada de decisões
políticas podem ser descritos como elites. A partir dessa perspectiva, pode-se pensar
que uma das principais forças que impulsionam a armadilha do baixo crescimento e
da alta desigualdade na ALC é como a concentração de poder nas mãos de certas
elites distorceu a eficácia das políticas em promover maiores ganhos cumulativos de
bem-estar, assim como maiores ganhos de bem-estar ao longo de toda a distribuição.
No entanto, as elites são um conceito neutro.14 Dependendo de como usam a
sua influência, as elites podem avançar ou impedir o cumprimento das metas de
desenvolvimento.
O questionário do Latinobarómetro pediu aos entrevistados que indicassem quem
eles acham que detém mais poder nos seus países, selecionando um entre os
seguintes grupos: grandes empresas, militares, sindicatos, mídia, bancos, partidos
políticos, governo, parlamento, empresários e algumas famílias. Na ALC, 32% dos

14

Reyes e Gasparini (2017).
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entrevistados acreditam que o governo tem a maior influência e 24% acreditam que
são as grandes empresas (figura 2.14). No entanto, há uma variação significativa
na frequência das respostas que destacam os grupos mais poderosos e parcelas
significativas da população escolhem outros grupos.
Figura 2.14: Muitos latino-americanos acham que o governo e as grandes empresas são os grupos
mais poderosos
Parcela de entrevistados que escolheram cada grupo como o mais poderoso (primeira escolha)
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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

Há uma enorme variação entre os países ao apontar o governo e as grandes empresas
como as mais influentes, mas também uma regularidade impressionante: o governo
não é percebido como tão poderoso tão frequentemente em países onde as grandes
empresas são consideradas as mais poderosas e vice-versa (figura 2.15). (Ver capítulo
3 sobre o poder político dos negócios e o papel que os negócios têm desempenhado
para promover ou debilitar o progresso em direção ao crescimento e à igualdade.)
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Figura 2.15: O governo muitas vezes não é considerado poderoso quando as grandes empresas
são consideradas as mais poderosas
Parcela de entrevistados que escolheram cada grupo como o mais poderoso (primeira escolha)
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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

2.3. Como os latino-americanos acham que a
desigualdade deve mudar?
Embora as pessoas na ALC acreditem que a atual distribuição de renda nos seus
países seja injusta, como acham que deveria ser? A figura 2.16 mostra a distribuição
de renda com base em medidas objetivas, as percepções das pessoas sobre a
distribuição com base em medidas subjetivas e as respostas da pesquisa sobre a
distribuição mais desejável. A figura 2.1 compara os dois primeiros. Agora, à essa
visão, se acrescenta o que as pessoas dizem que valorizam. O latino-americano
médio em toda a região deseja uma distribuição de renda que seja mais equitativa
do que as distribuições indicadas pelas medidas objetivas ou subjetivas.

As pessoas concordam: alcançar uma sociedade mais justa exigirá maior
responsabilidade entre os ricos
O que as sociedades devem fazer para alcançar este mundo mais justo? As políticas
públicas de redistribuição de recursos baseiam-se em dois elementos-chave: mobilizar
recursos por meio de tributação e gastar fundos por meio de programas, serviços e
benefícios públicos. Portanto, até que ponto essas políticas combatem a desigualdade
depende de quem está pagando (e quanto) e de quem está recebendo (e quanto).
Estas são questões normativas e dependem de valores sociais. Além disso, essas
questões estão profundamente entrelaçadas com as tensões distributivas ou com a
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força dos fios que unem a estrutura do contrato social. A pesquisa do Latinobarómetro
inclui algumas perguntas destinadas especificamente a compreender as atitudes das
pessoas em relação à progressividade da tributação e dos gastos sociais. A forma
como as pessoas percebem a desigualdade é um fator crucial para informar as
atitudes das pessoas em relação à redistribuição (caixa 2.5).
Figura 2.16: Os latino-americanos querem uma distribuição de renda mais justa
Distribuição de renda objetiva, subjetiva e desejada (porcentagem da renda capturada por cada grupo)
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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.latinobarometro.
org/lat.jsp; dados sobre diversos anos de CEDLAS (Centro de Estudos Distributivos, Laborais e Sociais) (painel), CEDLAS, Faculdade de
Ciências Econômicas, Universidade Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/.

Caixa 2.5: Como as percepções de
desigualdade são importantes para
moldar a demanda por redistribuição
A academia tem explorado as ligações entre a desigualdade e a demanda
das pessoas por redistribuição por muitos anos. Grande parte da pesquisa
baseia-se em modelos teóricos iniciais.a Esses modelos propõem que, em uma
economia democrática de indivíduos com interesse próprio e que maximizam
o consumo, onde a maioria dos votos determina a taxa de imposto, “a taxa
de imposto de equilíbrio depende do grau de desigualdade (objetiva)”.b
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Os testes empíricos desse modelo, no entanto, levaram a resultados mistos,
incluindo evidências de apoio, contraditórias e inconclusivas.c Muitos
pesquisadores ampliaram e revisaram a abordagem, introduzindo motivações
alternativas por trás das preferências das pessoas para redistribuição, como
história pessoal, valores culturais, doutrinação política, estrutura familiar e
percepções de justiça.d Um corpo crescente de trabalhos empíricos desafia
ainda mais essa abordagem por adicionar percepções de desigualdade como
um fator que influencia as demandas das pessoas por redistribuição.
Em uma ampla gama de países, muitos estudos encontraram evidências que
sugerem que a demanda por redistribuição está intimamente associada a quão
desigual os indivíduos percebem a sua sociedade, muitas vezes muito mais
do que a quão desigual a sua sociedade é de acordo com medidas objetivas.e
Mais especificamente, Page e Goldstein (2016) descobriram que pessoas que
superestimam o nível de renda dos mais pobres tendem a mostrar menor apoio
à redistribuição. Windsteiger (2017) também descobriu que a segregação de
renda na sociedade tem um efeito mitigador negativo sobre a demanda por
redistribuição por meio do seu impacto nas percepções de desigualdade.
Dados experimentais também apoiam amplamente a ligação entre as
percepções de desigualdade e a demanda por redistribuição. Vários estudos
testaram o impacto da informação sobre as preferências de redistribuição.
Descobriram que quando as percepções incorretas das pessoas sobre a sua
própria classificação na distribuição de renda são atualizadas com informações
corretas, isso tem um impacto significativo na mudança das suas preferências
de redistribuição. Brown-Iannuzzi et al. (2015) encontraram evidências
correlacionais e experimentais de que as percepções de status relativo podem
causar mudanças nas preferências políticas em relação à redistribuição. Cruces,
Perez-Truglia e Tetaz (2013) descobriram que, na Argentina, as pessoas que
descobrem que são relativamente mais pobres do que pensavam tendem a
exigir mais redistribuição. Karadja, Mollerstrom e Seim (2017) descobriram que,
na Suécia, as pessoas que descobrem que são relativamente mais ricas do
que pensavam tendem a exigir menos redistribuição. Fernández-Albertos e
Kuo (2018) descobriram que, na Espanha, as pessoas que descobrem que são
relativamente mais pobres do que pensavam e as que descobrem que estão no
último quintil da distribuição tendem a aumentar o seu apoio à progressividade
tributária. Em contraste, Hoy e Mager (2019) encontram evidências em vários
países de que as pessoas que descobrem que são relativamente mais pobres do
que pensavam não são mais favoráveis à redistribuição. Os autores argumentam
que isso é impulsionado por um efeito de “referência”, no qual as pessoas usam
“o seu padrão de vida como uma ‘referência’ para o que consideram aceitável
para os outros”.
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Outros estudos experimentais exploraram os efeitos do fornecimento de
informações sobre os níveis corretos de desigualdade geral na sociedade (em
oposição à classificação de alguém na distribuição), assim como sobre os níveis
de desigualdade em outras sociedades. Em relação ao primeiro, Kuziemko
et al. (2015) descobriram que, nos Estados Unidos, se as pessoas recebem
informações precisas sobre os níveis reais de desigualdade, a sua preocupação
com a desigualdade aumenta, mas as suas preferências por políticas fiscais ou
de transferência mudam apenas ligeiramente — exceto o imposto sobre imóveis,
para o qual o apoio mais que dobra. Nos mecanismos de teste, os autores
descobriram que a baixa elasticidade entre as percepções de desigualdade
e a demanda por redistribuição é provavelmente devido à incapacidade do
público de conectar as suas preocupações sobre desigualdade com as políticas
destinadas a reduzi-las — uma ideia também apresentada por Bartels (2005).
Em um estudo experimental diferente, Pellicer, Piraino e Wegner (2019) testam o
impacto da informação sobre “a inevitabilidade da desigualdade” e descobrem
que, na África do Sul, aprender informações sobre os níveis de desigualdade
em outros países leva as pessoas a atualizarem os seus pontos de vista sobre
se esses altos níveis de desigualdade são inevitáveis e, em última instância,
aumentam o apoio à redistribuição.

a

Romer (1975); Meltzer e Richard (1981).
Bussolo et al. (2019, p. 3).
c
Lind (2005).
d
Ver Alesina e Giuliano (2011) para um resumo.
e
Kuhn (2009); Niehues (2014); Tay (2015); Page e Goldstein (2016); Gründler e Köllner (2017); Gimpelson.
e
Treisman (2018); Kim et al. (2018); Bussolo et al. (2019); Bobzien (2020); Choi (2019).
b

Os latino-americanos concordam que a responsabilidade das famílias de pagar
impostos aumente linearmente com a renda (figura 2.17). Enquanto uma pequena
parcela (7%) da população acredita que ninguém deveria pagar impostos, um terço
dos latino-americanos acha que todos deveriam pagar, independentemente da sua
posição na distribuição de renda. De fato, a maioria aprova a tributação para quem
está nas 60 melhores posições e quatro quintos concordam que os 20 melhores
devem pagar impostos. Essa descoberta de que a maioria pensa que os 60 melhores
devem pagar impostos é interessante em uma região onde grandes segmentos da
população não são afetados pelos impostos de renda pessoal, muitas vezes incluindo
aqueles entre os 20 melhores. Questionados sobre como os impostos progressivos
deveriam ser, a maioria dos latino-americanos concorda que a alíquota do imposto
deveria ser mais alta para quem ganha mais (figura 2.18). No entanto, entre aqueles
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que acreditam estar localizados entre os 20 melhores (aqueles que provavelmente
esperam perder em um sistema tributário mais progressivo), 66% concordam que
a taxa de imposto deve ser mais alta entre aqueles que ganham mais; isso se
compara a 76% entre aqueles que acreditam estar entre os 20 piores (aqueles que
provavelmente esperam ganhar em um sistema tributário mais progressivo).
Figura 2.17: Os latino-americanos concordam
que a responsabilidade das famílias de pagar
impostos aumente com a renda
Por decil de renda, quais famílias deveriam ter
que pagar impostos no seu país?
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Figura 2.18: A maioria dos latino-americanos
acha que a alíquota de imposto deveria ser
mais alta para quem ganha mais
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Os latino-americanos geralmente concordam que o direito de uma família de receber
apoio do governo em bens ou serviços gratuitos ou subsidiados diminui drasticamente
com o nível de renda (figura 2.19). A maioria da população concorda que os 20 piores
devem receber apoio: 96% concorda que o decil mais pobre deve receber apoio e 60%
concorda que o segundo decil mais pobre também deve receber apoio. No entanto,
menos da metade da população acredita que qualquer outro decil deve receber apoio.
Essa relutância em apoiar programas de assistência social voltados para pessoas que não
estão entre os extremamente pobres reflete uma história de proteção social fragmentada
que deixou muitas pessoas na região sem uma rede de segurança adequada. Embora
grande parte da população da ALC tenha conseguido escapar da pobreza extrema
nas últimas décadas, muitas pessoas entre os 40% mais pobres ou mesmo os 50%
mais pobres ainda são relativamente pobres ou correm o risco de cair novamente
na pobreza (ver capítulo 1). Além disso, questionados se o apoio deve ser gratuito ou
parcialmente subsidiado, os latino-americanos geralmente se dividem. Curiosamente,
no entanto, as diferenças de opinião entre aqueles que se percebem entre os mais ricos
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e os mais pobres não são grandes (figura 2.20). Isso sugere que, quando praticável, o
fornecimento de subsídios parciais no lugar de suporte gratuito provavelmente não seria
uma abordagem altamente controversa para estados com restrições fiscais que buscam
expandir o alcance das redes de segurança para grupos de mais renda.
Figura 2.19: Os latino-americanos concordam
que direito de uma família a ter acesso a ajuda
do governo diminua com a renda
Por decil de renda, quais famílias devem receber
apoio governamental gratuito ou subsidiado no
seu país?
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Figura 2.20: Os latino-americanos estão
divididos sobre se a ajuda do governo deve ser
gratuita ou subsidiada
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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel),
Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel),
Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

As opiniões das pessoas sobre como as políticas redistributivas precisam mudar
envolvem não apenas uma postura normativa sobre quem deve receber o quê, mas
também sobre quem atualmente recebe muito ou pouco. A pesquisa do Latinobarómetro
pediu aos entrevistados que identificassem os grupos que, segundo a sua opinião,
recebem mais ou menos do que “merecem com base no seu esforço”. Este conceito
está incluído entre aspas porque carrega peso moral e as pessoas podem ter fortes
noções sobre o que constitui merecimento (p. ex.: se o merecimento depende do
esforço, da cidadania ou da humanidade inerente de uma pessoa, e assim por diante).
Na ALC, a maioria das pessoas concorda que os ricos atualmente recebem mais do
que merecem (figura 2.21). Além disso, aqueles que acreditam ser os mais pobres
(painel a) ou os mais ricos (painel b) concordam com essa afirmação ainda mais
fortemente do que o entrevistado médio. Isso é verdade, apesar de grande parte do
debate político público sobre gastos fiscais envolvendo retórica que enquadra a
preocupação pública em torno dos benefícios que atingem os pobres que não os
merecem, e não em torno daqueles que vão para os ricos que não merecem. Essa
descoberta sugere que pode haver espaço na opinião pública para políticas fiscais
mais equitativas, nas quais os ricos recebem menos e os outros recebem mais.
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Figura 2.21: Os latino-americanos concordam que os ricos recebem mais do que merecem
Parcela que acha que determinados grupos recebem mais do que merecem (primeira escolha)
a. Aqueles que acreditavam estar entre os 20
piores

b. Aqueles que acreditavam estar entre os 20
melhores
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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.
Observação: As respostas médias na América Latina são mostradas como pontos azuis.

Onde renda e polarização política se sobrepõem, o caminho para a
igualdade pode ser difícil
Mesmo que a maioria concorde com os tipos de mudanças que devem ocorrer,
perceber a mudança é fundamentalmente um processo político. As pessoas
acreditam que aqueles que se beneficiam de sistemas desiguais, como os ricos,
tendem a exercer influência indevida no processo político e, portanto, podem
impedir mudanças. Na verdade, a forma como a renda se sobrepõe a outros fatores
políticos, como ideologia política, pode ser importante para determinar a eficácia
dos mecanismos democráticos, como partidos políticos, votação, movimentos sociais
e deliberação pública, para elevar as preferências dos cidadãos igualmente (ver
destaque 4). Em particular, a polarização nas crenças políticas na região tornou-se
um foco de crescente preocupação nos últimos anos.
A polarização pode ser medida de várias maneiras. A pesquisa do Latinobarómetro
pede aos entrevistados que se posicionem em uma escala entre a extrema esquerda
e a extrema direita (figura 2.22). No nível regional, as posições extremas capturam 27%
da população, divididos de maneira relativamente uniforme entre os dois. A maioria
das pessoas se posiciona em algum ponto intermediário; 30% se colocam diretamente
no centro. Pode haver um viés em favor do centro em jogo nessas respostas, mas
isso ainda sugere que a população não está tão dividida em ideologia política como
às vezes pode parecer. Há variação entre os países e, em alguns casos, os extremos
capturam uma parcela muito maior da população, atingindo mais da metade da
população, por exemplo, na República Dominicana e na Nicarágua. Particularmente
relevante no contexto da desigualdade de renda e do processo político, no entanto,
é como as pessoas que acreditam estar entre as 20 melhores posições têm maior
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probabilidade de se posicionar na extrema direita (39%). Em contraste, aqueles que
pensam que estão entre os 20 piores têm maior probabilidade de se posicionar na
extrema esquerda (24%). Em países onde a polarização da renda se sobrepõe mais
fortemente à polarização da ideologia política, o caminho para uma estrutura política
mais abrangente para combater a desigualdade provavelmente será mais difícil.
O mesmo se aplica ao caminho para uma economia mais sustentável, visto que as
preferências redistributivas e pró-ambientais parecem andar juntas (destaque 5).
Figura 2.22: As posições políticas extremas variam de acordo com o país e o quintil superior ou
inferior percebido
a. Os entrevistados colocam-se no espectro
político

b. Os entrevistados colocam-se na extrema
esquerda ou direita, por país
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2.4. Construção do mundo que as pessoas desejam
O capítulo 1 mostra que a região enfrenta desigualdades substanciais e perspectivas
medíocres de crescimento. Este capítulo mostra que as pessoas na região não apenas
estão cientes dos desafios que isso representa, mas consideram a desigualdade
injusta. A situação não representa a sociedade em que gostariam de viver. As
medidas subjetivas exploradas no capítulo destacam que uma grande maioria está
frustrada com o estado de desigualdade na ALC. Essa frustração permeia as muitas
manifestações de desigualdade e entre os países da região.
Libertar a região da armadilha de alta desigualdade e baixo crescimento requer
reformas de políticas que sejam capazes de promover um futuro mais justo
e dinâmico. Este é um desafio que se torna inerentemente mais difícil pela atual
distribuição de recursos, sobretudo a concentração de recursos no topo. Alcançar
um novo equilíbrio envolveria não apenas a adoção de reformas redistributivas para
apoiar as famílias por meio de um sistema mais equitativo de impostos pessoais e
transferências, mas também reformas regulatórias para promover uma concorrência
de mercado mais justa (ver capítulo 3). Em última análise, o apoio a uma visão mais
abrangente da proteção social para todos será necessário para romper a armadilha
da alta desigualdade e do baixo crescimento (capítulo 5).
Compreender como as pessoas percebem a desigualdade na sociedade e como
essas percepções contribuem para moldar os seus pontos de vista normativos sobre
o que deve ser feito para resolver os inúmeros problemas associados pode lançar
luz sobre a posição da região no esforço de alcançar o consenso necessário para
avançar.
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AS PREFERÊNCIAS PELA DEMOCRACIA
ESTÃO MANCHADAS POR PERCEPÇÕES
DE DESIGUALDADE?
A percepção de que a democracia não funciona bem é compartilhada por 46% da
população da ALC; 13% chegam a dizer que a forma de governo nos seus países
não é uma democracia e 12% dizem que não entendem o significado da palavra
democracia. A democracia está em crise e grande parte da agitação social em 2019,
antes da pandemia, se refere a isso. As percepções das pessoas não contradizem
esta afirmação.
A divisão das respostas por grupos, de acordo com as percepções de desigualdade,
mostra que aqueles que acreditam estar nos 20% da base da distribuição de renda
(os 20 piores) estão mais decepcionados do que a média dos entrevistados. Uma
parcela maior dos 20 piores vê grandes problemas, em vez de pequenos problemas,
com a democracia nos seus países (figura S4.1). Se esse grupo for comparado com
aqueles que acreditam estar entre os 20% mais ricos na distribuição de renda (os
20 melhores), a parcela que acredita que os seus governos não são democráticos é
quase duas vezes maior. Da mesma forma, aqueles que acreditam que a distribuição
de renda nos seus países é altamente desigual estão mais propensos a acreditar que
a democracia é mais culpada do que a média dos entrevistados.
Figura D4.1: Como você caracterizaria a democracia no seu país?
a. Percepção 20 piores

b. Percepção 20 melhores
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Fonte: Cálculos do PNUD; dados de Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.Observação: Os pontos são as respostas dos respondentes médios.
Observação: Os pontos são as respostas dos respondentes médios.

A parcela da população que não se importaria de ter um governo não democrático se
o governo fosse eficaz é alta na região. Mais de 50% das pessoas em todos, exceto
5 dos 17 países, compartilham dessa opinião, e a proporção está acima de 65% em
quatro países (figura S4.2). Aqueles que acreditam estar nos extremos da distribuição
de renda também compartilham dessa visão. Aqueles que se colocam no meio ou
mais perto do meio discordam.
Figura D4.2: Parcela que não se importaria com um governo não democrático se o governo fosse eficaz
a. Pela desigualdade percebida e lugar percebido
na distribuição de renda

b. Por país

80

63

Porcento

60

62
57

55

53

40

20

0
Todos

Piores Melhores
20%
20%
Posição percebida
na distribuição de renda

Baixo

Alto

DO
SV
NI
HN
GT
BO
EC
VE
PY
BR
LA
PA
MX
CO
PE
CR
UY
CL

68
68
67
66
65
57
57
57
56
56
55
55
54
50
49
45
42
33

0

20

40

60

Porcento
Percepção
de desigualdade

Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

80

DESTAQUE 04

20

DESTAQUE

0

c. Baixa percepção de Porcento
desigualdade

Uma democracia completa

13

Uma democracia completa

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

6

Uma democracia completa

CAPÍTULO 2

As preferências pela democracia estão manchadas por percepções de desigualdade? · 141

a. Pela desigualdade percebida e posição
percebida na distribuição de renda

b. Por país

80

Porcento

60

56
46

40

44

36
32

20

0
Todos

Piores 20% Melhores 20%
Posição percebida
na distribuição de renda

Baixo
Alto
Percepção
de desigualdade

SV
GT
DO
NI
MX
PE
BR
UY
PY
LA
BO
CO
HN
EC
PA
VE
CL
CR

68
54
50
42
42
41
40
39
37
36
35
34
33
32
25
21
18
16

0

20

40

60

80

Porcento

Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

Embora alguns acreditem que protestar é mais eficaz do que votar (5%), a maioria
ainda acredita em votar. Metade da população (48%) acredita que votar é o único
canal adequado para exigir mudanças e um terço (32%) acredita em uma combinação
de votação e protesto. O resto da população afirma não saber o que é melhor (12%)
ou pensa que nenhum dos canais funciona (5%). Quem acredita que a distribuição
de renda não é particularmente desigual são menos bem representados do que a
média dos entrevistados entre aqueles que acreditam em uma combinação de voto
e protesto (26% contra 32%). Mais de 50% da população diz que marcharia por mais
igualdade. Isso se aplica a todos os grupos, exceto aqueles que acreditam que a
distribuição de renda não é tão desigual (figura S4.4)
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Figura D4.3: Parcela de pessoas que pensa que é aceitável para o presidente controlar os meios
de comunicação

DESTAQUE

Em El Salvador, 68% da população considera normal o presidente controlar os meios
de comunicação (figura S4.3). República Dominicana e Guatemala seguem à distância,
mas a média latino-americana discorda. Apenas entre aqueles que percebem que
estão entre os 20% mais ricos, a maioria concede esse direito a um presidente.
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Figura D4.4: Parcela de pessoas que marcharia por igualdade
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AS PREFERÊNCIAS POR REDISTRIBUIÇÃO
E UMA ECONOMIA MAIS SUSTENTÁVEL
VÃO LADO A LADO
A América Latina possui uma grande dotação de capital natural e grande potencial
para prestar serviços ecológicos para a região e para o mundo. No entanto, também
é atormentada por desigualdades estruturais. Essas desigualdades fazem parte das
preocupações da população porque restringem a possibilidade e a oportunidade de
desencadear forças que podem ajudar a tirar as pessoas da pobreza.
A preocupação com a proteção do meio ambiente também está na mente das pessoas.
Uma parcela cada vez maior da opinião pública acredita que a preservação da riqueza
natural também pode desencadear processos de desenvolvimento sustentável de
longo prazo. Isso ocorreria por meio de uma transição para serviços ecológicos que
ajudariam a realizar o potencial de bem-estar, emprego e renda para todos.
Uma conexão entre a justiça da economia e a sustentabilidade do meio ambiente
está se tornando mais evidente. A desigualdade cria forças que tendem a degradar
os ecossistemas. A degradação também leva mais pessoas à pobreza e à emigração.
O ciclo vicioso de desmatamento, concentração de terras e deslocamento de
comunidades rurais para condições precárias nas cidades é uma característica da
história recente de grande parte da região.
À medida que as pessoas passam a se preocupar mais com a criação de uma
sociedade sustentável, também parecem se preocupar mais com a redistribuição
de renda e a resolução dos problemas da economia injusta que oferece benefícios
apenas para alguns.
O Centro de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a América Latina
e no Caribe conduziu uma grande pesquisa representativa (n = 4.207 indivíduos)
em 13 cidades em 7 países da região (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa
Rica, México e Peru) durante o segundo semestre de 2019. A pesquisa incluiu três
conjuntos de perguntas. Um conjunto de perguntas indagou sobre as preferências
e comportamentos das pessoas em relação à redistribuição e políticas em favor dos
pobres, como segue:
Até que ponto você se preocupa com o fato de que as famílias não têm dinheiro
suficiente no seu país? Até que ponto você se preocupa com as desigualdades
no acesso à educação e saúde no seu país? A mudança climática afetará mais
as pessoas mais pobres; a mudança climática afetará mais a geração futura. Nas

Até que ponto você se preocupa com as mudanças climáticas e as suas
consequências no seu país? Até que ponto você se preocupa com a conservação
futura dos mares e florestas do seu país? Sobre os efeitos das mudanças
climáticas, você considera que as mudanças climáticas afetarão mais as plantas
e os animais (em comparação com os mais pobres, as gerações futuras, o
desenvolvimento econômico)? Você concorda com esta afirmação: “Devemos
comprar e usar produtos ecológicos, mesmo que sejam caros”? Você concorda
com esta afirmação: “Devemos comprar e usar produtos úteis, mesmo que NÃO
sejam ecologicamente corretos”? Quando aparecer no mercado um novo produto
ou serviço que seja ecologicamente correto ou que apoie uma causa social, você
será o primeiro a usá-lo?
Um terceiro conjunto de perguntas indagou as pessoas sobre o seu comportamento
ecologicamente correto no passado:
Nos últimos seis meses, com que frequência você usou ou comprou produtos que
reduzem os danos ambientais? Nas últimas duas semanas, você usou sacolas
reutilizáveis nas suas compras? Você desligou as luzes e os aparelhos que não
estão em uso? Você limitou conscientemente a quantidade de água que usa para
tomar banho / escovar os dentes / lavar a louça? Você comprou produtos com selos
ou etiquetas que atestam ações ambientais ou sociais? Você separou e reciclou o
lixo da sua casa? Qual dos seguintes é o seu principal meio de transporte? Você
participou de atividades de carona solidária com amigos, família ou colegas de
estudo / trabalho no ano passado? Na sua última decisão de compra ou aluguel de
casa, você considerou reduzir o tamanho da sua casa? Você considerou reduzir
o tempo ou a distância para o local de trabalho ou estudo na sua última decisão
de compra ou aluguel de casa? Na sua última decisão de compra ou aluguel de
casa, você considerou serviços públicos menos caros? Na sua última decisão de
compra ou aluguel de casa, você considerou a disponibilidade de tecnologias
que não agridem o meio ambiente? Nas últimas duas semanas, você consumiu
menos carne? Menos açúcar? Mais vegetais?
Com base nas respostas a essas questões, Cárdenas (2022) estima um índice de
preferências pró-sociais, outro índice de preferências pró-ambientais e um índice
de comportamento sustentável. As preferências pelo meio ambiente e as práticas
sustentáveis dos entrevistados predizem o índice de preferências pró-sociais.
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O segundo conjunto de perguntas questionou sobre as atitudes dos entrevistados
em relação ao meio ambiente:

DESTAQUE

últimas duas semanas, você comprou algum produto com selo ou etiqueta que
ateste ações ambientais ou sociais? Quanto você estaria disposto a pagar a mais
por um café que apoia uma causa social, como pagamento justo aos cafeicultores,
apoio a uma comunidade ou grupo vulnerável?
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Fonte: Cárdenas (2022).

A partir desses dados, pode-se inferir que as políticas voltadas tanto para a criação de
uma sociedade mais inclusiva quanto para a preservação do meio ambiente devem
encontrar forte apoio da população.
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Figura D5.1: Preferências pró-meio ambiente e preferências por sociedades mais justas se
correlacionam positivamente na ALC

DESTAQUE

Na verdade, a relação é consistente em todos os países da amostra (figura S5.1).
Independentemente dos níveis dos índices, que variam entre os países, a correlação
entre preferências e comportamentos pró-meio ambiente e as preferências por uma
sociedade mais justa e preocupações com a desigualdade é positiva e significativa.
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CAPÍTULO 3

CONCENTRAÇÃO DE PODER
ECONÔMICO E POLÍTICO

•
•
•
•
•
•

Os mercados na América Latina tendem a ser dominados por um
pequeno número de empresas gigantes e são caracterizados por
altos níveis de poder de mercado.
Os monopólios contribuem para alta desigualdade e baixo
crescimento na produtividade, fazendo com que os consumidores
paguem preços mais altos, permitindo que as empresas renunciem
a tecnologias mais eficientes e dificultando a inovação.
O poder de monopólio e o poder político empresarial são duas
faces da mesma moeda, pois as rendas de monopólio se traduzem
em poder político que, por sua vez, aumenta o poder de monopólio,
criando um círculo vicioso.
A política de concorrência (também conhecida como política
“antitruste” ou “antimonopólio”) é uma alavanca política que os
países podem usar para conter o monopólio. A sua existência e
eficácia não são exógenas ao poder político empresarial.
O poder político das grandes empresas também distorce a política
além da arena do mercado. De particular preocupação no contexto
da armadilha da alta desigualdade e baixo crescimento na ALC são
os efeitos sobre a política fiscal. Uma característica distintiva dos
sistemas fiscais da região é o seu fraco poder redistributivo.
Os trabalhadores e, particularmente, o trabalho organizado também
têm o poder para distorcer a política na arena do mercado. No
entanto, o efeito dos sindicatos profissionais sobre eficiência e
igualdade na ALC é ambígua.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021
PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA
LATINA E NO CARIBE

3.1. O poder concentrado nas mãos de poucas
pessoas aumenta a desigualdade e prejudica o
crescimento da produtividade
Um dos desafios mais perniciosos da alta desigualdade é a maneira como ela concentra
o poder. A análise do capítulo 2 de uma pesquisa de percepções do Latinobarómetro
realizada para este relatório mostra que uma esmagadora maioria das pessoas na
região pensa que os seus países são governados por alguns grupos poderosos que
agem em benefício próprio e não no interesse do bem público.1 Também mostra que,
em média, cerca de um quarto dos entrevistados consideram as grandes empresas o
grupo mais influente e poderoso, com essa participação variando de 5% (Venezuela)
a 48% (Chile). Em países onde as grandes empresas são percebidas como altamente
influentes, o governo é considerado menos poderoso (e vice-versa).
Este capítulo explora os canais pelos quais a concentração de poder no mercado continua
a sustentar a alta desigualdade e as dinâmicas de produtividade medíocres na região.
Reconhece que o poder monopolista e o poder político empresarial são duas faces da
mesma moeda, no sentido de que as rendas monopolistas se traduzem em poder político
que, por sua vez, aumenta o poder monopolista, criando assim um círculo vicioso2.
O poder político empresarial distorce a política e enfraquece as instituições. Este
capítulo enfoca a maneira como isso distorce a política dentro da esfera do mercado
e os sistemas de redistribuição fiscal. Não apresenta uma revisão exaustiva de todas
as áreas de política que podem ser distorcidas pelo poder político empresarial.
Além disso, concentra-se apenas em alguns tipos de elites na região da América
Latina e Caribe com uma influência particular nessas áreas, destacando o papel das
grandes empresas e sindicatos profissionais como atores do mercado. No entanto,
é claro, existem outros tipos relevantes de elites com poder concentrado que estão
moldando ativamente a trajetória de desenvolvimento na região, com implicações
para o crescimento e a igualdade. Por exemplo, atores militares experimentaram
aumento de poder em muitos países.
Levar a sério o papel das elites é uma necessidade se quiserem considerar rotas de
fuga viáveis para essa armadilha. Isso já foi dito antes. O Relatório de Desenvolvimento
Mundial 2006, que se dedica a explicar a relação entre desigualdade e crescimento,
aponta a captura do poder econômico e político pelas elites como a principal razão

1

Ver PNUD (2020); Latinobarómetro (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.latinobarometro.org/
lat.jsp.
2
Uma análise micro-fundacional aprofundada do poder pode ser encontrada no World Development Report 2017:
Governance and the Law do Banco Mundial (2017).
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de alguns países crescerem em ritmo mais lento.3 Este capítulo retoma essa ideia
e argumenta que a concentração de poder nas mãos de poucos é um dos fatores
que sustentam a alta desigualdade e o baixo crescimento na região, que deve ser
enfrentado para avançar. Se essas profundas desigualdades de poder que são tão
comuns em muitos países da ALC forem trabalhadas, a região poderia apoiar uma
economia de mercado mais inclusiva e próspera na qual o setor privado encontre
oportunidades de empreendedorismo, o Estado cumpra as metas de manter o Estado
de Direito e prover bens públicos e os cidadãos tenham a liberdade de levar a vida
que podem valorizar.

3.2. Poder das grandes empresas: poder de
monopólio e influência política
Por que se preocupar com o poder de mercado?
Em economia, o conceito de poder de mercado se refere à capacidade de uma
empresa de aumentar o seu preço acima do preço que a mesma empresa teria
cobrado se estivesse em um mercado totalmente competitivo. Em outras palavras,
quanto mais poder de mercado uma empresa tem, mais liberdade ela tem para
aumentar o seu preço. Existe uma relação estreita entre o número de empresas em
um mercado e até que ponto essas empresas podem exercer poder de mercado. Isso
ocorre porque a concorrência controla os aumentos de preços. Embora a maioria
das empresas opere com algum grau de poder de mercado, apenas monopolistas
incontestáveis que detêm o maior poder de mercado possível — poder de monopólio
— e aqueles próximos a eles no continuum de poder de mercado representam uma
preocupação para a sociedade.
A literatura sobre organização industrial, um campo de estudo dentro da economia,
identifica três canais pelos quais os monopólios reduzem o bem-estar,4 contribuindo
para alta desigualdade e baixo crescimento da produtividade. Primeiro, o poder de
monopólio reduz o bem-estar, fazendo com que os consumidores paguem preços mais
altos por bens e serviços. Contribui para sociedades mais desiguais porque prejudica
as pessoas de maneiras diferentes, dependendo da sua posição na distribuição de
renda.5 Os preços monopolísticos de bens e serviços essenciais prejudicam mais os

3
4
5

Banco Mundial (2005).
Para uma discussão completa, ver Motta (2004), capítulo 2.
Por exemplo, ver Busso e Galiani (2019); Rodríguez-Castelán (2015); Urzúa (2013).
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pobres do que os ricos, pois consomem uma parcela maior do seu orçamento. Além
disso, as famílias mais ricas muitas vezes podem excluir-se de seu mercado local
se este for monopolizado e obter bens e serviços de mercados estrangeiros mais
competitivos. Este não é o caso das famílias mais pobres. Uma situação análoga
ocorre em mercados onde um único ou poucos compradores desfrutam do poder
de monopsônio: quase sempre são os fornecedores de insumos mais pobres ou os
trabalhadores mais pobres os mais prejudicados.6
Sob preços de monopólio, a perda de bem-estar da sociedade é a maior possível.
Mas qualquer preço acima do que surgiria sob a competição redistribui recursos de
consumidores a proprietários de empresas, reduzindo o bem-estar geral. Em relação
ao monopólio, a competição não apenas aumenta o bem-estar, mas também é melhor
para os consumidores do que para as empresas. As empresas sempre têm um melhor
desempenho se puderem cobrar um preço mais alto. As empresas e os consumidores
podem, portanto, encontrar-se em lados opostos em relação às suas opiniões sobre
a desejabilidade da concorrência. As empresas geralmente fazem lobby por políticas
que resultam em menos pressão competitiva, incluindo instituições antitruste fracas.
O efeito negativo do poder de monopólio pode ser subestimado se as empresas
que o desfrutam desviam recursos de usos produtivos para a busca de renda (do
inglês, rent-seeking), usando a sua influência política e poder de lobby para mantê-lo
ou aumentá-lo, distorcendo o curso da política para benefício próprio.7 Quando as
pessoas na região identificam as grandes empresas como a elite mais poderosa dos
seus países, elas se referem a esse tipo de comportamento. Este capítulo explora
essa expressão de poder empresarial.
Em segundo lugar, pode haver um custo adicional de bem-estar se sob o monopólio
a empresa operar a um custo mais alto do que sob a concorrência, ou seja, se o
monopolista — ou as empresas com maior poder de mercado — optar por não usar
a tecnologia mais eficiente disponível. As evidências empíricas sobre a extensão e a
frequência com que isso ocorre são mistas.8 No entanto, isso pode representar um
custo ainda maior para a sociedade por meio do seu impacto potencial no crescimento
da produtividade.
Existem duas razões possíveis para uma empresa com poder de monopólio escolher
uma tecnologia ineficiente. O primeiro tem a ver com um menor incentivo ao esforço
gerencial na ausência de competição. Suponha que as decisões de investimento
sejam tomadas por gerentes que não têm os incentivos corretos para escolher as
tecnologias mais eficientes. Nesse caso, a falta de pressão competitiva pode resultar

6
7
8

Brummund (2013).
Posner (1975).
Scherer e Ross (1990).
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em escolhas erradas.9 O segundo motivo está relacionado à ausência de seleção
induzida pela competição. A competição força as empresas menos eficientes a sair
do mercado, enquanto as mais eficientes sobrevivem. Na sua ausência, as empresas
menos eficientes sobrevivem. Sob esse raciocínio, a competição aumentará a
produtividade por meio da entrada e saída: a maior participação na produção
das empresas mais produtivas explica o aumento da produtividade. Um corpo de
trabalhos empíricos confirma o papel da competição na seleção de empresas mais
eficientes e no aumento da eficiência produtiva.10
Terceiro, um monopolista incontestado tem menos incentivos para inovar. No
entanto, na questão da inovação, a literatura mostra que níveis muito elevados de
concorrência podem ser tão indesejáveis quanto os monopólios. A competição leva
as empresas a investir e inovar para melhorar a sua posição em relação às rivais
e a sua ausência reduz o incentivo para fazê-lo. Mas muita concorrência reduz a
capacidade da empresa de lucrar com os seus investimentos, reduzindo assim os
seus incentivos para investir e inovar. Assim, algum grau de poder de mercado é
desejável para promover o investimento em inovação e crescimento econômico.

Os mercados da ALC são caracterizados por um pequeno número de
grandes empresas e altos níveis de poder de mercado
A relação entre poder de mercado e desigualdade tem recebido muita atenção
ultimamente. Tanto economistas quanto formuladores de políticas estão preocupados
com a possibilidade de aumento do poder de monopólio na economia mundial. Uma
série de trabalhos recentes descobriu que, em escala global ou, pelo menos, em
grande parte do mundo desenvolvido, a parcela da renda e da riqueza nas mãos dos
indivíduos mais ricos cresceu, enquanto a parcela da renda do trabalho diminuiu e o
poder de mercado aumentou.11 A maior parte da pesquisa revelando evidências de
markups positivas e crescentes conclui que essa tendência foi impulsionada por um
pequeno número de empresas.12 O quadro que emerge é aquele em que algumas
empresas superstar conquistaram uma parcela cada vez maior dos seus respectivos
mercados, e a maior parte dos seus ganhos adicionais foram para os seus acionistas.
Uma parcela cada vez maior dos recursos do mundo foi para as mãos dessa pequena
massa de indivíduos privilegiados.
Embora essa descrição pareça se adequar à dinâmica de desigualdade, riqueza
e concentração de mercado em grande parte do mundo, a tendência do poder

9

Hart (1983); Scharfstein (1988); Hermalin (1992); Horn, Lang e Lundgren (1994); Maggi (1996).
Baily, Hulten e Campbell (1992); Olley e Pakes (1996); Foster, Haltiwanger e Krizan (1998); Barnes e Haskel (2000).
11
Ver Karabarbounis e Neiman (2014); Kavoussi (2019); De Loecker, Eeckhout e Unger (2020).
12
Autor et al. (2020)
10
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de mercado na América Latina parece ser uma exceção. Para os países latinoamericanos para os quais há dados disponíveis, a dinâmica das markups não mostra
as tendências crescentes encontradas em outras localidades. Em vez disso, as
markups na América Latina permaneceram essencialmente inalteradas nas últimas
três décadas, surpreendentemente em um nível muito mais alto do que no resto do
mundo. A tendência crescente, que é uma preocupação atual entre economistas e
formuladores de políticas nos Estados Unidos e na Europa, parece ter colocado o
resto do mundo no caminho da convergência com a América Latina em poder de
mercado (caixa 3.1).
Outra característica distintiva da América Latina é a prevalência de mercados
dominados por um pequeno número de empresas gigantes, principalmente grupos
empresariais diversificados e corporações multinacionais. As receitas das 50 maiores
empresas representavam entre cerca de 20% (Argentina) e cerca de 70% do PIB
(Chile) em 2019 (figura 3.1). As empresas estatais (EEs) tornaram-se menos difundidas
desde a onda de privatizações na década de 1990. No entanto, as suas receitas ainda
representam de 8% (Chile) a 25% (Colômbia) das receitas totais deste grupo e as que
permanecem são empresas gigantes, muitas vezes no setor de petróleo. As receitas
das empresas multinacionais representam entre 20% (Chile) e 43% (Argentina) do
total e o resto são empresas privadas nacionais, quase sempre diversificadas, grupos
de negócios de controle familiar.13 Estas contribuem entre 39% (Argentina) e 73%
(Chile) das receitas (figura 3.2). O Chile ocupa o primeiro lugar em várias medidas
de concentração de mercado e pela presença de grandes conglomerados. Isso
provavelmente explica por que a esmagadora maioria dos chilenos vê as grandes
empresas como o grupo mais influente e poderoso do país (figura 2.14).

13
Os grupos empresariais são grandes conglomerados, muitas vezes com subsidiárias em setores não relacionados e, em
sua maioria, de propriedade e administração familiar (Khanna e Yafeh (2007); Schneider (2008); Bull, Castellacci e Kasahara
(2014).
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Caixa 3.1: As markups na América Latina
são maiores do que no resto do mundo e
constantes ao longo do tempo
As markups refletem a diferença entre o custo e o preço de venda de um
produto. Podem ser expressas como uma porcentagem do preço de venda ou
do preço de custo. A figura B3.1.1 apresenta a evolução das markups estimadas
por De Loecker e Eeckhout (2018), expressas como parcela do custo. Distingue
a evolução das markups na América Latina e nos países não latino-americanos
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e
no resto do mundo. Usando dados das demonstrações financeiras de empresas
no conjunto de dados Worldscope, esses autores construíram um conjunto de
dados que lhes permite acompanhar países no mesmo período, incluindo 7 na
América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela.a
A figura B3.1.1 mostra que a markup média na América Latina não aumenta com
o tempo. (O pico em 1998 é ignorado porque pode representar um erro de
medição e não pode ser facilmente explicado de outra forma.) Em vez disso,
a média é relativamente constante e sistematicamente acima das médias
Figura C3.1.1: Markups médias, América Latina, OCDE e resto do mundo, 1987-2015
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Fonte: Eslava, Meléndez e Urdaneta 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; De Loecker e
Eeckhout 2018.
Observação: As markups médias por ano são estimadas como os efeitos fixos do ano de uma regressão linear
sobre a markup média por país, com efeitos fixos do ano e do país. OCDE (1990) corresponde aos países que
pertenciam à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 1990. Resto do
mundo corresponde a todos os países da amostra que não fazem parte da América Latina.
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em outros lugares. A tendência de aumento da margem de lucro, que é uma
preocupação no atual debate sobre políticas públicas, parece estar colocando
os países da OCDE e o resto do mundo em um caminho convergente em direção
à margem de lucro média na América Latina.

Markup

A figura B3.1.2 mostra que, globalmente, não há relação sistemática entre o
2,0
poder de mercado e o nível de desenvolvimento
de um país medido pelo seu
produto interno bruto (PIB) per capita ou
o
seu
índice de desenvolvimento
1,8
humano (IDH). O alto poder de mercado parece ser uma característica definidora
dos países latino-americanos, no entanto. 1,6Não há dados disponíveis que sejam
informativos sobre o poder de mercado em países que se enquadram nas
1,4
categorias de desenvolvimento mais baixas da região.
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Figura 3.1: Empresas gigantes dominam o
mercado latino-americano
Receitas das 50 maiores empresas (como % do
PIB), 2019. Países selecionados

Figura 3.2: A parcela de empresas privadas
domésticas entre as maiores é maior no Chile
Receitas das 100 maiores empresas (como % do
PIB), 2019. Países selecionados
100
90
80

50

40

40

30

30

20

20

10

10

EE

EMN

Nacional Privada

Argentina

Colômbia

Brasil

Chile

México

0

0

30
26

43

26

20
20

17

25

18

8

EE

EMN

Argentina

50

57

Colômbia

60

54

39

73

Brasil

70
60

México

70

45

Chile

Porcento

80

Nacional Privada

Fonte: Schneider 2021, Documento de Base do RDHR PNUD ALC 2021; conjunto de dados S&P Capital IQ; Indicadores de
Desenvolvimento Mundial. Observação: As empresas são atribuídas a um país com base no seu país de constituição. As empresas
estatais (EEs) são aquelas nas quais um governo nacional ou subnacional detém uma participação majoritária. As empresas
multinacionais (EMNs) são identificadas pela sede da matriz corporativa final das empresas. Os dados de receita são de 2019.

Algumas evidências dos efeitos do poder de mercado sobre a produtividade
e o bem-estar
Devido à falta de bons dados microeconômicos ou à dificuldade de acesso a
esses dados, há pouca evidência empírica sobre o impacto do poder de mercado
nos países da ALC. Existem poucos estudos específicos do setor com mercados
relevantes devidamente definidos que contam partes da história. A maioria das
evidências disponíveis sobre danos aos consumidores, fornecedores de insumos
ou trabalhadores provém de casos tratados pelas autoridades de concorrência
da região. As sanções impostas no contexto das investigações de cartéis são, por
exemplo, informativas sobre os danos sofridos pelos consumidores (caixa 3.2).
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Caixa 3.2: Os danos causados pelos cartéis
O recente sucesso na América Latina na detecção e punição de cartéis,
especialmente no Brasil, Chile e México, é digno de nota, mas não é motivo para
complacência, porque as autoridades provavelmente estão capturando apenas
uma fração dos coniventes. Os cartéis transferem recursos maciçamente dos
consumidores para os proprietários de negócios. Essas transferências podem
ser especialmente prejudiciais para os pobres se visarem alimentos e bens
essenciais. Os danos causados não devem ser minimizados. Uma revisão
mundial de mais de 700 estudos e decisões judiciais identificou 2.041 casos
de sobrecarga coordenada por cartéis graves, com uma sobrecarga média
estimada de 49% e uma sobrecarga mediana de 23%.a
Os reguladores do governo chileno verificaram os preços dos cartéis colusivos
em vários bens do mercado de massa, incluindo papel higiênico, produtos
farmacêuticos e frango fresco. Esses cartéis incluíam grandes grupos
empresariais domésticos e grandes corporações multinacionais. É revelador
que as empresas cúmplices visassem produtos com demanda relativamente
inelástica. No caso do papel higiênico, descobriu-se que uma empresa
emblemática — a CMPC — conspirou de 2000 a 2011 com uma empresa muito
menor, a PISA. Juntos, controlavam entre 80 e 90% do mercado e podiam definir
os preços. Grupos de consumidores estimaram as cobranças excessivas totais
em US $ 500 milhões.b A CMPC concordou em reembolsar os consumidores
com US $ 150 milhões dos seus ganhos ilícitos.c

a
b
c

Connor (2014).
The Economist (2015).
France 24 (2018).

As pesquisas têm se concentrado principalmente em examinar os efeitos da
competição de importação sobre a produtividade e inovação das empresas na
América Latina.14 Os estudos usam os episódios exógenos de liberalização do
comércio nas décadas de 1980 e 1990 e encontram efeitos positivos do aumento da
competição de importação sobre a produtividade, a qualidade do produto, o número

14

Para uma revisão detalhada desta literatura, ver Shu e Steinwender (2019).
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de produtos, inovação e rotação de empregos.15 Apenas um pequeno número de
estudos de pesquisa empírica examinou o impacto do aumento da concorrência no
bem-estar na América Latina. Mais notável é o corpo de pesquisas que investiga
o efeito do aumento da concorrência causado pela entrada de redes de varejo
multinacionais em mercados mexicanos. Estas pesquisas descobriram que a nova
entrada de concorrência estrangeira resultou em custos de vida reduzidos entre as
famílias, juntamente com ganhos de produtividade entre fornecedores domésticos,
maiores saídas de lojas, menores lucros em lojas domésticas e menores rendas
entre trabalhadores do setor de varejo tradicional.16 De modo mais geral, a entrada
de hipermercados reduziu os preços em mercados locais no Chile, aumentou as
saídas de lojas no Uruguai, e reduziu preços e melhorou a qualidade dos serviços
nos mercados da República Dominicana por meio do aumento da concorrência.17 O
poder de mercado, em contraste, está associado a perdas de bem-estar em toda a
economia por meio de aumentos de preços que afetam principalmente as rendas
das famílias pobres.18 Na área urbana do México, as perdas relativas de bem-estar
experimentadas por causa do poder de monopólio nos mercados de bens essenciais
— tortillas de milho, carnes processadas, frangos, ovos, leite e outros — são 19,8%
maiores entre as famílias mais pobres do que entre as famílias mais ricas.19
Este relatório oferece uma nova visão analítica sobre a relação de markups, concentração
de mercado, salários e produtividade em países selecionados da América Latina.20
As evidências de Eslava, Meléndez e Urdaneta (2021) confirmam a descoberta de
poder de mercado médio muito alto e constante no setor manufatureiro da região.
Também mostra que, em mercados definidos amplamente no nível da indústria,21
markups mais altas estão associadas a menores parcelas da renda do trabalho.
Esse resultado aponta para rendas do poder de mercado distribuídas desigualmente
entre trabalhadores e empresários em favor destes últimos. A redistribuição na
direção oposta ocorre embora os salários médios também sejam mais elevados
em mercados que funcionam com níveis mais elevados de poder de mercado
(sugerindo alguma divisão de renda entre as empresas e os seus trabalhadores).
O maior poder de mercado também está associado a uma produtividade total
dos fatores (PTF) ligeiramente superior. As empresas com alto poder de mercado
também estão entre as maiores. A distribuição desigual dos tamanhos das empresas

15
Muendler (2004); Schor (2004); Fernandes (2007); Iacovone (2012); Fernandes e Paunov (2013); Iacovone et al. (2015);
Medina (2018).
16
Javorcik, Keller e Tybout (2008); Iacovone et al. (2015); Atkin, Faber e Gonzalez-Navarro (2018).
17
Lira, Rivero e Vergara (2007); Borraz et al. (2014); Busso e Galiani (2019).
18
Rodríguez-Castelán (2015).
19
Urzúa (2013).
20
Dados disponíveis somente para o Chile, Colômbia, México e Uruguai.
21
Os setores são definidos como setores de 3 dígitos do ISIC no Chile, Colômbia, Equador e Uruguai (revisão 3 para o Chile e
revisão 4 para os outros três países) e como setores de 4 dígitos do NAICS no México.
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— mercados dominados por algumas poucas grandes empresas que coexistem com
um grande número de pequenas empresas — é parte da história contada por esses
dados: mercados fragmentados onde as grandes empresas são dominantes porque
enfrentam pequenos rivais de menor produtividade, incapazes de competir com eles.
(O capítulo 5 revisita essa descoberta de outro ângulo, no contexto do exame dos
incentivos das regulamentações do mercado de trabalho e da política de proteção
social na ALC e os seus efeitos sobre o tamanho e a produtividade da empresa.)
A evidência também sugere que, se a concentração aumenta em um mercado de
nível de indústria, o aumento é impulsionado pela maior empresa em termos de
receita nesse mercado. Essa descoberta pode não ser independente do fato de que
as rendas de monopólio das grandes empresas quase sempre se traduzem em poder
político, que perpetua as rendas de monopólio (ver abaixo).
Outra nova evidência diz respeito aos efeitos do poder de mercado no mercado de
trabalho. Usando dados microeconômicos do mercado de trabalho de registros fiscais
no Chile, Garcia-Marin (2021) explora a relação entre concentração de mercado e
salários. A sua pesquisa mostra que a demanda de trabalho é altamente concentrada
no Chile, dando às empresas grande poder sobre os trabalhadores. A concentração
permaneceu alta ao longo do tempo e aumentou ligeiramente nos últimos anos. A
evidência econométrica mostra que a maior concentração de empregadores está
associada a salários médios mais baixos e, em particular, a salários mais baixos entre os
trabalhadores com salários mais altos. Os trabalhadores de baixa renda, ao contrário,
são menos afetados pela concentração de empregadores porque suas habilidades
não são tão específicas à ocupação ou porque são protegidos por regulamentos de
salário mínimo, ou ambos. Consequentemente, a concentração de empregadores
reduz a dispersão salarial ao mover todos os salários dos trabalhadores para mais
perto do salário mínimo (assim, a desigualdade salarial cai pelo motivo errado).
García-Marin (2021) também mostra que o efeito negativo da concentração do
mercado de trabalho sobre os rendimentos dos trabalhadores varia com o nível de
poder de mercado do produto do seu empregador. Maior poder de mercado do
produto diminui o impacto negativo da concentração do mercado de trabalho sobre
os salários médios, provavelmente porque as empresas de alta margem de lucro com
posições de contratação vantajosas em mercados de trabalho concentrados podem
pagar custos de trabalho mais altos que repassam aos consumidores (compartilhando
parte da sua renda econômica com os seus trabalhadores).

A lei da concorrência é uma ferramenta política essencial para conter o
excesso de poder de mercado
A análise argumenta que os monopólios com controle dominante sobre os mercados
podem potencialmente promover tanto a ineficiência quanto a desigualdade. As
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leis de concorrência (também chamadas de leis antitruste ou antimonopólio) são
uma alavanca política que os países podem usar para romper esse ciclo econômico
vicioso, promovendo uma concorrência de mercado mais justa. Essas leis têm como
objetivo prevenir o comportamento anticoncorrencial ou abusivo de empresas com
grande poder de mercado na economia. Isso pode incluir práticas de coação que
prejudicam o bem-estar do consumidor, como estabelecer preços excessivamente
altos quando os consumidores não têm acesso a opções alternativas, ou impedir que
outras empresas concorram, estabelecendo preços excessivamente baixos no curto
prazo para afastar a concorrência. Dependendo de como o desenho e a aplicação
moldam o poder de fato das empresas, essas leis podem ter diferentes implicações
de eficiência e equidade.
Schneider (2021) afirma que, por trás da estrutura de negócios na região (e da
concentração de poder a ela associada) está a fraqueza das regulamentações e
agências de concorrência. Ele argumenta que o Consenso de Washington levou
a muitas empresas com poder de mercado.22 Isso ocorreu diretamente por meio
da privatização de oligopólios e monopólios públicos ou indiretamente porque
a liberalização do comércio incentivou as fusões para ganhar a escala necessária
para a competição internacional. O Consenso de Washington também recomendou
facilitar a entrada de corporações multinacionais, talvez porque se sentiu que
essas corporações tornariam os mercados domésticos mais competitivos. Isso de
fato aconteceu em alguns casos. Em outros casos, entretanto, os comportamentos
anticoncorrenciais de corporações multinacionais vieram à tona posteriormente
em investigações antitrustes. Na época, os países da ALC estavam amplamente
despreparados para conter o poder de mercado por causa das suas leis e agências
de concorrência fracas ou inexistentes.23
Hoje, 20 países da ALC adotaram leis de concorrência.24 Nas últimas duas décadas,
oito países da ALC emitiram leis de concorrência pela primeira vez.25 Nove países
alteraram as suas leis.26 No entanto, a maior parte das atividades ocorreu na
América Latina, onde apenas dois países — Bolívia e Guatemala — não possuem

22
O Consenso de Washington é um termo cunhado em 1989 para se referir a um conjunto de 10 prescrições de política
econômica consideradas o pacote de reforma padrão promovido na época entre os países em desenvolvimento assolados
por crises por instituições baseadas em Washington D.C., como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e o
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
23
Não é apenas na América Latina que as políticas e agências antitruste são novas. Antes de meados do século 20, apenas
os Estados Unidos tinham políticas antitruste eficazes; na década de 1960, várias dezenas de países aderiram aos Estados
Unidos. A União Europeia só levou a sério a questão antitruste na década de 1980 (ver Connor (2009)).
24
Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras,
Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, Trinidad e Tobago e Venezuela.
25
Barbados (2000), El Salvador (2004), Honduras (2005), Nicarágua (2006), Trinidad e Tobago (2006), Uruguai (2007),
República Dominicana (2008) e Equador (2011).
26
Brasil (2000 e 2011), Argentina (2001), Chile (2002, 2003 e 2009), México (2006-2011), Panamá (2006 e 2007), El Salvador
(2007), Peru (2008), Colômbia (2009) e Costa Rica (2010).
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um regulamento antitruste geral. Em geral, todos os marcos regulatórios latinoamericanos proíbem tanto acordos anticoncorrenciais quanto o abuso de posição
dominante. Com exceção do Peru, todos os países emitiram regras para controlar
as fusões. Muitos países reformaram suas leis e emitiram regulamentações em
preparação para a implementação de acordos de livre comércio com os Estados
Unidos ou a União Europeia (UE) porque esses acordos geralmente têm disposições
sobre concorrência, incluindo obrigações de aprovar uma lei de concorrência e
estabelecer uma autoridade de concorrência. Em nível supranacional, a Comunidade
Andina de Nações emite normas de política de concorrência para os países membros.
Tem se pronunciado sobre multas e sanções, o poder investigativo das autoridades
de concorrência e o ónus da prova sobre danos causados por um comportamento
anticoncorrencial. Também estendeu provisoriamente o seu marco regional de
disposições de concorrência a ser adotado pela Bolívia, à luz da ausência de uma
lei nacional de concorrência naquele país.27 No Caribe, apenas quatro países têm
leis e autoridades de concorrência: Barbados, Guiana, Jamaica e Trinidad e Tobago.
A sua ausência em outros países é de certa forma compensada pela Comissão de
Concorrência da CARICOM, uma agência antitruste regional.

Sem aplicação efetiva, mesmo as leis de concorrência fortes no papel
podem permanecer fracas na prática
Não importa se existem leis de concorrência ou quão fortes elas são no papel, elas são tão
eficazes quanto a sua aplicação. Na maioria dos países, a agência de fiscalização é uma
autoridade nacional do Estado. Com poucas exceções, as autoridades de concorrência
fazem parte do ramo executivo e o presidente tem autoridade para substituir à vontade
o chefe da entidade de controle.28 Em contextos com laços estreitos entre elites políticas
e elites empresariais, fatores como a independência de uma agência de aplicação da
lei ou mecanismos de compromisso que assegurem discricionariedade limitada na
tomada de decisões podem ser essenciais para garantir a eficácia das políticas.
Os dados coletados pela OCDE mostram os orçamentos das autoridades de
concorrência como uma parcela do PIB nas Américas (incluindo nove países latinoamericanos, Canadá e Estados Unidos). A América Latina se destaca pelos seus
orçamentos baixos em comparação com o nível da OCDE e outras regiões do
mundo.29 Embora o orçamento por si só não seja uma medida perfeita da atividade
das agências antitruste na região, ele demonstra a sua capacidade e o seu lugar nas
prioridades das políticas governamentais. Talvez mais informativo seja o fato de que,

27
28
29

A Decisão 608, sobre as regras de proteção e promoção da concorrência, foi adotada pela Comunidade Andina em 2005.
Miranda (2012).
OCDE (2021).
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embora as análises de fusões sejam comuns em toda a região, fusões bloqueadas ou
retiradas são praticamente inexistentes, exceto no Brasil.
Apesar do progresso nas últimas três décadas na criação e melhoria da fiscalização
antitruste, ainda há um longo caminho a percorrer. Muitas vezes, as agências não têm
os poderes necessários para investigar, por exemplo, por meio de operações sem
aviso prévio e não podem oferecer acordos de leniência atraentes para promover
denúncias entre membros do cartel. Também são incapazes de conter abusos de
poder de mercado e cartelização por meio de multas e penalidades. A maioria delas
também carece de pessoal adequado em número e especialização.30
Na Pesquisa de Opinião Executiva, o Fórum Econômico Mundial pede aos entrevistados
que avaliem a eficácia da política para garantir a concorrência justa com uma nota entre
1 (não eficaz) a 7 (extremamente eficaz).31 A pontuação média na América Latina na
pesquisa referente a 2017-2018 é um 3,3 medíocre. Em um extremo, Haiti, Venezuela e
República Dominicana pontuam abaixo de 2,5. O Haiti tem o pior desempenho do mundo
por essa medida, classificado em último lugar entre os 137 países pesquisados. Nicarágua,
Paraguai e Argentina seguem de perto, com pontuações abaixo de 3,0 e também estão
na cauda da distribuição. No outro extremo, o Chile ocupa o 35º lugar entre os 137, com
uma pontuação de 4,4, seguido por Costa Rica, Panamá, Jamaica e Brasil (figura 3.3).
Figura 3.3: As políticas antimonopólio falham em grande parte em garantir uma concorrência justa na ALC
No seu país, qual é a eficácia das políticas antimonopólio para garantir a concorrência justa? (1 =
nada eficaz; 7 = extremamente eficaz), média ponderada de 2017-2018
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Ver OCDE (2021).
Ver Schwab (2018), apêndice B.
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O poder político empresarial costuma ser responsável pela fraqueza da
política de concorrência
A existência e a eficácia das leis e agências de concorrência não são exógenas
ao poder político empresarial. A história do setor de comunicação é um exemplo
poderoso. Assim, a concentração e os preços oligopolísticos nas telecomunicações
mexicanas foram amplamente documentados.32 Inicialmente, nem a agência de
concorrência nem o regulador do setor podiam inibir o poder de monopólio. A
Telmex, ao lado de outras empresas gigantes, pertence ao que é conhecido na
literatura como poderes fácticos (poderes de fato), ou seja, atores poderosos que
podem diluir ou fugir do controle do governo por meio de lobby e interferência nos
três poderes do governo: o Congresso, o Executivo e o judiciário.33 Membros dessa
elite nas telecomunicações e nos meios de comunicação fizeram lobby por uma
legislação favorável no México (ver caixa 3.3) e usaram o sistema judicial para frustrar
os reguladores. Como resultado, em 2013, o Pacto por México, um acordo político
entre os três maiores partidos, foi projetado para recuperar o controle do Estado
sobre esses poderes de fato no setor de telecomunicações e em outros lugares.
Embora isso tenha resultado em mudanças substantivas na Constituição do México
em matéria de concorrência, elas ainda não se traduziram em mudanças igualmente
substantivas na estrutura do setor de telecomunicações, que ainda é dominado pelas
mesmas empresas.
As grandes empresas em alguns países encontraram maneiras de usar tribunais e
outras disposições legais para obter liminares contra a implementação de medidas
antitruste.34 Por exemplo, o direito constitucional de amparo, que é concedido aos
cidadãos em alguns países para impedir uma política com efeitos potencialmente
prejudiciais, muitas vezes tem sido usado para amarrar decisões antitruste em
tribunais.35 A prática era tão difundida entre as empresas que surgiram empresas de
consultoria especializadas em amparos para negócios.36 No Brasil, os réus podiam
apelar das decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica até quatro
camadas de tribunais de apelação. No Chile, outros tribunais e a Suprema Corte
quase sempre anulam as sentenças do promotor econômico nacional ou alcançam
penas reduzidas.

32

Ver Levy e Walton (2009).
Trejo (2013).
34
Os tribunais muitas vezes também ajudaram as empresas a contestar os aumentos de impostos. Na Guatemala, ver
Bogliaccini e Madariaga (2019).
35
Elizondo (2009).
36
Schneider (2021).
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Caixa 3.3: A “Ley Televisa” no México
No início dos anos 2000, o Governo do México decidiu reformar os regulamentos
de telecomunicações. A legislação da época estava em vigor desde 1960
e estava seriamente desatualizada. Em outubro de 2004, foi apresentado
um anteprojeto de lei estabelecendo a nova legislação para regulamentar o
setor. Isso gerou grandes expectativas. A turbulência de uma próxima eleição
presidencial, no entanto, levou à diluição do projeto de lei. Em 1º de dezembro
de 2005, um projeto de lei completamente diferente foi proposto. A legislação
foi aprovada por unanimidade pela Câmara dos Deputados em 21 de março
de 2006, após 7 minutos de deliberação. Posteriormente, foi aprovado pelo
Senado sem modificações; uma minoria de senadores se opôs.
A nova legislação aprovada em 2006 foi considerada um retrocesso na
competição no setor de telecomunicações. Foi criticado porque beneficiou
grandes firmas estabelecidas, Televisa e TV Azteca. A nova lei beneficiou
os incumbentes contra os recém-chegados de várias maneiras. Em primeiro
lugar, concedeu o controle das concessões de espectro radioelétrico às
atuais emissoras por 20 anos, renovável e com prioridade sobre terceiros.
Em essência, garantiu que as emissoras de rádio atuais, como a Televisa,
controlassem o espectro de rádio para sempre. Em segundo lugar, expandiu a
esfera de ação das emissoras atuais. De acordo com a nova lei, os operadores
históricos que desejam usar a frequência de rádio para serviços adicionais de
telecomunicações podem fazê-lo gratuitamente, enquanto os recém-chegados
têm de fazer uma licitação pela frequência em um leilão. A nova lei tornou
extremamente difícil para os recém-chegados entrar no mercado. A falta de
concorrência em telecomunicações implicava em menor qualidade e menos
confiabilidade nas informações transmitidas.
A rápida aprovação desta nova legislação sem grandes revisões é considerada
resultado de intenso lobby. Alguns legisladores foram críticos da “Ley de
Televisa”. Um grupo de 47 senadores exigiu o projeto. O Supremo Tribunal
decidiu declarar vários artigos inconstitucionais e revogá-los automaticamente.
Apesar da intervenção da Suprema Corte para conter a interferência da Televisa
nas políticas públicas, a empresa manteve um relacionamento próximo com os
legisladores.
Fonte: Castañeda e Ruiz (2021), Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.
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Pode-se facilmente esquecer que a proteção comercial pode funcionar de maneira
semelhante aos cartéis, fixando preços mínimos. A diferença entre os preços domésticos
e internacionais constitui mais uma transferência não mercantil dos consumidores para
as empresas. O efeito distributivo líquido depende de quem consome o produto e se os
trabalhadores das empresas protegidas recebem uma grande parte da transferência.
Em qualquer caso, essas transferências merecem um maior escrutínio.

Fatores que aumentam o poder político empresarial
Os atores de negócios exercem influência política por meio de engajamento político
deliberado e das suas respostas de maximização de lucros aos sinais do mercado.
As ações dos empresários em diversas arenas — mercados de trabalho, impostos,
preços — têm o potencial de aumentar a desigualdade e diminuir o crescimento da
produtividade, mesmo quando isso não é o que, em abstrato, preferem.
Cientistas políticos e economistas políticos examinaram cuidadosamente os fatores, em
particular para a região, que podem estar contribuindo para o aumento do poder político
empresarial. Um primeiro suspeito são as regras eleitorais prevalecentes em muitos
países que resultam em sistemas partidários fragmentados. Eleições presidenciais
majoritárias, combinadas com eleições de representação proporcional para legislaturas,
são comuns na América Latina e raros em outros lugares.37 Essa combinação de
regras eleitorais resulta em sistemas partidários fragmentados e presidentes eleitos
sem maiorias legislativas. O apoio do partido no Congresso por meio de coalizões
legislativas é construído por meio de transações políticas. Em sistemas partidários
fragmentados, um subproduto natural dos sistemas eleitorais proporcionais, pequenos
grupos de legisladores extraem rendas do Executivo em troca de votos na legislação.
Essa fragmentação abre oportunidades para que as empresas financiem partidos ou
candidatos para usar essas negociações de voto ao seu favor.38
Um segundo suspeito é a má distribuição, uma característica institucional também
comum na América Latina, em que distritos escassamente povoados, geralmente rurais,
contam com grande representação no Congresso. A distribuição inadequada mais alta
está associada a uma tributação de renda mais baixa e a uma maior desigualdade em
16 países latino-americanos. As elites econômicas têm pressionado por má distribuição
em momentos de reforma institucional, para proteger os seus interesses. Como
resultado, a super-representação de distritos rurais conservadores limitou os esforços
redistributivos de representantes de distritos urbanos mais densos e pobres.39

37
38
39

Chaisty, Cheeseman e Power (2018).
Schneider (2013).
Ardanaz e Scartascini (2013).
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Um terceiro suspeito é a concentração da mídia. Grandes empresas e mídia em todas
as suas formas estão intimamente interligadas e a propriedade da mídia está altamente
concentrada em toda a ALC. As empresas de mídia dominantes são grupos de negócios
bem conhecidos. Alguns deles começaram como jornais ou empresas de rádio no
século 20 e se tornaram dominantes em outros mercados de mídia (veja exemplos
de grandes e diversificados grupos corporativos da mídia na Argentina, Brasil, Chile,
México e Peru). Outros começaram em diferentes setores e passaram para a mídia, o
caso de outros grupos na Argentina, Chile, Colômbia e países da América Central.40 A
concentração é alta em todos os meios de comunicação (impressa, rádio e televisão)
e serviços de comunicação na região. As quatro maiores operadoras controlam 82%
do mercado, variando de cerca de dois terços no rádio e na mídia impressa a mais
de 90% na televisão.41 Essas empresas, no mínimo, provavelmente não usarão a sua
programação de mídia para argumentar pela tributação das corporações e os seus
proprietários ou o uso de regulamentação para restringir a concentração dos meios
de comunicação.
Ademais, além do conteúdo, as empresas de meios de comunicação também usam
o seu poder de maneiras tradicionais. Existem muitos casos de grandes empresas
usando legislaturas democráticas para perseguir os seus interesses. (Um exemplo no
México é mostrado na caixa 3.3).
Um quarto suspeito são empresas familiares. Existem três hipóteses sobre o papel
desempenhado pelas famílias de empresários na política. Em primeiro lugar, em
relação a gerentes profissionais remunerados, as famílias têm uma ligação mais
intensa com as suas empresas. É provável que se oponham com mais veemência à
tributação, regulamentação e outras medidas que afetam adversamente o patrimônio
familiar. Em segundo lugar, as famílias têm vantagens na política por causa dos seus
horizontes de tempo mais longos em relação a gerentes profissionais.42 Se as famílias
concordarem em apoiar os políticos, elas podem monitorar mais eficazmente o seu
desempenho ao longo do tempo e recompensar ou punir de acordo.43 Terceiro, as
famílias resolvem problemas de agência tanto na gestão quanto na política.44 As
gerações posteriores às vezes entram em política dando às famílias de negócios
representação confiável dentro da elite política. O fator de propriedade familiar não
é desprezível. Em média, na América Latina, 22% das empresas listadas na bolsa de
valores e 28% das grandes empresas (com 100-5.000 funcionários) são familiares

40
Segovia (2005). Carlos Slim não comprou grande meios de comunicação de conteúdo no México (possivelmente
porque grupos de negócios incumbentes não estavam dispostos a vender), mas comprou 17% do New York Times (Alpert e
Beckerman (2015)).
41
Becerra e Mastrini (2009).
42
Morck, Wolfenzon e Yeung (2005).
43
Schneider (2013).
44
Schneider (2008).
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(figuras 3.4 e 3.5). As empresas familiares estão entre as 50 maiores empresas e
contribuem com pelo menos 30% das receitas deste grupo (Brasil) até mais de 90%
(México). Um exemplo extremo do papel desempenhado pelas empresas familiares,
para o qual há poucas evidências quantitativas, mas muitas evidências anedóticas, é
o caso do Haiti (caixa 3.4).
Figura 3.4: Em média, na América Latina, 22% das empresas listadas na bolsa de valores são
familiares
Fração de empresas listadas em bolsas de valores, de indivíduos e famílias estratégicas, 2019
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Fonte: OCDE 2019.
Observação: Dados baseados nas 10.000 maiores empresas listadas cobertas pelo relatório da OCDE. Indivíduos e famílias
estratégicos referem-se aos proprietários controladores ou membros de uma família controladora ou proprietários de blocos e
escritórios familiares.
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Figura 3.5: Em média, na América Latina, 28% das grandes empresas são familiares
Fração de empresas familiares com 100 a 5.000 funcionários, 2004-2010
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Fonte: Bloom et al. 2012.
Observação: As empresas pesquisadas estão nos setores de manufatura, hotelaria, escolas e varejo, têm de 100 a 5.000 funcionários
e são extraídas de bancos de dados de empresas nacionais e registros de empresas.

Figura 3.6: As empresas familiares estão entre as maiores em receita
Participação das receitas de empresas nacionais entre as 50 maiores, por propriedade, 2019.
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Fonte: Schneider 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021; S&P Capital IQ; Indicadores de Desenvolvimento Mundial.
Observação: As empresas são atribuídas a um país com base no seu local de constituição.
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Caixa 3.4: Concentração de poder no Haiti
O Haiti tem uma longa história de laços estreitos entre as elites econômicas e
políticas. Por décadas, líderes autocráticos trocaram privilégios econômicos por
apoio político das famílias mais ricas e poderosas. A instabilidade política que
caracteriza o país tem induzido constantemente essa prática entre lideranças
que precisam de apoio. Durante a segunda metade do século 20, exclusividade
e monopólios estatutários foram concedidos por decreto presidencial a uma
longa lista de indústrias, incluindo mineração e petróleo, telecomunicações,
agricultura e processamento de gergelim.a No entanto, talvez a exclusividade
mais crítica concedida pelo governo tem estado nas importações. Em 1985,
19 famílias detinham direitos exclusivos de importação dos produtos mais
consumidos.b Alguns desses direitos foram legalmente revogados, mas mantidos
informalmente por falta de regulamentação ou fiscalização. O Haiti importa a
maior parte dos seus produtos finais e, de acordo com o Banco Mundial, 70%
das importações totais em valor estão alta ou moderadamente concentradas
entre um pequeno número de importadores.a
O Haiti é um importador líquido de alimentos. Como o principal alimento básico nas
famílias haitianas, o arroz é um bom exemplo. O Haiti importa mais de 80% do arroz
que consome (principalmente dos Estados Unidos). Embora existam 20 empresas
importando arroz no Haiti, seis importadores são responsáveis por 70% das
importações de arroz e controlam o mercado de arroz, praticamente incontestados.
Os importadores também atuam como atacadistas. No total, 10 grandes atacadistas
atendem o país; eles tendem a se entregar à especulação de preços.c
A indústria do arroz ilustra uma situação semelhante em vários setores da
economia. Os mercados de alimentos no Haiti são altamente concentrados
e dependentes de importação. Os incumbentes não permitem a entrada de
novos concorrentes e não existem instituições que regulem a sua conduta.
A fraca aplicação de contratos motiva os atores econômicos a operar entre
amigos ou familiares.a As grandes empresas são familiares e o acesso à
gestão e propriedade está essencialmente fechado para os não familiares. Os
investidores percebem que o Haiti é o país do Caribe com o maior risco de
política discriminatória em favor de operadores históricos, principalmente em
relação a controles de preços e discriminação contra empresas estrangeiras.d
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O Haiti classificou-se em 138 entre 140 países em 2019 no índice de
competitividade global.e Em 2020, classificou-se em 179 em facilidade geral de
fazer negócios, 189 em facilidade de iniciar um negócio e 127 em cumprimento
de contratos entre 190 países.f

a Singh e Barton-Dock (2015).
b
Fass (1990).
c
Furche (2013). Os dados aqui referem-se a 2010, o último ano disponível.
d
Sobre o modelo de risco operacional da Economist Intelligence Unit, consulte EIU (2013).
e
Dados 2019, Índice de Facilidade para Fazer Negócio (base de dados), Banco Mundial, Washington D.C.,
http://data.worldbank. org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ.
f
Conjunto de dados de 2019, ICG (Índice de Competitividade Global) (base de dados), Fórum Econômico
Mundial, Genebra, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/.

A ameaça de fuga de capitais e desinvestimento aumenta a influência dos negócios
nas políticas. Se o governo achar que uma política tributária ou de gastos ou uma
regulamentação para promover a redistribuição levará as empresas a reduzir o
investimento, prejudicando o crescimento econômico e a geração de empregos, ele
pode retirar a medida. As reações ao comportamento empresarial costumam ser reações
antecipadas, por meio das quais os governos abandonam as propostas de políticas com
a preocupação de que possam levar ao desinvestimento antes mesmo da proposta ser
adotada.45 Os líderes empresariais armam esse poder quando afirmam que certas políticas
irão provocar desinvestimento. Os governos estão mais propensos a se preocupar
com a redução dos investimentos empresariais se as eleições estiverem próximas e
o desemprego for alto. Mais recentemente, os desequilíbrios fiscais resultantes da
pandemia de Covid-19 tornaram os governos mais dependentes do investimento privado
para promover a recuperação econômica, aumentando o poder político das empresas.

3.3. Redistribuição fiscal na ALC permanece
comparativamente fraca
A concentração de poder nas mãos de poucos não apenas distorce a política na
arena do mercado. Também pode ter efeitos críticos em outras esferas de política.

45

Fairfield (2015) oferece estudos empíricos detalhados do governo de Lagos no Chile no início dos anos 2000, quando o
Ministério das Finanças moderou os aumentos de impostos para evitar uma reação das empresas
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Particularmente preocupantes no contexto da armadilha de alta desigualdade e baixo
crescimento explorada neste relatório são os efeitos sobre a tributação e o desenho
da política fiscal. Esta seção examina alguns dos desafios que os sistemas fiscais da
região enfrentam.
Uma característica distintiva da política fiscal na região é seu fraco poder redistributivo. Os
índices de Gini na América Latina, com poucas exceções, permanecem essencialmente
inalterados depois que as famílias pagam impostos e recebem transferências do governo
(figura 3.7). Na Europa, o índice de Gini médio é de 47 se as políticas redistributivas não
forem consideradas, mas de 30 se forem consideradas. Na América Latina, os valores
correspondentes são 51 e 49. Na Europa, essas políticas reduzem o índice em 17 pontos,
em comparação com apenas 2 pontos na América Latina.
Embora os índices médios de Gini antes dos impostos no mundo desenvolvido sejam
comparativamente baixos, um exame mais atento da dinâmica redistributiva em nível
de país mostra que muitos países desenvolvidos começam em níveis de desigualdade
semelhantes aos da América Latina. No entanto, esses países conseguem transformar
as suas distribuições de renda durante o seu trânsito pelo sistema fiscal (figura 3.8),
enquanto a maioria dos países da ALC não. Depois de impostos e transferências, a
desigualdade cai 29 pontos nos Estados Unidos e 54 pontos (em média) na Europa,
mas muito menos na América Latina: 2 pontos na Colômbia, República Dominicana,
Guatemala e Paraguai; 4 pontos na Costa Rica e El Salvador; no extremo superior, 8
pontos no Uruguai e 17 pontos na Argentina. A redistribuição média nos 13 países da
América Latina é de apenas 5 pontos.
Figura 3.7: Há pouca redistribuição por meio do sistema fiscal na ALC
Índices de Gini antes e depois de impostos e transferências, por volta de 2014
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Fonte: Elaboração do PNUD baseada na base de dados da OCDE e Centro de Dados CEQ sobre Redistribuição Fiscal, Instituto de
Compromisso com a Equidade, Universidade de Tulane, https://commitmentoequity.org/datacenter/.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 3

Concentração de poder econômico e político · 170

Figura 3.8: Os sistemas fiscais dos países da ALC são mesquinhos em comparação com os do mundo
desenvolvido
Índice de Gini pré-fiscal vs. redistribuição percentual após impostos e transferências
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Fonte: Schneider 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021. Dados atualizados pelo PNUD usando dados do OCDE e
Centro de Dados CEQ sobre Redistribuição Fiscal, Instituto de Compromisso com a Equidade, Universidade de Tulane, https://
commitmentoequity.org/datacenter/. Observação: Os cálculos da OCDE excluem impostos indiretos e subsídios por meio da prestação
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Além disso, os sistemas tributários da região não conseguem gerar as receitas
necessárias para investir no desenvolvimento por meio da provisão governamental de
serviços e bens públicos de qualidade para a população. Parte do desafio enfrentado
pela região durante a pandemia de Covid-19 está relacionada à capacidade limitada
de resposta fiscal dos governos. A receita tributária como parcela do PIB é menor nos
países da ALC do que em outros países com níveis semelhantes de desenvolvimento e
menor do que em países com níveis comparáveis de desigualdade (figuras 3.9 e 3.10).
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Na ALC, o imposto de renda de pessoa física e outros impostos que incidem sobre
pessoas físicas têm sido historicamente baixos (figura 3.11). A uma média de 2,2%,
esses impostos como proporção do PIB (painel a) na região estão bem abaixo
dos níveis da OCDE (8,1%) e dos Estados Unidos (10,1%). Consequentemente, a
arrecadação de impostos de pessoas físicas14 nos países da ALC representa apenas
9,2% do total das receitas fiscais em média,
12 cerca de metade da participação na
OCDE e um quarto da participação nos Estados
Unidos (painel b). Os baixos impostos
10
pessoais são explicados por baixas taxas de impostos legais e isenções fiscais. As
8
taxas de impostos legais e efetivas na ALC aplicadas às rendas mais altas estão
bem abaixo das taxas correspondentes na6 Europa e nos Estados Unidos.46 Em
contraste, as receitas de impostos corporativos
como parcela do PIB na ALC (3,6%)
4
são ligeiramente superiores à média da OCDE2 (3,1%) e três vezes a média nos Estados
Unidos (1%) (painel a). A contribuição dos impostos corporativos para a arrecadação
0
total de impostos na ALC é de aproximadamente 6 pontos percentuais e 12 pontos
mais alta do que as contribuições correspondentes na OCDE e nos Estados Unidos,
respectivamente.
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Figura 3.11: A cobrança de impostos pessoais diretos é baixa nos países da ALC
a. Impostos diretos sobre a renda, lucros
e ganhos de capital, % do PIB, 2019

b. Impostos diretos sobre a renda, lucros e ganhos
de capital, % das receitas fiscais totais, 2019
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Esses dados não devem dar a impressão de que as taxas de impostos corporativos
na ALC são astronomicamente altas (embora, em alguns países, esse possa ser o
caso). Em vez disso, destacam as diferentes estruturas tributárias entre os países
da ALC e os países desenvolvidos. Embora os países desenvolvidos tendam a ter
sistemas fiscais em que as famílias e os indivíduos suportam a maior parte da carga
tributária direta, este não é o caso na ALC. Em vez disso, tendem a ter sistemas que
sobrecarregam o setor produtivo (figura 3.12). A carga tributária direta relativamente
pequena suportada pelas famílias é, em parte, a razão pela qual os impostos
diretos são menos progressivos na ALC. Famílias e indivíduos ricos contribuem
comparativamente menos.
Figura 3.12: Impostos sobre a renda, lucros e ganhos de capital são altamente concentrados no
setor produtivo
Receitas fiscais de tributação direta, porcentagem por tipo, 2019
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Fonte: Elaboração do PNUD baseada na Base de Dados da OCDE. Observação: A OCDE exclui países da América Latina.

Colocar uma carga tributária relativa mais pesada sobre o setor produtivo do
que sobre as famílias tem a desvantagem de limitar potencialmente a atividade
econômica e o emprego, ao mesmo tempo que não tributa os ricos. Em um contexto
de poder empresarial concentrado, também implica que as empresas maiores e mais
poderosas geralmente conseguem contornar as taxas de impostos legais e acabam
pagando impostos corporativos efetivos mais baixos do que as empresas menores
como uma parcela dos seus lucros.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 3

Concentração de poder econômico e político · 174

Embora o padrão de baixos níveis gerais de tributação e a relativa escassez de receita
fiscal da arrecadação do imposto de renda sejam provavelmente o resultado de muitos
fatores diferentes, um fator relevante no contexto deste capítulo é a forma como o
poder está concentrado. Em particular, a extensão da influência corporativa na esfera
política. De fato, as grandes empresas e os proprietários de empresas na América Latina
são parcialmente responsáveis por manter a tributação efetiva geral baixa e desviar os
sistemas fiscais de uma tributação mais progressiva por causa da sua proximidade com
o poder político. Essa influência é exercida por meio da sua interferência nas reformas
tributárias. A interferência vai desde bloquear aumentos de impostos até comprometer
recursos fiscais, pressionando por isenções e subsídios para as suas operações que
impedem os gastos redistributivos. As elites econômicas também frequentemente
obstruem a cobrança de impostos esperada por meio de manobras financeiras em
declarações fiscais que protegem a receita das obrigações fiscais.47
As estratégias da organização empresarial para se opor aos aumentos de
impostos representam um trade-off político caro para os formuladores de políticas,
especialmente quando essas estratégias são centralizadas por meio de associações
coordenadas (caixa 3.5).48 Uma segunda prática menos evidente está relacionada ao
lobby empresarial por cortes, isenções e deduções de impostos. A América Latina
ocupa um lugar de destaque no gasto tributário geral: 3% do PIB no Brasil e 5%
no Chile excedem 1% na Alemanha e 2% na Holanda (embora não tão alto quanto
nos Estados Unidos, 6,5%).49 A maior parte desses gastos costuma estar associada
a isenções para empresas.50 Além disso, os sistemas de tributação na América
Latina são tolerantes no setor privado em aspectos como a forte dependência de
impostos sobre a folha de pagamento e a falta de supervisão das transações de
preços de transferência. O ônus dos impostos sobre a folha de pagamento pode
muitas vezes ser repassado aos consumidores e trabalhadores, na forma de salários
reduzidos no último caso.51 Os preços de transferência tornaram mais difícil fazer
cumprir as regulamentações fiscais sobre as empresas multinacionais: a sua divisão
em subsidiárias e o aumento do comércio intrafirma entre as filiais tornaram mais fácil
transferir lucros para jurisdições com taxas de impostos mais baixas.
Existem alguns casos discrepantes na região que tiveram sucesso em aumentar os
impostos. Mais notavelmente, em 2006, a então candidata presidencial do Chile,
Michelle Bachelet, fez campanha com a proposta de aumentar os impostos. No seu
primeiro ano de mandato, ela cumpriu a sua promessa de campanha e implementou

47

Fairfield e Jorratt (2014).
Castañeda (2017).
49
Sanhueza e Lobos (2014).
50
Dutz (2018).
51
Wibbels e Ahlquist (2011).
48
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um aumento significativo nos impostos (equivalente a 3% do PIB), afetando
principalmente o 1% mais rico. Ela foi apoiada por protestos estudantis anteriores e
pela sua vitória eleitoral e teve impulso político suficiente para implementar essas
mudanças rapidamente. No entanto, o consenso sobre qual caminho é o certo a
seguir na reforma tributária em cada país continua sendo uma questão altamente
contestada, como evidenciado pelos protestos recentes que eclodiram em reação à
proposta de reforma tributária da Colômbia em maio de 2021.

Caixa 3.5: Associações do setor privado
e o poder das elites econômicas na ALC
Este capítulo argumenta que as elites econômicas podem desempenhar um
papel na perpetuação das desigualdades se promoverem instituições que lhes
permitam preservar e expandir os seus privilégios, enquanto limitam o alcance
da redistribuição por meio de gastos sociais.
As estratégias da organização empresarial para se opor aos aumentos de
impostos representam uma compensação política cara para os formuladores
de políticas em toda a região, especialmente quando essas estratégias são
centralizadas por meio de associações coordenadas.a Apesar das grandes
variações intrarregionais no grau de organização,b a tributação geral é mais
baixa em países com forte associações empresariais centralizadas, como Chile,
Colômbia e Guatemala. Nas últimas três décadas, as associações organizadas
que buscam proteger os interesses privados na ALC empregaram um conjunto
abrangente de práticas persuasivas para influenciar a política fiscal. Uma dessas
práticas envolve o bloqueio direto dos aumentos de impostos corporativos. Os
esforços do governo para aumentar os impostos corporativos na Argentina e
no Chile durante os anos 2000 tiveram resultados notavelmente diferentes.
Os aumentos de impostos propostos no Chile em 2003 e 2005 encontraram
grandes obstáculos de associações empresariais e os seus aliados políticos. Em
contraste, o governo da Argentina encontrou menos oposição de associações
fragmentadas com menos conexões políticas.
Os casos da Guatemala e de Honduras fornecem bons exemplos para
compreender a dinâmica do poder da elite na formação do mercado e das
políticas de distribuição fiscal e os elementos subjacentes a elas, que são
compartilhados por muitos países da região. A combinação paradoxal de
crescimento econômico sustentado e desigualdade persistente compartilhada
por esses países pode ser pelo menos parcialmente atribuída à influência
desproporcional das elites empresariais nos resultados democráticos e nos
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processos de formulação de políticas. Essa influência tem levado a respostas
governamentais seletivas durante a determinação de prioridades e a orientação
da capacidade institucional, limitando os investimentos em desenvolvimento.
Como resultado, as reformas fiscais em ambos os países são raras, e os
acordos de livre comércio que abriram os mercados da América Central são
caracterizados por baixos custos fixos para importação de equipamentos e altas
tarifas sobre bens destinados aos mercados locais, particularmente aqueles na
agroindústria.
Organismos coordenadores para associações empresariais que protegem
os interesses de uma rede de famílias no controle de carteiras de negócios
diversificadas, com acesso privilegiado a serviços financeiros, muitas vezes se
beneficiam de economias de baixa complexidade, principalmente informais e
altamente concentradas. Dependendo da sua riqueza, nível de organização e
capacidade técnica, esses organismos contribuem para a implementação de uma
agenda complexa de estratégias de lobby para mover a regulamentação a favor
das empresas e proprietários de empresas. Produzem informações técnicas e
jurídicas por meio de institutos de pesquisa para persuadir os formuladores de
políticas. Financiam partidos políticos e campanhas para influenciar as decisões
de orçamento e gastos e a ampla agenda política. Exercem influência sobre a
legislação para pesar em projetos de lei relacionados a questões econômicas,
incluindo impostos e tratados comerciais. Influenciam os tribunais a vetar
políticas indesejáveis e resolver disputas ao seu favor. E controlam direta
ou indiretamente outros órgãos de tomada de decisão que supervisionam e
controlam os mercados (figura B3.5.1).

Figura C3.5.1: Elites empresariais poderosas podem exercer influência sobre a
política econômica por meio de diferentes mecanismos

Executivo
Presidente
Vice-Presidente
de Comércio
de Finanças

Partidos políticos
As elites econômicas
concentram riquezas, são
organizadas e possuem
capacidade técnica

Controla os
gastos públicos
e políticas
públicas
Oferece supervisão e
controle sobre os mercados
para obter vantagens

Precisa de
financiamento
e candidatos

Órgãos de tomada
de decisão

Tribunais
Legislativo
Conselho
Finanças
Comércio

Permitem o veto por meio
de revisão judicial e dão
imunidade ao resolver
disputas
Controlam
impostos
e leis

Fonte: Pachón e Brolo 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.
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Essa influência é em parte possível devido aos contextos democráticos fracos
que tendem a aumentar o poder dos grupos de interesse organizados em
relação ao Estado.
A configuração da autoridade política muitas vezes confere ao Poder Executivo
um papel proeminente como definidor da agenda e formulador de políticas
e concede considerável poder ao Legislativo sobre as políticas econômicas
por meio da sua capacidade de emendar projetos do Executivo e disposições
orçamentárias. As elites empresariais às vezes garantem assentos em posiçõeschave nos ramos executivo e legislativo, obtendo poder suficiente para revisar
medidas que fornecem incentivos econômicos, protegem as suas atividades da
concorrência, intervêm em acordos de livre comércio ou modificam o orçamento
para evitar aumentos na tributação.
Como resultado de estruturas de representação desiguais, as elites
empresariais organizadas por meio de associações empresariais com acesso
aos principais tomadores de decisão ganham uma voz forte, enquanto os
eleitores desorganizados podem perder a sua, resultando em agendas políticas
que acabam sendo muito diferentes daquelas ordenadas pelo eleitorado. Essas
elites tiveram sucesso em centrar o debate sobre a política tributária em torno
da estabilidade macroeconômica como uma prioridade.b Em um contexto de
receitas fiscais baixas, isso ocorre às custas de restringir a capacidade do
governo de fornecer bens e serviços públicos, incluindo os investimentos
necessários em infraestrutura e política social.

a
b
c

Fairfield e Jorratt (2014).
Schneider (2012); Barrientos e Garita (2015).
Fairfield (2015).

3.4. Os sindicatos podem contribuir para diminuir a
desigualdade e impulsionar o crescimento econômico
As economias da região da ALC são caracterizadas por níveis relativamente altos
de concentração de mercado. Alguns grupos de negócios locais (geralmente
administrados e pertencentes a famílias tradicionais), ao lado de corporações
multinacionais, podem muitas vezes extrair grandes rendas graças ao seu poder de
mercado descomunal. Essas rendas econômicas quase sempre permitem que esses
atores comprem poder político e a capacidade de influenciar políticas, impostos
e regulamentações de uma forma que contribua para manter um status quo que
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funcione ao seu favor. Os resultados disso têm sido sociedades desiguais com
economias ineficientes.52 No entanto, não são apenas as empresas que têm esse
poder de distorcer as políticas na arena do mercado, mas também os trabalhadores,
especialmente o trabalho organizado.

O efeito dos sindicatos sobre a eficiência e igualdade na ALC é ambíguo
A pesquisa existente sugere que o efeito dos sindicatos sobre a eficiência e a
igualdade na ALC é ambíguo. Os sindicatos não são inequivocamente “bons” nem
“maus” a este respeito. Por um lado, há algumas evidências sugerindo que sindicatos
mais fortes podem promover eficiência e igualdade. Por exemplo, o sucesso relativo
da “Grande Greve da Banana” organizada por sindicatos em 1934 contra os abusos
de poder da United Fruit Company foi um passo importante que contribuiu para uma
sociedade mais igualitária na Costa Rica.53 Por outro lado, os sindicatos podem obstruir
as políticas que melhoram o acúmulo de capital humano entre os membros mais
vulneráveis da sociedade, como na educação pública na Argentina ou no México,
prejudicando a eficiência e a igualdade, já que os alunos pobres e desfavorecidos
recebem educação de qualidade inferior aos demais.54
Esses efeitos ambíguos talvez não sejam surpreendentes. Como os trabalhadores na
ALC passaram por diferentes experiências históricas e operam em diversos ambientes
políticos e econômicos, seria de se esperar ver diferenças substanciais em tradições,
recursos, afiliações políticas e funções objetivas entre as organizações trabalhistas.55
Além disso, os sindicatos trabalhistas na região operam no contexto de mercados de
trabalho heterogêneos. Em alguns países, o emprego informal representa mais de dois
terços da força de trabalho, enquanto, em outros, a proporção é inferior a um terço.
Como o emprego informal é antitético à organização dos sindicatos, o escopo deste
último de influenciar a política de uma forma ou de outra varia de maneira importante.
Entendendo que não existe uma história única de sindicatos na ALC, esta seção
explora alguns dos fatores subjacentes que podem influenciar o grau e a direção
do seu impacto sobre a eficiência e a igualdade. Considera as características dos
sindicatos da região (como a sua força e composição), os canais de influência e o
ambiente institucional em que atuam. Enfatiza a necessidade de ir além das médias
para observar a variação nessas áreas entre países e setores. Dois temas permeiam
a discussão: se os sindicatos são do setor público ou privado e, no caso deste último,
se as empresas que empregam as suas afiliadas têm ou não poder de mercado.

52
53
54
55

Schneider (2009).
Booth (2008).
Jaume e Willén (2019), Álvarez et al. (2007).
Collier e Collier (2002).
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As características dos sindicatos de trabalhadores na ALC
Dependendo da sua força, os sindicatos podem ter mais ou menos capacidade de
afetar os resultados de igualdade e eficiência. Evidências em uma série de medidas
objetivas e subjetivas da força sindical, como densidade sindical, cobertura de
acordos coletivos, proporção de empresas sindicalizadas, número de greves e se
as pessoas consideram os sindicatos como instituições poderosas, sugere que os
sindicatos em ALC são, em média, fracos. Isso se refere à comparação com outras
instituições da região (como governo e empresas) e as suas contrapartes no mundo
desenvolvido. Há, no entanto, heterogeneidade entre países e setores. Em alguns
países, os sindicatos profissionais são relativamente fortes; é o caso principalmente
da Argentina e, em menor grau, da Bolívia, Brasil, Costa Rica, México e Uruguai.
Na maioria dos outros países, os sindicatos são relativamente fracos. Em alguns
países, como na Guatemala e no Haiti, não há sindicatos eficazes (ou são econômica
e politicamente irrelevantes).56 Na maioria dos casos, os sindicatos da região
perderam o poder com o abandono ou exaustão da industrialização por substituição
de importações durante as décadas de 1980 e 1990, e a alta incidência do trabalho
informal é um impedimento estrutural profundo para uma ampla cobertura.
Não só existe uma grande variação na força sindical entre os países, como também
existe uma grande heterogeneidade entre os setores e tipos de trabalhadores (figura
3.13). Em primeiro lugar, nos países da ALC, os trabalhadores do setor público têm
maior probabilidade de se organizar em sindicatos em relação aos trabalhadores do
setor privado (exceto em atividades em que os sindicatos são legalmente proibidos,
como o exército e, às vezes, a polícia). Em segundo lugar, dentro do setor privado, os
trabalhadores têm maior probabilidade de se organizar efetivamente em empresas
maiores e com rendas econômicas mais altas. Terceiro, em todos os países da ALC,
a sindicalização é mais frequente entre os trabalhadores com maior escolaridade
e quase inexistente entre os trabalhadores autônomos ou empregados em setores
extremamente pulverizados, como trabalho doméstico ou emprego em pequenas
empresas onde todos os trabalhadores são parentes. Mesmo que os sindicatos
não representem trabalhadores informais ou desempregados, esses grupos ainda
compartilham a crença dos trabalhadores empregados dos setores público e privado
de que os sindicatos são necessários para defender as condições de trabalho
e os salários. Quase 80% das pessoas (em todos os tipos de grupos de trabalho)
consideram os sindicatos uma instituição necessária para proteger os trabalhadores
de abusos de poder dos empregadores.57 Uma razão para isso pode ser que os
sindicatos trabalhistas (às vezes) apoiam e colaboram com movimentos sociais
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emergentes, que representam, parcialmente, os interesses dessas pessoas de fora.
Um bom exemplo é o Brasil, onde um grande sindicato urbano, a Central Única dos
Trabalhadores, lutou ao lado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para
incorporar os setores populares.58
Figura 3.13: Na ALC, a sindicalização é mais comum no setor público, em empresas maiores e entre
trabalhadores mais qualificados
a. Proporção da densidade
sindical no setor público em
relação ao setor privado

b. Vendas e empregos anuais
c. Taxa de sindicalização
totais (empresas sindicalizadas por nível educacional dos
vs. empresas não sindicalizadas) trabalhadores
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Canais de influência nas arenas do mercado e política
Os sindicatos de trabalhadores usam vários canais e instrumentos para afetar as
rendas das grandes empresas e, subsequentemente, os resultados de eficiência e
igualdade em toda a economia. Alguns desses canais operam no nível da empresa
ou setorial na arena do mercado, enquanto outros estão na arena política.
Na arena do mercado, no nível da empresa, os líderes sindicais e delegados podem
negociar com os proprietários de negócios para dividir as rendas econômicas obtidas
no mercado do produto ou não permitir que os empregadores explorem o mercado de
trabalho local. Ambas as forças reduzem a desigualdade (entre capital e trabalho) e a
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última força também pode melhorar a eficiência ao aproximar os salários da produtividade
do trabalho. No entanto, isso só é verdade se os líderes sindicais responderem aos
interesses daqueles que representam e se os proprietários de negócios usufruírem de
rendas econômicas (ou seja, eles operam em mercados que não são perfeitamente
competitivos). Se os líderes sindicais forem corruptos, eles podem não compartilhar
os frutos das suas negociações com os trabalhadores e os efeitos positivos sobre a
igualdade e a eficiência diminuirão. Na ALC, esse é um cenário bastante provável; a
maioria dos latino-americanos pensa que há corrupção substancial nos sindicatos e
apenas cerca de um terço tem alguma ou muita confiança nos sindicatos.59
Enquanto isso, se os mercados de trabalho são competitivos, os sindicatos podem
criar ineficiências ao reduzir a produtividade e o investimento. O motivo é o seguinte:
na ausência de rendas de mercado, o nível de emprego é o que maximiza a eficiência,
e salários mais altos, embora claramente benéficos para os trabalhadores dessas
empresas, prejudicarão todos os outros, à medida que o emprego for reduzido
abaixo do ideal. Assim, alguma forma de comportamento não competitivo que resulte
em rendas econômicas firmes é necessária para que os sindicatos aumentem a
igualdade e a eficiência. Além disso, observe que, nesses casos, seria melhor se,
por meio de políticas antitruste e outras medidas de incentivo à concorrência, essas
rendas econômicas não existissem. O fato de os sindicatos negociarem com firmas
individuais ou um subconjunto de firmas em mercados monopolizados é certamente
bem-vindo porque pelo menos as rendas não são totalmente capturadas pelos
proprietários das firmas, mas são repassadas aos trabalhadores; no entanto, do ponto
de vista da sociedade, seria melhor se não houvesse rendas econômicas.
Na arena política, os sindicatos têm três instrumentos principais para exercer a sua
influência. Primeiro, eles podem conspirar com grandes empresas e usar o seu poder
político para reduzir a competição interna e externa ou obter tratamento tributário
especial, subsídios e privilégios, perpetuando e exacerbando a desigualdade e a
ineficiência. Esse canal ainda é bastante comum na ALC, embora tenha sido ainda
mais comum durante o período de industrialização por substituição de importações.
Em segundo lugar, os sindicatos podem usar o seu poder político para introduzir
regulamentos gerais de proteção para os trabalhadores (como salários mínimos e
indenizações) e fazer lobby junto ao governo para dedicar mais recursos à aplicação da
lei, uma preocupação crucial em uma região caracterizada pela violação generalizada
de regulamentos trabalhistas e previdenciários.60 Aqui, novamente, no entanto, os
efeitos podem ser mistos porque os sindicatos podem se preocupar apenas com a
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aplicação em grandes empresas onde os seus afiliados estão presentes, deixando o
resto da força de trabalho sem proteção.61 Consistente com esta hipótese, os dados
das Enterprise Surveys mostram que, na ALC, as empresas sindicalizadas têm uma
probabilidade significativamente maior de serem inspecionadas do que as empresas
não sindicalizadas (figura 3.14).62 Esse canal pode reduzir a desigualdade entre
proprietários de empresas e trabalhadores, mas agravá-la entre os trabalhadores.
Finalmente, o trabalho organizado pode se opor, deslegitimar e desestabilizar as
ditaduras ou colaborar com elas.
Figura 3.14: Empresas sindicalizadas são mais propensas a passar por inspeções do que empresas
não sindicalizadas
Parcela de empresas inspecionadas por funcionários dos departamentos do trabalho ou da
previdência social no ano anterior
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Fonte: Ronconi 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021; dados Enterprise Surveys (painel), International Finance Corporation
e World Bank, Washington D.C., https://www.enterprisesurveys.org/.
Observação: Os países da ALC com dados de inspeção são Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Guiana, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicarágua e Peru.

A relação entre sindicatos e o salário mínimo também merece atenção, principalmente
em uma região onde, no geral, pouco mais da metade da força de trabalho está
ocupada informalmente. Os efeitos dos salários mínimos precisam ser considerados
cuidadosamente no nível de cada país. Mesmo que os mercados de produtos
sejam competitivos, os mercados de trabalho podem não ser.63 Atritos, como custos
de procura de emprego ou de trabalho, podem descartar as correspondências
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instantâneas entre empresas e trabalhadores necessárias para mercados de
trabalho perfeitamente competitivos. E esses atritos podem criar rendas, que são
distribuídas entre empresas e trabalhadores com base no poder de barganha de
cada parte.64 Nesse contexto, o salário mínimo pode alterar o equilíbrio de poder
em favor dos trabalhadores. O lobby dos sindicatos por salários mínimos mais
elevados pode, portanto, contribuir para a redução da desigualdade com impactos
mínimos na eficiência. No entanto, esse resultado depende do nível em que o salário
mínimo é fixado na distribuição geral dos salários. Se for muito alto, o resultado
pode ser salários mais altos entre os trabalhadores formais de baixa remuneração,
mas maior desemprego e emprego informal, com menor eficiência geral e impactos
contraditórios sobre a desigualdade salarial. Nessa perspectiva, a participação dos
sindicatos nas negociações do salário mínimo é bem-vinda. No entanto, considerando
a eficiência e o bem-estar de todos os trabalhadores, não apenas aqueles do setor
formal, essas negociações precisam estabelecer mecanismos para garantir que os
interesses dos trabalhadores não organizados no setor informal, que geralmente têm
salários mais baixos do que os trabalhadores formais, e os desempregados também
sejam considerados.

Sindicatos do setor público e o ambiente institucional
O papel dos sindicatos no setor público merece atenção especial porque os fatores
que determinam a sua influência sobre a eficiência e a igualdade são diferentes. No
setor privado, os efeitos dos sindicatos dependem em grande parte das características
das empresas (especialmente se as empresas têm poder de mercado) e da extensão
dos atritos no mercado de trabalho que permitem espaço para negociação. No
setor público, os efeitos dos sindicatos dependem mais de fatores institucionais.
Os sindicatos do setor público têm mais espaço para melhorar a prosperidade em
contextos em que o estado é predatório em comparação com contextos em que o
estado já está buscando o bem-estar geral.
Considere, por exemplo, como os sindicatos de professores do setor público interagem
com o ambiente institucional para promover melhores ou piores resultados educacionais
(um motor fundamental de crescimento e igualdade). Às vezes, as estratégias adotadas
pelos sindicatos de professores podem levar a consequências negativas — por
exemplo, dias de aula perdidos por causa de greves entre professores ou a oposição ou
mesmo manipulação política das avaliações de desempenho dos professores.65 Essas
estratégias podem prejudicar a qualidade educacional, com efeitos especialmente
prejudiciais para as crianças mais desfavorecidas. Os sindicatos de professores, no
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entanto, também fazem lobby por maiores gastos com educação, mais material didático
e melhor manutenção da infraestrutura escolar, o que certamente contribui para
melhores resultados educacionais. Em alguns países da América Latina e do Caribe,
mas particularmente naqueles que carecem de burocracias coesas, a existência de
sindicatos de professores fortes pode contrabalançar a tendência de curto prazo dos
formuladores de políticas. Todos esses efeitos mistos sugerem que “o impacto dos
sindicatos no desempenho dos alunos depende do canal e do tipo de mercado político
em que os sindicatos operam, mas não da presença dos sindicatos em si”.66
Finalmente, no que diz respeito à previdência, em muitos países da região os
trabalhadores dos setores público e privado compartilham o mesmo regime de
seguridade social e, portanto, não há vantagem para um conjunto de trabalhadores
em relação ao outro no acesso aos cuidados de saúde ou aposentadorias; todos
são tratados igualmente. Mas em outros países, como Brasil, Jamaica e México, os
trabalhadores do setor público e privado estão sob regimes diferentes, às vezes com
institutos de seguridade social separados. A evidência mostra que, nesses três países,
os trabalhadores do setor público têm regimes de aposentadoria mais favoráveis:
taxas de contribuição mais baixas, períodos de contribuição mais curtos ou benefícios
mais generosos, às vezes substancialmente (ver capítulo 5). Além disso, geralmente
é o caso que os regimes de aposentadoria do setor público, particularmente sob a
modalidade de repartição, envolvem taxas de contribuição que estão bem abaixo
do valor atuarialmente justo dos benefícios, implicando na necessidade de grandes
subsídios de todos os contribuintes para um subconjunto reduzido de trabalhadores
que, em comparação com os seus pares do setor privado, são claramente mais
abastados. Como os subsídios podem ser muito grandes, às vezes iguais a dois ou
três pontos percentuais do PIB, o impacto sobre a desigualdade é significativo.

Uma agenda de pesquisa aberta
O impacto dos sindicatos sobre os resultados de igualdade e eficiência na região
foi positivo e negativo. Esse achado contrasta com o das elites empresariais, para o
qual o diagnóstico está longe de ser positivo. Os sindicatos têm substancialmente um
menor poder econômico e político, embora isso nem sempre seja verdade e, se eles
têm poder, podem às vezes empregá-lo para aumentar a igualdade e a eficiência,
embora isso também nem sempre seja verdade. O fato de que os sindicatos têm um
efeito ambíguo sobre esses resultados na ALC é consistente com as conclusões de um
corpo muito maior de literatura sobre o impacto econômico dos sindicatos na América
do Norte e na Europa.67 No entanto, é essencial lembrar que o que é o conhecimento
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sobre esse problema no contexto específico da região da ALC ainda é limitado devido
a uma combinação de fatores. O primeiro é a complexidade conceitual: há apenas
uma compreensão teórica parcial de como os sindicatos afetam as sociedades da
ALC. Em segundo lugar, há uma falta de evidências empíricas robustas; os dados
são geralmente limitados e a inferência causal é particularmente desafiadora. O
terceiro é o simples fato de que relativamente pouca pesquisa foi realizada sobre os
sindicatos como atores econômicos na ALC. Compreender os diferentes impactos
dos sindicatos sobre os resultados do desenvolvimento na região, portanto, continua
sendo uma agenda de pesquisa aberta e importante para o futuro.

Caixa 3.6: O impacto das instituições
do mercado de trabalho sobre os aumentos
de preços e reduções salariais no Uruguai
Usando dados de nível de empresa para os setores de manufatura e serviços
no Uruguai entre 2002 e 2016, Gandelman e Casacuberta (2021) investigam
o impacto das instituições do mercado de trabalho, como conselhos salariais
e sindicatos, no poder de mercado das empresas em ambos os mercados
de produtos (por meio de remarcações de preços) e o mercado de trabalho
(por meio de reduções de salários). Descobriram que, quando as instituições
permitem que os trabalhadores participem das negociações salariais, elas
ficam protegidas do poder de mercado das empresas e os salários aumentam à
medida que as empresas perdem poder de barganha. No entanto, as empresas
repassam aos consumidores parte do aumento dos custos da mão de obra por
meio de preços mais altos.
Em 1943, a Lei 10.449 introduziu conselhos salariais tripartidos no Uruguai para
negociações salariais periódicas entre as câmaras de empregadores, sindicatos
setoriais e delegados do governo no Uruguai. Estabeleceu categorias de
trabalhadores por setor de atividade e conferiu aos conselhos a possibilidade de
fixar salários mínimos para cada categoria. Entre 1992 e 2003, porém, o governo
não convocou esses conselhos salariais e se retirou das negociações públicas.
Em 2004, as negociações salariais foram reiniciadas. Entre 2005 e 2016, os
conselhos determinaram que os salários dobrassem. Além disso, as mudanças na
centralização e coordenação da negociação salarial fortaleceram os incentivos à
sindicalização e a filiação em sindicatos aumentou depois de 2005.
Gandelman e Casacuberta (2021) descobriram que, em resposta a essas
mudanças, a redução salarial média diminuiu 50% em comparação com o valor
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de 2005 e o aumento do preço médio aumentou 18%. Os salários exigidos
pelo conselho respondem pela maioria das mudanças nos aumentos e
cortes. Enquanto as empresas perdiam poder de barganha nos mercados de
trabalho, pareciam ter sido capazes de repassar aos consumidores uma parte
considerável dos seus custos de mão-de-obra aumentados. A sindicalização
do setor não teve mais efeito sobre os aumentos e um efeito mínimo sobre
a redução dos cortes. O impacto dos sindicatos foi canalizado por meio de
negociações salariais.
Os aumentos na produtividade do trabalho não acompanharam os aumentos
salariais no Uruguai e, como resultado, a relação entre os salários médios e
a produtividade do trabalho aumentou. Como parcela da produção, os custos
trabalhistas aumentaram. Este resultado contrasta com as descobertas na
Europa e nos Estados Unidos, onde a participação da mão de obra diminuiu,
enquanto as markups aumentaram.

3.5. Poder de reequilíbrio
Este capítulo explora como a concentração de poder nas mãos de poucos pode
distorcer a política e impulsionar a armadilha de alta desigualdade e baixo
crescimento na ALC. Em primeiro lugar, analisa-se a manifestação disso no mercado,
considerando que, na ALC, os mercados são caracterizados por um pequeno número
de grandes empresas e altos níveis de poder de mercado. Discute como o poder
de mercado na ALC pode ser caro pelos seus efeitos diretos na produtividade e
no bem-estar e destaca o papel fundamental de leis de concorrência eficazes na
mitigação de impactos negativos. Apresenta novas evidências que mostram que
um maior poder de mercado também está associado a uma maior produtividade na
ALC. As grandes empresas dominam, pelo menos em parte, porque os seus rivais
no mercado são pequenas empresas que não conseguem representar uma pressão
competitiva devido à sua produtividade relativamente baixa. O capítulo também
explora o poder dos trabalhadores (por meio de sindicatos organizados) para moldar
esses resultados e argumenta que, embora as evidências permaneçam escassas,
o que se sabe sugere que, em certos contextos, os sindicatos podem fazer muito
bem. No entanto, também podem ser prejudiciais à igualdade e à produtividade se
perseguirem interesses privados em vez de públicos, o que às vezes é o caso. Em
geral, isso é verdade para qualquer tipo de poder: o seu impacto depende de como
e para que é usado.
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O capítulo destaca criticamente como o poder de monopólio e a concentração de
mercado podem se traduzir em comportamentos de busca de renda e, em última
análise, em poder político empresarial. Na região da América Latina e do Caribe,
isso levou a vários exemplos de elites econômicas interferindo na formulação ou
implementação de políticas. Os sistemas fiscais, a política de concorrência e as
regulamentações de mercado muitas vezes foram moldados para beneficiar um
pequeno grupo de cidadãos em resposta a essa interferência. As elites econômicas
raramente usam o seu poder político para promover reformas que colocariam os
seus países no caminho do desenvolvimento, aumentando o bem-estar para todos.
Mas podiam.
Em última análise, sair de forma sustentável da armadilha de alta desigualdade e baixo
crescimento exigirá ações que tendam a reequilibrar o poder. Não existe uma solução
política única para lidar com esses tipos de assimetrias de poder e as distorções que
criam na arena do mercado e no sistema fiscal. Dependendo do contexto, no entanto,
esforços, tais como regulamentar o financiamento de campanhas e atividades de
lobby, fortalecer o poder e a independência da política de concorrência e das agências
de concorrência, revisar as regulamentações do mercado para eliminar aquelas que
favorecem os interesses privados e não o bem geral, ou levar a sério as conversas
globais sobre como tributar os super-ricos podem desempenhar papéis importantes
no avanço dessa agenda. O próximo capítulo se aprofunda nos desafios que a região
enfrenta, considerando especificamente aqueles representados pela violência.
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O PODER DE INTERROMPER OU
ACELERAR UMA ENERGIA MAIS VERDE
A transição para o progresso social e econômico sustentável na ALC depende
da redução das emissões da produção e do consumo de energia, especialmente
eletricidade, fortemente dependente de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e
gás. A região da ALC tem uma fração substancialmente maior da produção hidrelétrica
do que o resto do mundo, mas a sua dependência de fósseis continua sendo um
desafio. Mesmo depois de incorporar os custos sociais da degradação ambiental,
um caminho de crescimento verde enfrentará o desafio de substituir os combustíveis
fósseis por energias renováveis sob pressão crescente da economia. Considerando
que 80% da população da ALC vive em cidades, a demanda por grandes projetos de
eletrificação crescerá de acordo com as mudanças nas necessidades da indústria,
comércio, transporte e residências.
Esta transição enfrenta problemas adicionais em termos de mudança tecnológica
e investimento e barreiras emergentes de forças políticas — pressão de lobby e
interesses privados — que sofreriam com isso. Tanto os interesses estatais quanto
os privados podem atrapalhar a decisão sobre a substituição da energia dependente
de fósseis da região por fontes renováveis. Dois países da região exemplificam os
possíveis caminhos a seguir: México e Uruguai. As suas transições de energia oferecem
uma visão das dificuldades inerentes ao impulso em direção à sustentabilidade que
pode responder às demandas das economias em crescimento e às necessidades
sociais das pessoas
Durante a década de 1970, tanto o México quanto o Uruguai tinham um consumo de
eletricidade per capita entre 500 e 700 kWh. Ambos os países produziam cerca de
metade da sua eletricidade usando fontes de combustível fóssil, enquanto a outra
metade vinha de projetos hidrelétricos. De acordo com dados da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Agência Internacional de
Energia, o Uruguai atingiu um consumo per capita de 3.000 kWh, acima do consumo
do México de cerca de 2.150 kWh, em meados da década de 2010. Da mesma forma,
durante essas quatro décadas, o México aumentou o uso de combustíveis fósseis
para 90% do seu consumo de energia, enquanto o Uruguai reduziu a participação
para menos de 50%. No mesmo período, o México reduziu a sua produção de
eletricidade de fontes hídricas para 10% (2015), enquanto o Uruguai manteve a sua
participação de eletricidade de base hídrica em cerca de 60%. O Banco Mundial
estima que o consumo final de energia de todas as fontes renováveis como uma
fração da energia final total aumentou no Uruguai de 45% em 1990 para quase 60%
em 2015 (figura S6.1). No México, caiu de 15% para 9% no mesmo período. O México,
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Fonte: SE4ALL (Sustainable Energy for All) (painel), Banco Mundial, Washington D.C., https://datacatalog.worldbank.org/dataset/
sustainable-energy-all; dados OCDE; dados da Agência Internacional de Energia.

Dois eventos recentes ilustram como as decisões políticas podem afastar ou
aproximar um país de uma transição sustentável. Em março de 2021, o Senado do
México aprovou uma reforma na lei que regulamenta o setor de energia elétrica.
Essa reforma privilegia a produção de eletricidade pela empresa estatal de energia
elétrica, Comisión Federal de Electricidad, principalmente com base em usinas de
produção de energia térmica mais antigas, e enfraquece a possibilidade de entrada
de produtores privados com base em fontes renováveis. Esse movimento recente
tornará mais difícil para o México cumprir o seu compromisso no Acordo de Paris de
reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa em 22%.
Enquanto isso, o Uruguai vem realizando alguns movimentos estratégicos em direção
a uma transição energética que privilegia as fontes renováveis. O PNUD tem apoiado
o seu programa de transição energética desde 2007 com mecanismos criativos
para incorporar a produção de energia renovável em várias escalas. Mais tarde,
em 2013, o parque eólico Los Caracoles obteve financiamento do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo segundo o Protocolo de Quioto, assinado entre a Espanha
e o Uruguai como uma troca de dívida por eficiência. Este projeto troca o alívio da
dívida do país por créditos de carbono, visando uma capacidade de produção de
10 MW e o equivalente a 180.000 créditos de carbono durante os primeiros sete
anos de operação. Os créditos de carbono, comprados pelo Fundo Espanhol de
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Figura D6.1: Produção de eletricidade a partir de fontes de petróleo, gás e carvão, 1971-2015, % do total

DESTAQUE

uma potência produtora de petróleo, manteve a sua dependência fiscal e energética
de combustíveis fósseis. Em contraste, com padrões semelhantes de produção de
energia há meio século, o Uruguai mudou para uma dependência muito menor de
combustíveis fósseis.
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Figura D6.2: Consumo de energia renovável, % do consumo total de energia final
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Fonte: SE4ALL (Sustainable Energy for All) (painel), Banco Mundial, Washington D.C., https://datacatalog.worldbank.org/dataset/
sustainable-energy-all.

Em 2018, foi realizada uma pesquisa sobre a geopolítica das energias renováveis
(FGV e ELKA-KAS 2019), captando percepções de cerca de 700 acadêmicos, líderes
cívicos, representantes do governo e empresários em 10 países latino-americanos
(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá e
Peru). Houve consenso entre os entrevistados sobre a necessidade de transitar para
as energias renováveis na região. Entre os entrevistados, 51% consideraram a energia
solar como a fonte de energia renovável com maior potencial na região, seguida pela
eólica (17%) e hídrica (12%). No geral, 92% concordaram que o aumento da participação
das energias renováveis na matriz energética impactaria positivamente as relações
externas em toda a região. Em relação aos riscos inerentes, 46% dos entrevistados
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Ao olhar para o consumo total de energia, do qual a eletricidade é uma fração, a
divergência entre as estratégias de energia do Uruguai e do México é evidente na
evolução do consumo de energia de fontes renováveis durante os últimos 25 anos
(figura S6.2).
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Carbono, reduziram US $ 10,5 milhões da dívida de US $ 77 milhões do Uruguai com
a Espanha. Até 2015, o país tinha instalado 581 MW de capacidade eólica, tornandose um exemplo de energia limpa (Thwaites 2016). O Uruguai está atualmente se
concentrando no combate às emissões de fontes de transporte por meio de uma
estratégia de mobilidade eletrônica. O Projeto MOVÉS — apoiado pelo PNUD e pela
Agência Uruguaia de Cooperação Internacional, financiado pelo Fundo Global para
o Meio Ambiente e coordenado em parceria com o Ministério da Indústria, Energia e
Mineração e o Ministério da Habitação, Ordenamento do Território e Meio Ambiente
— foi crucial para esta estratégia.
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Projetos de infraestrutura para desenvolver energias renováveis não são isentos de
conflitos sociais. Muitos deles exigem um tamanho mínimo para tornar os investimentos
financeiramente viáveis, dadas as economias de escala envolvidas. Grandes projetos
hidrelétricos durante as décadas de 1970 e 1980 enfrentaram tensões por causa dos
seus impactos ambientais e sociais e a sua viabilidade foi ameaçada. Preocupações
semelhantes surgiram em relação a outros projetos de energia renovável, como
parques eólicos e solares. Esses projetos requerem grandes investimentos,
geralmente financiados por grandes grupos econômicos nacionais ou estrangeiros,
que lutam para obter licenças sociais em áreas com elevada desigualdade e queixas
que emergem rapidamente.
Além disso, esses projetos muitas vezes se localizam em territórios periféricos com
graves desvantagens em relação às áreas urbanas. Quanto maiores essas lacunas
e quanto maior o projeto, mais difícil será para que tais projetos sejam aceitos pelos
habitantes locais. Além disso, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos
dos Povos Indígenas (DNUDPI) de 2007 e o seu predecessor mais relevante em
1989, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, exigem que os
projetos obtenham consentimento livre, prévio e informado de grupos indígenas ou
ancestrais potencialmente afetados por essas intervenções. Muitos projetos foram
rejeitados porque ameaçavam a diversidade cultural ou biológica local.
Alcançar a sustentabilidade energética na ALC exige que as desigualdades no
processo de tomada de decisão sejam enfrentadas. O poder político e econômico
que representa interesses privados, como a indústria de combustíveis fósseis, em
aliança com governos que pressionam por mudanças legislativas ou impedem a
possibilidade de tornar a matriz energética mais verde, ainda constituem barreiras
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Quando questionados sobre o possível sucesso do lobby de setores que se
opõem à transição para as energias renováveis, 75% e 69% dos entrevistados,
respectivamente, acharam provável que a transição seria bloqueada por lobby de
empresas petrolíferas nacionais e estrangeiras. Da mesma forma, 73% consideram o
lobby das empresas nacionais de petróleo como capaz de pressionar por um maior
desenvolvimento do mercado de combustíveis fósseis e 74% pensam o mesmo no
caso de empresas estrangeiras de petróleo. Essas respostas sugerem a concentração
de poder nas mãos de empresas e agências governamentais, incluindo grandes
empresas petrolíferas de propriedade de governos nacionais em casos como Brasil,
Colômbia, Equador, México e Venezuela, com um papel potencialmente significativo
em dificultar os avanços regionais em direção a uma matriz energética sustentável.
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viram as burocracias governamentais como a principal ameaça, seguidas por conflitos
sociais (27%) e insegurança jurídica (18%).
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significativas. No entanto, os compromissos com as baixas pegadas de carbono e o
desmantelamento da dependência de combustíveis fósseis, como os da Costa Rica
e do Uruguai, são exemplos claros de liderança eficaz que contribui para a mitigação
da mudança climática antropogênica.
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CAPÍTULO 4

A RELAÇÃO ENTRE
VIOLÊNCIA, DESIGUALDADE
E PRODUTIVIDADE

•
•
•
•
•
•

A América Latina e o Caribe são a região mais violenta do mundo.
A desigualdade fomenta a violência criminal, política e social na
ALC.
Como a violência afeta desproporcionalmente os mais vulneráveis,
perpetua e amplifica a desigualdade em vários aspectos do
desenvolvimento humano, incluindo direitos, renda, saúde,
educação e representação política.
A violência também impacta o crescimento econômico por meio
do seu impacto sobre indivíduos, empresas, comunidades e
instituições.
A violência é, portanto, um fator importante subjacente à armadilha
de alta desigualdade e baixo crescimento na ALC e a sua erradicação
requer intervenções políticas ativas em várias áreas.
Dada a prevalência da violência e o seu sério impacto no
desenvolvimento humano, a região precisa desesperadamente
de mais e melhores dados, especialmente nas formas de violência
mais graves que afligem a região.
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4.1. A violência está na base da armadilha da alta
desigualdade e do baixo crescimento na ALC
A violência continua muito comum para muitas pessoas na região da América Latina
e do Caribe. A região abriga apenas 9% da população mundial, mas atualmente é
responsável por 34% do total de mortes violentas.1 O PNUD sinalizou em 2013 que a
maioria dos países da ALC exibia taxas de homicídio consideradas epidêmicas pelos
padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS), um fato que ainda se mantém.2
A violência ou a ameaça de violência em vários contextos se tornou uma moeda de
troca entre atores estatais e não estatais para alcançar e manter acordos. É, portanto,
uma parte fundamental da luta pela distribuição de recursos, direitos, oportunidades
e poder na região.3 E é um fator comum subjacente que tanto impulsiona quanto é
impulsionado pela armadilha de alta desigualdade e baixo crescimento da região.
Maior desigualdade pode criar condições para mais violência. Do ponto de vista
econômico, o raciocínio por trás dessa ligação é que maiores disparidades tendem a
introduzir incentivos que tornam os retornos das atividades ilegais comparativamente
mais atraentes do que os retornos das alternativas legais.4 Do ponto de vista
sociológico, a teoria da privação relativa sugere que a desigualdade gera frustração
e alienação entre os despossuídos por meio de percepções de desvantagem, falta
de oportunidade e injustiça, que, juntos, estimulam a conduta violenta.5 Os contornos
da conduta criminosa são influenciados por características contextuais, incluindo a
eficácia e confiabilidade das redes de controle social e sistemas punitivos.6 A conduta
criminosa também pode ser afetada por mudanças no comportamento das vítimas
potenciais em resposta ao crime por meio de uma maior dependência da segurança
privada.7 As vítimas potenciais também podem modificar as suas decisões de consumo.8
No passado, o PNUD diagnosticou os níveis crescentes de violência e insegurança
na ALC como produto da ausência de crescimento inclusivo e da estagnação da
mobilidade social, que desencadeou desigualdades persistentes, precariedade de
empregos e expansões nas expectativas de consumo.9 Enquanto isso, cientistas
políticos há muito debatem se a desigualdade é um determinante crítico da violência
política, especialmente a guerra civil. Embora vários estudos não tenham encontrado

1

Chioda (2017).
PNUD (2013); A OMS define taxas de homicídio epidêmicas como aquelas que ultrapassam 10 homicídios por 100.000
habitantes.
3
PNUD (2009), (2012), (2013).
4
Becker (1968); Ehrlich (1973).
5
Merton (1938).
6
Shaw e McKay (1942); Kornhauser (1978); Kelly (2000).
7
Di Tella, Galiani e Schargrodsky (2010); Amodio (2019).
8
Mejía e Restrepo (2016); Galiani, Jaitman e Weinschelbaum (2020).
9
PNUD (2013).
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uma relação sistemática entre as duas, outros afirmam que as desigualdades políticas
e econômicas contribuem para o início e a duração da guerra civil.10
No entanto, a violência e a vitimização do crime também podem potencialmente
reproduzir a desigualdade, ampliando as lacunas nos resultados do desenvolvimento.
Embora seja menos frequentemente o foco da pesquisa acadêmica, esse impacto
direcional parece crível se reconhecermos que a violência é quase sempre
vivenciada de forma desproporcional por populações que já enfrentam adversidades
socioeconômicas, ampliando ou perpetuando o seu estado de privação.11 O efeito
da violência é multidimensional porque pode levar à deterioração dos direitos
e liberdades, piorar a saúde física e mental, reduzir os resultados educacionais e
de participação no mercado de trabalho e diminuir a participação política entre os
indivíduos vitimados. A violência também pode fraturar o capital social, ameaçar
as instituições democráticas local e nacionalmente e obstruir o fornecimento de
bens públicos nas comunidades vitimizadas. A violência pode, portanto, ser uma
consequência e uma causa da desigualdade.12
A violência está ligada não apenas à desigualdade, mas também ao crescimento.
No nível macroeconômico, o crime e a violência podem reduzir e distorcer o
investimento, afetar a formação do capital humano e, portanto, a produtividade, e
levar ao esgotamento do capital físico e natural.13 Cálculos recentes apontam o custo
médio dos homicídios nos países da ALC em cerca de 4,1% do produto interno bruto
(PIB) nacional.14 Os custos diretos e indiretos do crime na ALC são estimados em 3% do
PIB na média e mais de 6% nos países mais violentos da América Central.15 O Banco
Mundial estima que o custo de despesas médicas, perda de produtividade e gastos
públicos com segurança é equivalente a 3,7% da produção anual.16 Isso representa um
desperdício substancial de recursos públicos que se torna necessário para a defesa,
policiamento, programas de prevenção e punição. Os custos macroeconômicos da
violência se traduzem em maior desigualdade de renda, especialmente se impedirem
os países de investir em políticas que reduziriam a desigualdade ou se níveis mais
baixos de crescimento econômico derivados da violência forçarem os governos a
abandonar as intervenções institucionais de bem-estar. A violência é, portanto,
capaz de distorcer a alocação de recursos públicos e privados, contribuindo para a
persistência da desigualdade.

10

Ver Cederman e Vogt (2017) para uma visão geral do debate e descobertas recentes.
Arjona (2021).
12
PNUD (2013); Arjona (2021).
13
Lederman, Loayza e Menéndez (2002); Soares (2015).
14
Fearon e Hoeffler (2014).
15
Jaitman (2017).
16
Banco Mundial (2004).
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O restante deste capítulo explora o papel da violência como um fator subjacente
tanto na alta desigualdade quanto no baixo crescimento.17 Ele primeiro investiga
padrões históricos recentes de crime e violência na região e desvenda a violência
criminal, política, social e doméstica. Em seguida, oferece uma reflexão cuidadosa
sobre os canais pelos quais a violência se traduz em desigualdade e perpetua um
ciclo vicioso, e examina as rotas pelas quais a violência é prejudicial à produtividade
e ao crescimento econômico. Discute linhas de ação que contribuiriam para diminuir
a incidência da violência, levando a sociedades mais igualitárias e produtivas.

4.2. A América Latina e no Caribe são uma das
regiões mais violentas do mundo
A virada do século assistiu a uma diminuição generalizada da desigualdade de
renda e da violência no mundo (figura 4.1) e na ALC (figura 4.2). Mesmo assim, a ALC
manteve a sua posição como uma das regiões mais desiguais e violentas do mundo.
Entre 2000 e 2018, as taxas de homicídio intencional em cada uma das sub-regiões
da ALC ultrapassaram significativamente as médias mundiais.18 A América Central
e a América do Sul experimentaram consistentemente taxas mais altas do que o
Caribe (figura 4.3). Além disso, os países da ALC apresentam índices de homicídio e
vitimização por crime muito mais altas do que outros países com níveis semelhantes
de desigualdade (figuras 4.4 e 4.5).

17

Este capítulo se baseia em dois documentos de base para este RDHR: Arjona (2021) e Schargrodsky e Freira (2021).
As estatísticas de homicídio intencional incluem todas as mortes com origem em violência interpessoal, criminal e
sociopolítica, excluindo mortes causadas por distúrbios civis, homicídios em legítima defesa, homicídios em intervenções
legais e mortes não intencionais.
18
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Figura 4.1: No mundo, tanto o índice de homicídios quanto a desigualdade de renda diminuíram
Índice de homicídios e desigualdade de renda (Gini), mundo, 1995-2017
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Fonte: Schargrodsky e Freira 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021; IDM (Indicadores de Desenvolvimento Mundial)
(painel), Banco Mundial, Washington D.C., https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/.
Observação: As médias são calculadas usando a amostra de países disponível para cada ano. O número total de países é 106: África
(21), Ásia (24), Europa Oriental (21), ALC (21), América do Norte (2), Oceania (1) e Europa Ocidental (16).
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Figura 4.2: Na ALC, tanto o índice de homicídios quanto a desigualdade de renda diminuíram
Índices de homicídio e desigualdade de renda (Gini), ALC, 1995-2018
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Fonte: Elaboração do PNUD; IDM (Indicadores de Desenvolvimento Mundial) (painel), Banco Mundial, Washington D.C., https://
datatopics. worldbank.org/world-development-indicators/.
Observação: As médias são calculadas usando a amostra de países disponível para cada ano. Nem todos os países estão disponíveis
todos os anos. A amostra inclui 21 países da ALC.
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Figura 4.3. Os índices de homicídio nas sub-regiões da ALC ultrapassam significativamente as
médias mundiais
Índice de homicídio intencioanl por 100.000 habitantes nas regiões do mundo e sub-regiões da ALC
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Figura 4.4: Os países da ALC têm índices de homicídio mais altos do que países com níveis de
desigualdade semelhantes
Índices de homicídio e desigualdade de renda (Gini), mundo, 1995-2017
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Figura 4.5: Os países da ALC têm índices de vitimização mais elevados do que os países com
níveis de desigualdade semelhantes
Índice de vitimização do crime e desigualdade de renda (Gini), mundo, 2010–2014
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Fonte: Schargrodsky e Freira 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021; IDM (Indicadores de Desenvolvimento Mundial)
(painel), Banco Mundial, Washington D.C., https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/; WVS (Pesquisa de Valores
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Homicídios e outras formas de vitimização por crimes são apenas duas das muitas
maneiras pelas quais a violência se manifesta na região. Arjona (2021) propõe uma
tipologia da violência baseada em três categorias: violência criminal, ou seja, violência
interpessoal ou coletiva vinculada a atividades criminosas; violência política, ou seja,
violência interpessoal ou coletiva que ocorre em relação às agendas sociopolíticas;
e violência social e doméstica, ou seja, violência interpessoal e ocasionalmente
coletiva ligada a conflitos entre pessoas que não vivem no mesmo domicílio (social)
ou pessoas que vivem no mesmo domicílio (doméstica).
A ampla influência do crime organizado, alimentado pelo tráfico de drogas, no
cenário econômico e sociopolítico da região tornou a ALC um lar para uma série
de manifestações de violência criminal que incluem tráfico de pessoas, extração
ilícita de recursos naturais e ameaças a ecossistemas de alto valor ecológico,
deslocamento forçado, governança criminal, roubos, ataques físicos, extorsões e
sequestros. A violência política também é proeminente. Embora a maioria das formas
violentas de política contenciosa e repressão estatal tenham diminuído na região,
algumas formas de violência política têm aumentado, incluindo abusos por forças de
segurança pública militarizadas e a perseguição e assassinato de políticos, jornalistas,
defensores dos direitos humanos e ambientais e líderes cívicos. Por exemplo, dados
das Nações Unidas indicam que 75% dos assassinatos mundiais de defensores dos
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direitos humanos entre 2015 e 2019 ocorreram na ALC.19 No caso da violência social
e doméstica, a região está lutando atualmente com altos níveis de violência sexual,
feminicídio e violência contra as crianças. Tem a terceira maior prevalência ao longo
da vida de violência sexual perpetrada por não parceiros e a segunda maior taxa de
violência perpetrada por parceiros. A violência contra as minorias sexuais também
está entre as mais altas do mundo.20
Medir a violência envolve vários desafios. Os eventos violentos, incluindo os graves,
como estupro, muitas vezes não são relatados. Mesmo os homicídios, com maior
probabilidade de serem registrados em dados oficiais, são complicados porque a
definição legal de homicídio doloso varia entre os países, assim como a capacidade
dos governos de coletar e relatar dados sobre homicídios sistematicamente. Não
é incomum que diferentes agências dentro de um mesmo país relatem diferentes
números de homicídios. Os desafios para medir outras formas de violência são
ainda maiores porque isso depende de indivíduos para denunciar eventos violentos
ou relatá-los em pesquisas. Embora alguns esforços recentes tenham fortalecido
os sistemas de relatórios de informações na região (caixa 4.1), a confiabilidade
estatística e a comparabilidade entre países são geralmente inadequadas. Este
relatório reconhece essas limitações. Não pretende quantificar com precisão os
vários fenômenos violentos que afligem a região. Em vez disso, com base nos dados
disponíveis, relatórios de países e estudos comparativos, procura descrever as
principais tendências nas diferentes formas de violência na ALC.

19
20

CDH (2020).
Ibid; CIDH 2015; SinViolencia LGBTI (2019).
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Caixa 4.1: Infosegura: Inovação no
serviço de segurança cidadã
As novas tecnologias estão facilitando a produção e a disseminação de
informações em maior velocidade. No entanto, os dados por si só não
garantem as mudanças sociais ou culturais necessárias para avançar em
direção ao desenvolvimento sustentável. O Projeto Regional Infosegura, que foi
implementado pela primeira vez pelo PNUD em 2014 com o apoio da Agência
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), visa
fortalecer as capacidades institucionais na gestão da informação e promover
políticas abrangentes de gênero e baseadas nos direitos humanos por meio da
inovação em assuntos relacionados com a segurança do cidadão na América
Central e na República Dominicana.
A Infosegura ajuda as instituições nacionais e as representações do PNUD nos
países a ampliar a sua visão sobre a gestão da informação, concentrando-se no
desenvolvimento de ferramentas e na produção de conhecimento para informar
as políticas de prevenção da violência, promoção da segurança cidadã e coesão
social. Isso envolve uma abordagem multidimensional complexa alinhada com a
Agenda de Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa aumentou a capacidade
das instituições participantes de gerar informações com novas ferramentas
automatizadas e ecossistemas de dados integrados. Incentiva a análise em
maiores níveis de desagregação, territorialização e georreferenciamento. Tudo
isso ajuda a alcançar os grupos demográficos e áreas geográficas mais vulneráveis
por meio de intervenções direcionadas que não deixam ninguém para trás.
Para estabelecer maior transparência e integração, a iniciativa também estimula
as instituições a avançarem em uma política de dados abertos em matéria
de segurança cidadã, criar parcerias para troca de informações e produzir,
analisar e divulgar informações antes restritas aos órgãos de segurança de
cada país a diversas instituições estaduais ou locais. Isso tem permitido um
uso mais eficaz das evidências na formulação e monitoramento de políticas
públicas. Também levou a uma melhor compreensão do entorno imediato das
comunidades vulneráveis expostas à violência e à insegurança. Isso ocorreu
por meio de uma priorização territorial e metodologia de direcionamento que
já foi incorporada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de El Salvador
e pelo Ministério do Interior da Guatemala. Nos municípios hondurenhos, tem
apoiado a governança local facilitando o estabelecimento de observatórios
sobre a violência e auxiliando na formulação de estratégias para enfrentar a
insegurança e promover a coexistência.
A Infosegura está empenhada em reunir uma comunidade de conhecimento
regional sobre segurança cidadã, endossando redes de conhecimento nacionais
e regionais e produzindo uma plataforma digital (Datacción). O objetivo é estimular
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o trabalho multissetorial regional na gestão da informação sobre a segurança do
cidadão, mostrar os esforços dos escritórios do PNUD nos países e instituições
governamentais e facilitar a transferência e ampliação das melhores práticas e
propostas de inovação. Da mesma forma, a Infosegura tem ajudado a fortalecer as
capacidades técnicas das fontes de informação e as suas técnicas e ferramentas
de gestão da informação para compilar indicadores sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular o ODS 16.
Além de dados melhores sobre mortes violentas, feminicídios e violência sexual,
foi fornecido apoio na harmonização da pesquisa, no mapeamento dos atores
nacionais que produzem informações e nas estruturas de monitoramento
orientadas para a Agenda de Desenvolvimento Sustentável.
Fonte: Infosegura, Unidade de Coordenação Regional do projeto Infosegura, Escritório Regional para América
Latina e Caribe & Centro Regional para América Latina e Caribe, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, Panamá https://infosegura.org/.

Padrões na violência criminosa
Durante o século 20, a ALC foi profundamente permeada pela violência de natureza
predominantemente política por causa da turbulência derivada dos vestígios de
lutas pela independência, severa repressão estatal dos direitos civis e conflitos civis
internos agravados pela força crescente das insurgências e milícias pró-estado.
Foi somente após a onda de democratização da década de 1980 e o subsequente
advento do crime organizado e da expansão do tráfico de drogas durante a década
de 1990 que os padrões de violência na região mudaram de motivos políticos para
criminosos, que atualmente explicam a maioria dos homicídios. No entanto, apesar
dessa história comum de violência, há uma heterogeneidade intrarregional e
subnacional substancial. Nem todos os crimes e violência são iguais, e os países da
região diferem muito pelos tipos e intensidade dos crimes e violência que enfrentam.
As tendências por sub-região no século atual indicam que as taxas de homicídio
intencional em alguns países excedem os índices de outros países na mesma subregião em duas, três e até treze vezes (figura 4.6). Os índices mais altos na América
Central durante o período são observados em El Salvador, Honduras e Guatemala,
enquanto a Jamaica, São Cristóvão e Névis e as Bahamas exibem os índices mais
altos no Caribe. Na América do Sul, Brasil, Colômbia e Venezuela apresentaram
índices significativamente mais altos do que o restante dos países da sub-região. No
geral, os índices médios de homicídio intencional na ALC entre 2000 e 2018 mostram
uma grande variação entre os países (figura 4.7).
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Figura 4.6: Os índices de homicídio em alguns países são quatro ou treze vezes os índices em
outros lugares na mesma sub-região
Índice de homicídio intencional nas sub-regiões da ALC, 2000-2018
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Figura 4.7: Há uma grande variação nos índices de homicídio entre os países da ALC
Índice médio de homicídio intencional na ALC, 2000-2018
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A violência de homicídios na região também varia muito dentro dos países. Por
exemplo, alguns estados e cidades do México têm taxas de homicídio acima de 200
por 100.000 habitantes, enquanto outros têm taxas abaixo de 2, e algumas regiões do
Chile experimentam 3 homicídios por 100.000 habitantes, enquanto outras relatam
uma taxa de 0,5.21 A violência pode até estar concentrada em algumas localidades,
como em El Salvador, onde cerca de 5% dos municípios responderam por quase
metade de todos os homicídios em 2013, e no Brasil, onde a violência em cidades
como Belo Horizonte ocorre principalmente em 6 distritos de 81.22 Mesmo dentro das
cidades, há uma grande variação. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, 50% dos
homicídios em 2016 ocorreram em apenas 1,1% do espaço urbano.23
O crime letal nas nações menos violentas, como Argentina, Bolívia, Peru e Uruguai,
é principalmente resultado da violência doméstica e atos de delinquência comum.24
No entanto, os homicídios nos países mais violentos estão tipicamente ligados ao
tráfico de drogas e outros economias ilícitas.25 Esta violência é frequentemente
associada à competição entre grupos do crime organizado, os seus confrontos com
a segurança do estado e conflito dentro das organizações criminosas.26 Embora
haja variação temporal nos níveis de violência criminal dentro e entre os países,
o crime organizado na região tornou-se cada vez mais violento nas últimas duas
décadas. Devido à instabilidade e subsequente fragmentação das organizações
mexicanas do narcotráfico e o confronto entre si e com autoridades estatais após
mudanças na esfera política, o índice de homicídios do país triplicou em dez anos.27
Simultaneamente, o foco internacional na repressão às redes de drogas colombianas
e mexicanas pressionou os grupos criminosos a se expandir em direção à América
Central para estabelecer novas rotas para as suas operações de tráfico. Estima-se
que as quadrilhas responsáveis pela coordenação do tráfico de drogas nesta subregião estiveram envolvidas em cerca de 26% de todos os homicídios na América
Latina em 2011.28 O crime organizado tornou a América Central a sub-região mais
violenta do mundo em termos per capita. El Salvador, Honduras e Guatemala lideram
a tendência.

21

Muggah e Tobón (2018).
PNUD (2013); Jaitman (2017).
23
Chainey e Muggah (2020).
24
Lagos e Dammert (2012).
25
Yashar (2018).
26
Reuter (2009); Yashar (2018).
27
Lessing (2018).
28
Secretaria da Declaração de Genebra (2011).
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Enquanto isso, Colômbia, Brasil e Venezuela são os países mais afetados pela
violência criminal na América do Sul. O uso dos lucros do tráfico de drogas por
grupos guerrilheiros e paramilitares para financiar as suas operações vinculou
fortemente a violência política e criminal na Colômbia, e os esforços de transição não
tiveram sucesso em desmantelar dissidências de ambas as facções que continuam
a exercer a sua influência em áreas vulneráveis. No Brasil, o índice de homicídios
oscilou entre 25 e 30 por 100.000 habitantes entre 1990 e 2019, mas há grande
variação subnacional. Os homicídios nos estados do nordeste e centro-oeste do país
têm aumentado desde 2000, enquanto os estados do sudeste se tornaram menos
violentos; além disso, municípios mais populosos viram recentemente as taxas de
homicídio se estabilizar ou diminuir, enquanto municípios menores se tornaram cada
vez mais violentos.29 A Venezuela viu o índice de homicídio aumentar de 13 por
100.000 habitantes em 1991 para 60 em 2019.
O impacto do tráfico de drogas no Caribe, que havia deixado de ser importante após o
boom da cocaína nos anos 1980, recuperou a sua influência desde meados dos anos
2000.30 Atualmente, não apenas transformou a República Dominicana e a Jamaica em
importantes rotas de tráfego para a América do Norte e Europa, mas também aumentou
os níveis de violência, corrupção e capacidade coercitiva das quadrilhas.31 Todos os
países da sub-região, exceto Barbados e Suriname, enfrentaram índices crescentes de
homicídio e assassinatos relacionados a quadrilhas durante os anos 2000.32
A violência criminal na ALC também foi caracterizada pela prevalência de
deslocamento forçado, que afetou cerca de 265.000 guatemaltecos, hondurenhos e
salvadorenhos entre 2013 e 2018.33 O deslocamento forçado também afetou milhares
de mexicanos e, como resultado da violência criminal e política, mais de oito milhões
de colombianos.34 Roubos e ataques físicos são galopantes, fazendo da ALC a região
com o maior nível de ataques físicos e roubos violentos relatados em todo o mundo,
de acordo com as estatísticas de crime do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas
e Crime (UNODC). A pesquisa AmericasBarometer descobriu que, entre 2010 e 2014,
uma média de um entrevistado em cinco na região relatou ter sido vítima de um
roubo nos últimos 12 meses.35 A proporção média de entrevistados que relatam ter
sido uma vítima de um crime nos 12 meses anteriores variou muito entre os países
entre 2010 e 2014 (figura 4.8). Os respectivos índices no Equador, México, Peru e

29

Nsoesie et al. (2020).
UNODC (2012).
31
PNUD (2012).
32
PNUD (2012).
33
CRS (2019).
34
Ríos Contreras (2014); ACNUR (2018).
35
Ver AmericasBarometer (painel), Projeto de Opinião Pública da América Latina, Universidade Vanderbilt, Nashville, TN,
https://www.vanderbilt.edu/lapop/core-surveys.php.
30
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Uruguai excedem 20%; as taxas em Belize, Brasil, Colômbia, Costa Rica, República
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai oscilam
entre 10% e 20%, e os índices nas Bahamas, Barbados, Guiana, Jamaica, Panamá,
Suriname e Trinidad e Tobago estão todos abaixo de 10%.
Figura 4.8: Mais de 1 residente da ALC em cada 10 foi vítima de um crime nos últimos 12 meses
Entrevistados que relataram ter sido vítimas de um crime nos 12 meses anteriores, em média %,
2010-2014
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Fonte: Arjona 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021; dados de AmericasBarometer (painel), Projeto de Opinião Pública da
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Nos países mais violentos da região, a extorsão e os sequestros também representam
uma forma generalizada de violência criminal. Guerrilhas, paramilitares e grupos
criminosos colombianos contam com ambos, embora os sequestros tenham diminuído
substancialmente desde o início dos anos 2000.36 Quadrilhas em El Salvador,
Guatemala e Honduras contam com a extorsão como principal fonte de renda.37
É comum para organizações de tráfico de drogas no México realizar extorsões e
sequestros nas suas áreas de influência.38 Os grupos criminosos organizados também
encontraram lucros abundantes na mineração ilícita, especialmente na extração

36
Ver Observatorio de Memoria y Conflicto (painel), Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, Bogotá, Colômbia,
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/.
37
International Crisis Group (2017).
38
Magaloni et al. (2020).
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de ouro. Essas operações de mineração, que respondem por 28% de todo o ouro
extraído no Peru, 30% na Bolívia, 77% no Equador, 80% na Colômbia e entre 80% e
90% na Venezuela, estão associadas à exploração de trabalho e tráfico de pessoas
como também à degradação ambiental drástica e à contaminação dos recursos
hídricos (caixa 4.2).39

39

Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional (2016).

Caixa 4.2: A mineração ilegal e não
regulamentada é uma fonte de conflito
ambiental e destruição na ALC
As operações de mineração ilegais estão disseminadas por toda a ALC, e as
condições regulatórias e os padrões ambientais e de saúde em operações
que têm concessões ou autorizações legais muitas vezes não são cumpridos.
Devido ao caráter extrativo da mineração, os seus abundantes benefícios
econômicos são frequentemente distribuídos de forma desigual entre as
comunidades locais ou desviados para as mãos de corporações, autoridades
estatais corruptas ou grupos criminosos organizados.a Os danos permanentes
resultantes aos recursos naturais e ecossistemas afetam predominantemente os
meios de subsistência locais. Por esta razão, os projetos de mineração na região
têm enfrentado repetidamente resistência ou agitação entre as comunidades
locais.b Além disso, os direitos territoriais, políticos e econômicos locais são
quase sempre desconsiderados no contexto de grandes atividades extrativas e
as demandas levantadas pelas comunidades contra essas violações foram, em
alguns casos, ignoradas ou enfrentadas por violenta perseguição.c
Na ALC, a mineração artesanal e em pequena escala de ouro não é
regulamentada e continua a ser praticada usando técnicas tradicionais
que impactam negativamente o meio ambiente. Como principal motor do
desmatamento no Suriname, o país mais florestado do mundo, a mineração
de ouro foi responsável por 73% do desmatamento entre 2000 e 2015,
resultando em emissões de gases de efeito estufa de cerca de 55 milhões
de toneladas de dióxido de carbono.d Além disso, tipo de mineração de ouro
leva à degradação do solo e à erosão e sedimentação de cursos d’água. Sem
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restauração e reabilitação adequadas, as áreas mineradas se degradam em solo
nu, grama e água estagnada, diminuindo irreversivelmente a biodiversidade, os
estoques de carbono e os bens e serviços ambientais proporcionados pelos
ecossistemas. As perdas de biodiversidade derivadas desse tipo de mineração
estão especialmente associadas à dizimação de espécies de peixes.
A mineração artesanal e em pequena escala de ouro também é a principal
fonte de depleção antropogênica de mercúrio no meio ambiente, totalizando
cerca de 37% das emissões globais de mercúrio em 2018.e A ALC é o principal
contribuinte para as emissões de mercúrio derivadas da mineração artesanal e
de pequena escala do ouro, representando cerca de 42% do total de emissões
associadas a esta atividade. Por meio da ratificação da Convenção de Minamata
sobre Mercúrio, os países da região se comprometeram a eliminar o uso de
mercúrio.f Alguns até proibiram o seu uso. No entanto, os mineiros ainda não
têm ferramentas e habilidades para operar sem mercúrio e, assim, surgiu um
mercado negro para o metal, empurrando muitos mineiros em condições de
trabalho predominantemente informais para a ilegalidade e deixando-os com a
difícil escolha entre garantir os seus meios de subsistência e preservar a saúde
dos ecossistemas e de si próprios.

a

Loayza e Rigolini (2016).
Schröder et al. (2020).
c
GRISUL (2018).
d
NIMOS, SBB e UNIQUE (2017).
e
AMAP e PNUMA (2019).
f
BCCC, SCRC e PNUMA (2014).
b

A região também testemunhou violência contra grupos indígenas. Essa violência está
associada a atores estatais e do setor privado que buscam controlar ativos de capital
natural de valor estratégico, incluindo florestas que serão transformadas em pastagens
agrícolas em esquemas de especulação de terras, assim como recursos minerais,
fósseis e hídricos. O boom das commodities durante os anos 2000, que resultou
em altos preços de muitos metais importantes, elevou a demanda e a pressão pelas
atividades extrativas, tornando a violência sobre os recursos ainda mais prevalente.
As tensões aumentaram entre as comunidades locais na tentativa de proteger os seus
direitos sobre a terra e as indústrias extrativas com a intenção de tomar o controle de
ativos valiosos, desencadeando violência em muitos países da região.40

40

Rasch (2017); Martinez-Alier (2021).

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 215

Padrões de violência política
A violência do Estado e os atos violentos associados à política contenciosa
diminuíram na região durante o século 21. A mobilização social tem sido geralmente
pacífica. Apenas 23% da média de 39 protestos a cada ano entre 2000 e 2012 foram
violentos.41 Desde 2013, houve um ligeiro aumento no número de protestos e na
proporção deles que são violentos, mas os números variam amplamente dentro
e entre as sub-regiões (figura 4.9). Entre 2000 e 2019, os protestos violentos na
América do Sul foram mais comuns na Bolívia, Brasil e Venezuela. O México foi palco
de substanciais protestos violentos e a maioria dos protestos violentos na América
Central ocorreram em Honduras e na Nicarágua. De acordo com os dados limitados
sobre protestos no Caribe, Haiti e Jamaica tiveram o maior número de protestos
violentos na sub-região. Outra forma de violência relacionada a este fenômeno, que
se tornou particularmente evidente durante os protestos generalizados em toda
a região em 2019, foi o uso excessivo da força e declarações de emergência que
suspenderam direitos e liberdades básicas com que vários Estados responderam às
manifestações e que foram responsáveis por mais de 200 mortes.42
Mesmo depois de reformas estruturais entre as forças policiais como parte da transição
para a democracia, a brutalidade e os abusos policiais continuam a ser um problema
significativo na região. Eles são particularmente críticos na Argentina, Bolívia, Colômbia
e El Salvador, onde afetam principalmente homens, jovens e residentes de grandes
cidades.43 Na Venezuela, a taxa de civis mortos por forças governamentais aumentou
de 2,3 por 100.000 habitantes em 2010 para 19,0 em 2016, e até 22% de todas as
mortes violentas no país em 2016 foram causados por forças de segurança do Estado.44
Em El Salvador, em 2016, o índice equivalente era 9,5 por 100.000, e cerca de 11% de
todos os homicídios foram perpetrados por forças de segurança do Estado.45 O índice
de homicídios pelo Estado do Brasil é menor, perto de 2,0, mas o número de pessoas
mortas pela polícia na última década chegou a 33.000.46 Na Colômbia, o índice relatado
de civis mortos pelas forças do estado é inferior a 1,0, mas as execuções extrajudiciais
são comuns; mais de 3.800 pessoas foram mortas pelo exército para apresentá-las
como membros de grupos armados ilegais.47 As agressões realizadas pelas forças
armadas também se intensificaram após a decisão de alguns países de militarizar a
segurança pública, o que resultou em um aumento da violência no Equador, El Salvador,
Honduras, México, Nicarágua e Venezuela.48

41

Clark e Regan (2016).
Anistia Internacional (2019).
43
Cruz (2009).
44
Ávila (2018); Fernández-Shaw (2019).
45
Bergmann (2019).
46
Marques et al. (2019); Muñoz Acebes (2020).
47
Castillo Muñoz, Suárez Rueda e Acero Velásquez (2019); Legrand (2020).
48
Diamint (2015); Flores-Macías e Zarkin (2019).
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Figura 4.9: As manifestações foram geralmente pacíficas, mas os protestos violentos são um
problema em vários países
Número de protestos violentos em países da ALC, 2000-2019
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Observação: A média da ALC é mostrada pela linha laranja pontilhada.

A violência política na ALC também afetou as pessoas que foram sistematicamente
alvejadas e assassinadas por causa das suas convicções, opiniões e atividades
políticas. Isso inclui defensores dos direitos humanos, líderes sociais, ativistas
ambientais, políticos e jornalistas. A maioria dos casos de defensores dos direitos
humanos assassinados ocorreu no Brasil, Colômbia, Guatemala, Honduras e
México.49 Conflitos sobre questões ambientais tornaram-se especialmente violentos
no Brasil, Guatemala e Honduras.50 Centenas de políticos mexicanos foram mortos
por organizações do narcotráfico.51 Cerca de 2.000 políticos locais na Colômbia foram
assassinados entre 1980 e 2015.52 Estima-se que 450 jornalistas foram mortos ou

49

Front Line (2020).
Temper, del Bene e Martinez-Alier (2015).
51
Trejo e Ley (2021).
52
Arjona, Chacon e Garcia (2020).
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desapareceram na região entre 2000 e 2017; Brasil, Colômbia, Guatemala, Honduras
e México são os países mais perigosos para essa profissão.53

Padrões de violência social e doméstica
Além dos problemas críticos que a ALC enfrenta por causa da violência política e
criminal, a região também está lutando contra a violência doméstica e social (caixa
4.3). Cerca de um terço das mulheres que já estiveram em um relacionamento foram
agredidas física ou sexualmente por um parceiro íntimo pelo menos uma vez na vida
e mais de 10% das mulheres com 15 anos ou mais foram submetidas a sexo forçado
por um não parceiro.54
No entanto, existe uma grande variação entre os países. Dados sobre violência por
parceiro íntimo (VPI) contra mulheres durante o ano mais recente disponível entre
2003 e 2017 mostram que o Equador teve a taxa mais alta (40,4%), seguido por Costa
Rica (35,9%) e Trinidad e Tobago (30,2%) (figura 4.10). Todas as outras taxas variaram
entre 20% e 30%, exceto as taxas no Brasil e no Uruguai, que foram as mais baixas:
16,7% e 16,8%, respectivamente. A proporção de mulheres que foram abusadas física
ou sexualmente pelo seu parceiro atual ou mais recente também varia amplamente
entre os países (figura 4.11). A Bolívia exibe o índice mais alto (quase 60%); os índices
na Colômbia, Equador e Peru estão entre 30% e 35%, e o Uruguai relata um índice
inferior a 10%.
Havia diferenças perceptíveis nas taxas médias de feminicídio entre os países da
região entre 2010 e 2019 (figura 4.12). No Caribe, os índices de feminicídio mais altos
foram relatadas na República Dominicana (3,1), Trinidad e Tobago (2,3) e Santa Lúcia
(1,8). Na América do Sul, os maiores índices foram na Bolívia (2,0), Brasil (1,6) e Uruguai
(1,5). Na América Central, a sub-região com os índices mais altos, os países com mais
feminicídios em relação à sua população foram Honduras (7,1) e El Salvador (6,3).

53
54

Díaz Nosty e de Frutos García (2017).
OMS, LSHTM e SAMRC (2013).
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Caixa 4.3: A redução da violência
contra mulheres e meninas é um
requisito para o desenvolvimento
sustentável
A violência contra mulheres e meninas representa um flagelo contra os direitos
humanos, a saúde pública, a segurança cidadã e a autonomia física, política
e econômica das mulheres. Na ALC, os níveis desse tipo de violência são
avassaladores. O índice de violência sexual por parte de um não parceiro é
a terceira maior do mundo e o índice de violência por parte de parceiros ou
ex-parceiros é a segunda maior em todo o mundo. A expressão mais radical
dessa violência, o feminicídio, atingiu dimensões preocupantes: de acordo com
o Observatório da Igualdade de Gênero da Comissão Econômica das Nações
Unidas para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 4.555 mulheres foram vítimas
de feminicídio em 18 países da ALC em 2018.a
Por causa da pandemia de Covid-19, a maioria dos países está passando por
uma crise socioeconômica como um subproduto da crise de saúde, que gerou
maiores hiatos de desigualdade, afetando principalmente meninas e meninos,
adolescentes e mulheres, todos eles mais vulneráveis e em risco dentro das suas
próprias casas. Evidências em todo o mundo mostram que, em contextos de
crise, conflito ou emergência, a violência contra mulheres e meninas aumenta.
Dados do Rastreador Global de Resposta ao Gênero do PNUD mostram que
os governos da região colocaram a luta contra este tipo de violência no centro
das respostas políticas de emergência: 177 medidas realizadas em 29 países se
concentram na prevenção ou combate à violência contra mulheres e meninas,
compreendendo cerca de 68% de todas as ações com perspectiva de gênero.b
A eliminação desse tipo de violência é um fator catalisador para o cumprimento
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda de Desenvolvimento
Sustentável 2030. Não é apenas fundamental para o empoderamento econômico
das mulheres, mas também para a redução da pobreza, a consolidação da paz,
a coesão social e o acesso à justiça. Conforme amplamente demonstrado nos
últimos anos, as políticas públicas voltadas para a erradicação da violência
contra mulheres e meninas devem adotar um enfoque abrangente que inclua
prevenção, atendimento, punição e reparação. Essa abordagem também deve
integrar perspectivas econômicas, sociais, culturais e de justiça para enfrentar
a questão em todos os estágios do ciclo de vida das mulheres.
A Iniciativa Spotlight para a Eliminação da Violência contra Mulheres e Meninas
está no centro das reformas dentro das Nações Unidas.c Representa uma
nova maneira de cumprir a Agenda 2030 de maneira integrada. É uma aliança
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global plurianual entre a União Europeia e as Nações Unidas para ajudar a
eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas. O principal
objetivo do Programa Regional da Iniciativa Spotlight para a América Latina é
prevenir, responder e eliminar a violência contra mulheres e meninas, com foco
no feminicídio. O Programa Regional da Iniciativa Spotlight para o Caribe está
principalmente comprometido em lidar com a violência doméstica.

a

Ver Femicídio ou Feminicídio (painel), Observatório para a Igualdade de Gêneros para a América Latina e o
Caribe, Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, Santiago, Chile, https://
oig.cepal.org/en/indicators/femicide-or-feminicide.
b
ONU-Mulheres e PNUD (2020); ver Rastreador Global de Resposta ao Gênero Covid-19 (painel), Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Nova York, https://data.undp.org/gendertracker/.c GRISUL
(2018).
c
Ver o website da Iniciativa Spotlight em https://www.spotlightinitiative.org/. e AMAP e PNUMA (2019).

Figura 4.10: A violência
por parceiro íntimo contra
as mulheres na região é
generalizada

Figura 4.11: Na maioria dos
países, mais de 1 mulher em
cada 10 sofreu abuso sexual
ou físico por parte do seu
parceiro mais recente

Figura 4.12: Na ALC, a América
Central é a sub-região com os
níveis mais altos de feminicídio
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A violência também afetou gravemente as crianças da região e as minorias sexuais
e de gênero. Estima-se que 58% das crianças na região foram submetidas a abuso
físico, sexual ou emocional.55 Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) sugerem que, na maioria dos países da ALC, a maior parte das crianças
sofre disciplina violenta em casa. Quase dois milhões de crianças na região foram
vítimas de exploração sexual, e 48% das vítimas de tráfico de pessoas na América
Central e no Caribe são crianças, em comparação com 34% em todo o mundo.56
Todos os cinco países com as maiores taxas de homicídio de adolescentes no mundo
estão localizados na região: Venezuela, Honduras, Colômbia, El Salvador e Brasil.57
Os dados sobre violência contra a comunidade LGBT+ são ainda mais escassos
por causa de relatórios incorretos e casos não denunciados. Os dados disponíveis
sugerem que a ALC também tem uma grande proporção de homicídios contra
pessoas trans, por exemplo, mas os conjuntos de dados incluem países que relataram
apenas uma ocorrência deste tipo de violência entre 2008 e 2011, que não inspira
confiança na exatidão das informações.58 As informações mais confiáveis são dadas
por organizações não governamentais (ONGs) e organizações de base que constroem
os seus próprios observatórios para acompanhar as notícias locais (caixa 4.4).
Outro fato alarmante é o crescente apoio popular ao uso da violência extralegal
como uma forma aceitável de resolver conflitos entre os países da região, o que
reflete um baixo nível de confiança nas instituições. A parcela da população que
apoia esses métodos está entre 40% e 52% em Belize, Bolívia, República Dominicana,
Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica e Peru; entre 30% e 40% no
Brasil, Colômbia, Guiana, México, Nicarágua, Paraguai, Trinidad e Tobago, Uruguai e
Venezuela, e entre 20% e 30% na Argentina, Chile, Costa Rica e Panamá.59

55
56
57
58
59

Hillis et al. (2016).
Save the Children (2017); UNODC (2018).
UNICEF (2017).
Balzer e Hutta (2012).
Cruz e Kloppe-Santamaría (2019).
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Caixa 4.4: Houve progresso na proteção
dos direitos da comunidade LGBT+, mas
os níveis de violência ainda são altos
A comunidade LGBT+ na ALC continua encontrando incompatibilidades entre
os direitos legais e a realidade. De acordo com SinViolencia LGBTI, uma rede
regional de grupos de defesa LGBT+, quatro pessoas LGBT+ são assassinadas
na região todos os dias.a Na Colômbia, conquistas impressionantes na proteção
dos direitos das pessoas LGBT+ contrastam com altos níveis de discriminação
e violência. Diante desse cenário, o país oferece um valioso estudo de caso
para a região devido à disponibilidade de evidências recentes sobre o assunto
e à resposta de organizações de base que investigam, relatam e proporcionam
assessoria jurídica às vítimas LGBT+.
Uma pesquisa de 2019 realizada pelo Instituto Williams da Universidade da
Califórnia, Los Angeles, que entrevistou quase 5.000 participantes LGBT+ na
Colômbia, revelou padrões altamente perturbadores.b Entre os entrevistados,
72% relataram sofrimento psicológico; 55% tiveram pensamentos suicidas e 25%
tentaram o suicídio. Entre estes últimos, 33% eram mulheres bissexuais e 31% eram
transgêneros. Entre os entrevistados, 67% foram agredidos verbalmente; 35%
foram ameaçados; 21% foram vítimas de violência sexual e 23% foram espancadas.
A proporção de entrevistados que foram abusados verbal ou fisicamente por
autoridades públicas foi de 20% e 11%, respectivamente. Entre os participantes,
75% sofreram bullying quando eram menores de idade e 73% relataram que
foram submetidos a microagressões rotineiramente. Essas participações foram
dramaticamente maiores entre os entrevistados transgêneros.
Preconceito e violência andam de mãos dadas, e os assassinatos da população
LBGT+ da Colômbia costumam ser a última etapa em uma longa história
individual de abuso e discriminação dentro e fora de casa.c Em agosto de
2020, um jovem de 17 anos nacidade de Sincelejo atacou brutalmente Luis,
um vizinho gay da mesma idade, com um facão, mutilando o braço dele. Isso
aconteceu depois que Luis foi repetidamente assediado por ser homossexual.
Três organizações que atuam em questões relacionadas à comunidade LGBT+
— Colombia Diversa, Pink Consultores e Sucre Diversa — estão atualmente
oferecendo apoio a Luis e a família dele após a agressão. Da mesma forma, a
ONG Red Comunitaria Trans, que acompanha ativamente casos de violência
contra trabalhadoras do sexo transgênero na Colômbia, relatou em junho de
2020 que policiais espancaram, atiraram e perseguiram cinco trabalhadoras do
sexo em Bogotá, capital do país, após provocá-las verbalmente.
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De acordo com a ONG Temblores, ocorreram 1.944 atos de violência contra
pessoas LGBT+ em Bogotá de 2010 a 2020.d Amigos, desconhecidos,
conhecidos distantes e policiais e militares são os perpetradores mais
frequentes. A organização Colombia Diversa documentou que as mulheres
transgênero estavam entre as vítimas mais comuns de homicídios vinculados
à discriminação contra a comunidade LGBT+ em espaços públicos em 2015.e
Elas enfrentam elevada exposição à vitimização por causa das ocupações
altamente criminalizadas que são forçadas a assumir na ausência de melhores
oportunidades de emprego. Dos homicídios dirigidos a pessoas LGBT+ entre
2012 e 2015, 95% nunca levaram a prisões.
A persistência de crimes motivados por preconceito contra a comunidade
LGBT+ provavelmente não diminuirá sem um forte compromisso e uma linha
de ação clara e aberta dos governos da região para enfrentar a intolerância à
diversidade na orientação sexual e identidade de gênero.

a

SinViolencia LGBTI (2019).
Choi et al. (2020).
c
Moloney (2019).
d
Temblores ONG (2019).
e
Colombia Diversa (2016).
b

4.3. A desigualdade é resultado e fonte de violência
na região
A desigualdade está associada ao aumento da violência
Estudos empíricos exploraram a relação entre desigualdade e crime. A maioria
encontra uma associação positiva.60 Outros não descobrem nenhuma conexão
significativa.61 Ao estudar a desigualdade e as tendências do crime em todo o mundo
na segunda metade do século 20, pesquisadores identificaram possíveis efeitos
causais subjacentes da desigualdade nas taxas de criminalidade.62 Alguns ilustraram
como as taxas de criminalidade na América Latina estão intimamente relacionadas aos

60

Kelly (2000); Machin e Meghir (2004); Demombynes e Özler (2005); Buonanno e Vargas (2019).
Bourguignon et al. (2003); Corvalan e Pazzona (2019).
62
Fajnzylber, Lederman e Loayza (2002).
61
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traços socioeconômicos urbanos.63 Mais recentemente, pesquisadores identificaram
com sucesso uma relação causal entre as variações nos fatores socioeconômicos e
o crime no contexto da guerra às drogas mexicana.64
Este relatório se baseia neste trabalho anterior para analisar novos dados de períodos
mais recentes e dar novas evidências empíricas sobre a relação entre desigualdade
e taxas de homicídio e vitimização.65 Usa dados subnacionais e nacionais de várias
fontes para compor uma análise longitudinal. A análise considera várias medidas
de violência, inclui especificações de modelos diferentes e corrige a potencial
endogeneidade na desigualdade usando dados históricos como instrumentos.
Os resultados apontam para uma relação positiva, significativa e robusta entre
desigualdade e violência. São consistentes em todas as medidas de violência em
estudo e sugerem que os maiores níveis de desigualdade de renda, medidos pelo
índice de Gini, estão associados a aumentos nos índices de homicídio e de vitimização
por crimes. O efeito da desigualdade sobre os homicídios parece mais forte no caso de
vítimas que são homens. Isso também se aplica às taxas de vitimização. A vitimização
diminui com a idade. Quando combinados com indicadores de associação de gênero
e crime, os homens jovens sofrem o principal fardo do crime. A vitimização aumenta
com o nível educacional. Se a etnia for considerada, grupos de mestiços e mulatos
enfrentam maiores taxas de vitimização. Os resultados também sugerem que as
famílias mais ricas da ALC sofrem mais vitimização geral por crimes, especialmente
roubos e furtos, mas as famílias com situação socioeconômica mais baixa sofrem
mais homicídios. O estudo também descobriu que, em relação aos países da Europa
Ocidental, os países da ALC apresentam taxas adicionais significativas de homicídios
e de vitimização por crimes. (O quadro 4.5 oferece detalhes sobre o raciocínio
econométrico e o processo de apoio a essas conclusões.)
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Caixa 4.5: Novas evidências empíricas
sobre a relação entre desigualdade e
violência
Documento de base de Schargrodsky e Freira (2021) para este relatório,
“Inequality and Crime in Latin America and the Caribbean: New Data for an Old
Question”, explora a relação entre desigualdade e violência em um cenário
empírico. Encontra evidências robustas de que uma maior desigualdade de renda
é acompanhada por uma maior incidência de violência. Os autores usam taxas de
homicídio e de vitimização por crime como medidas de violência e especificações
de modelos alternativos para controlar por outros fatores determinantes. Também
usam várias amostras, incluindo países em todos os continentes ou focalizando
apenas os países da ALC ou regiões dentro dos países da ALC.
Dadas as deficiências dos sistemas estatísticos sobre crime e violência na
região, os dados são extraídos de várias fontes, como segue:
• Taxas de homicídio: (a) um painel desbalanceado de homicídios intencionais por
100.000 habitantes por ano, cobrindo 106 países de 1995 a 2017 (Indicadores
de Desenvolvimento Mundial) e (b) um painel desbalanceado de homicídios
por 100.000 por ano, cobrindo 123 países de 1995 a 2017 (Carga Global de
Estudo de Doença).a
• Taxa de vitimização do crime: (a) um banco de dados de corte transversal
da parcela de entrevistados que relataram ter sido vítimas de crime nos 12
meses anteriores, abrangendo 42 países e 60.472 indivíduos em um ano para
cada país entre 2010 e 2014 (Pesquisa de Valores Mundiais) e (b) um painel
desbalanceado da proporção de entrevistados que relataram ter sido vítimas
de crime nos 12 meses anteriores, cobrindo 18 países da ALC e uma média de
14.000 indivíduos por ano de 1995 a 2018 (Latinobarómetro).b
• Coeficientes ou índices Gini do país (PovcalNet) e coeficientes ou índices Gini
subnacionais para os países da ALC (SEDLAC).c
• Dados do PIB (World Economic Outlook), índices de pobreza (Indicadores
de Desenvolvimento Mundial), hiatos de pobreza (PovcalNet) e índices de
conclusão do ensino fundamental (Indicadores de Desenvolvimento Mundial),
todos usados como controles.d
Para abordar potenciais vieses de estimação por causa da simultaneidade
explicativa de fatores políticos e institucionais sobre desigualdade e crime e
potencial endogeneidade por causa da causalidade reversa direta da violência
sobre a desigualdade, as estimativas incluem efeitos fixos de país e contam com
dados históricos em uma configuração de variável instrumental. Especificamente,
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o estudo usa os índices de mortalidade de colonos e variáveis de ex-colônia de
Acemoglu et al. (2001) e as medidas de escravidão africana e indígena de Soares,
Assunção e Goulart (2012) como instrumentos. Essas variáveis instrumentais
demonstraram ter forte poder explicativo sobre a desigualdade.
Schargrodsky e Freira (2021) descobriram que um aumento de 10 pontos no
índice de Gini se traduz em 9,3 homicídios adicionais por 100.000 habitantes.
As estimativas em regressões usando índices de vitimização por crime como
variável dependente variam entre as fontes de dados. Um aumento de 10 pontos
no índice de Gini implica um aumento no índice de vitimização da Pesquisa
de Valores Mundiais de 3,7 pontos percentuais, o que representa um aumento
de 20% em relação ao nível de referência. Enquanto isso, um aumento de 10
pontos no índice de Gini leva a um aumento de 5,9 pontos percentuais na taxa
de vitimização do Latinobarómetro, equivalente a 16,6% a mais em relação à
linha de base. A análise dessa relação no nível subnacional mostra que um
aumento no índice de Gini de 10 pontos equivale a um aumento de 4,1 pontos
percentuais no índice de vitimização.
As descobertas de Schargrodsky e Freira também destacam a magnitude
do problema da violência na ALC em uma perspectiva global. Comparando
as regiões do mundo, eles descobriram que os países da ALC têm 14,3 mais
homicídios por 100.000 habitantes por ano e um adicional de 11,8 pontos
percentuais nas taxas de vitimização por crime em relação aos países da
Europa Ocidental. Os coeficientes de regressão da ALC são os maiores entre as
regiões do mundo e sugerem que a violência “adicional” na região representa
dois terços do total de homicídios da região.
O impacto da pobreza sobre os índices de homicídio e vitimização do crime
é menos robusto e mais instável do que a desigualdade. Enquanto o último
parece ser um fator determinante para os níveis de violência, o primeiro não o é.
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www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.
c
Ver PovcalNet (ferramenta de análise online) (painel), Banco Mundial, Washington D.C., http://iresearch.
worldbank.org/PovcalNet/; CEDLAS (Base de Dados Socioeconômicos para América Latina e Caribe), Centro
de Estudos Distributivos, Laborais e Sociais, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Nacional de
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Há uma representação maior do mais vulneráveis entre as vítimas de
violência
Para esclarecer os efeitos desproporcionais da violência sobre as pessoas já
desfavorecidas e as implicações para a desigualdade, a análise começa apresentando
as evidências que mostram como existe uma representação maior das pessoas mais
vulneráveis entre as vítimas da violência.
Como em outras partes do mundo, a maioria das vítimas de homicídio na ALC são
homens jovens. No entanto, nem todos os jovens enfrentam o mesmo risco de violência
letal. A violência criminal está concentrada nos bairros urbanos mais pobres, áreas
rurais com presença precária do Estado e economias ilícitas fortes e comunidades
de fronteira.66 Os homicídios tendem a afetar os pobres de forma desproporcional.67
As minorias étnicas também apresentam maior risco de vitimização letal. A taxa de
homicídio entre jovens afrodescendentes de 12 a 29 anos no Brasil em 2012 foi de
70,8 por 100.000 habitantes, enquanto a taxa equivalente entre jovens não pretos
ou pardos foi de 27,8.68 Sobre crime e delinquência, alguns estudos descobriram
que crimes específicos, como os roubos de rua na Argentina, afetam os ricos e os
pobres igualmente.69 Outros descobriram que o crime geralmente afeta famílias
ricas e de classe média em grandes cidades.70 Pessoas com escolaridade primária
ou secundária têm maior probabilidade do que pessoas com maior escolaridade de
denunciar a violência de gangues nos seus locais de residência.71 O mesmo se aplica
a negros, indígenas ou outras minorias étnicas em relação aos brancos entrevistados.
A vitimização também foi considerada mais comum entre pessoas que enfrentam
múltiplas desvantagens sobrepostas por causa do seu gênero, etnia, orientação sexual
ou identidade de gênero ou situação socioeconômica. Por exemplo, minorias étnicas
e membros da comunidade LGBT+ correm maior risco de serem mortas e mulheres
LGBT+ pobres têm maior probabilidade de ser vítimas de assédio policial e apresentam
índices mais altos de encarceramento.72 Mulheres indígenas e negras no Equador
vivenciam mais violência de gênero.73 Os homicídios de mulheres afrodescendentes no
Brasil aumentaram 54,2% entre 2003 e 2013, enquanto os homicídios de mulheres não
negras ou pardas diminuíram 9,8% durante o mesmo período.74 Entre todas as mulheres
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vítimas de homicídio no Brasil, 66% eram afrodescendentes, embora os pretos e pardos
representem 51% da população do país.75, 76 Estudos descobriram que mulheres pobres
têm maior probabilidade do que mulheres não pobres de sofrer violência doméstica
em Barbados, Chile, Colômbia, Haiti e Nicarágua.77 No entanto, outros estudos não
encontraram uma relação positiva na República Dominicana, Nicarágua ou Peru.78
No âmbito da violência política, a agressão às lideranças sociais representa um ônus
maior para as minorias étnicas e grupos economicamente vulneráveis, que geralmente
são aqueles que representam as demandas dos afetados pelas injustiças territoriais
e ambientais. A maioria dos líderes assassinados na Colômbia entre 2017 e 2019
eram indígenas e negros, trabalhadores rurais ou representantes de sindicatos.79
No Brasil, a maioria dos líderes sociais assassinados pertencia a comunidades que
enfrentavam várias formas de expropriação, como organizações de trabalhadores
rurais, mobilizando por terras e serviços públicos, ou povos indígenas defendendo
suas terras e recursos naturais.80 Em meio ao conflito civil colombiano, os atores
armados concentraram as suas operações nas áreas rurais e a maior parte da violência
ocorreu fora das grandes cidades.81 Eles recrutariam pessoas de baixa renda que
geralmente já haviam sido vitimizados.82 A maioria das vítimas do confronto civil no
Peru vivia em áreas rurais e trabalhava na agricultura.83 Com relação à violência do
Estado, a proporção de vítimas de abuso policial entre grupos de baixa renda ou
minorias étnicas é maior do que entre o resto da população na Argentina, Brasil,
Chile e Colômbia.84 Pessoas negras na América Latina, especialmente os jovens,
são mais propensos a serem parados e registrados nas ruas pela polícia por causa
da discriminação racial; eles também têm maior probabilidade de serem presos e
encarcerados, e as suas penas tendem a ser mais severas.85 A criminalização dos
protestos parece também afetar desproporcionalmente os pobres.86
Indivíduos e comunidades que já enfrentam adversidades em termos de renda,
direitos, acesso a serviços sociais ou representação política correm maior risco de
se tornarem vítimas da maioria das formas de violência. Todos os tipos de crimes,
exceto roubos e sequestros, tendem a afetar desproporcionalmente indivíduos e
comunidades pobres, assim como áreas geográficas com presença precária do Estado.
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Tudo isso significa que os efeitos negativos da violência propagam a desigualdade
porque afetam as pessoas que já estão em situação de desvantagem. A violência,
portanto, tem o poder de aumentar as desigualdades existentes no desenvolvimento
humano porque torna alguns membros da sociedade piores nos muitos domínios do
desenvolvimento humano em que são desprivilegiados. Arjona (2021) argumenta que
o impacto preciso da violência no desenvolvimento humano, incluindo a magnitude
do impacto, será determinado pelo tipo e pela gravidade da violência, pelos atributos
das vítimas ou pelo seu contexto que pode moderar os efeitos.

A violência restringe direitos e liberdades
A violência pode aumentar a desigualdade ao minar o direito à vida e a integridade
física de grupos desfavorecidos. Grande parte da violência contra grupos indígenas e
afrodescendentes está associada às terras que ocupam. Essas terras frequentemente
representam um ativo valioso para atividades econômicas altamente lucrativas,
desde o acesso à água doce e metais nas montanhas andinas até a mineração nas
bacias do Amazonas e Orinoco no Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.
Essas atividades econômicas representam uma ameaça à integridade ecológica e
à diversidade cultural e biológica da terra e dos povos locais. Líderes indígenas e
organizações ambientais são quase sempre intimidados e vitimizados. Enquanto
isso, a concentração da violência letal entre bairros pobres e em áreas rurais
com presença precária do Estado exacerba a desigualdade subnacional porque
comunidades economicamente desfavorecidas e institucionalmente abandonadas
devem enfrentar maior insegurança. Isso é agravado pelo fato de que os membros
dessas comunidades não têm a influência política de indivíduos mais ricos, e suas
preocupações e reivindicações sobre segurança recebem menos atenção dos
formuladores de políticas e das forças de segurança.
Da mesma forma, como as pessoas costumam adaptar o seu comportamento
para diminuir o risco de serem vítimas de maneiras que limitam as suas escolhas,
a violência e a ameaça da violência podem aumentar a desigualdade ao minar as
liberdades das pessoas.87 Uma pesquisa de 2012 descobriu que até 65% dos latinoamericanos pararam de sair à noite por causa da insegurança e 13% pensaram em
se mudar para um novo local por medo do crime.88 Esse impacto é mais grave entre
os pobres porque eles têm menos alternativas para adaptar o seu comportamento
para evitar o crime, uma vez que é menos provável que eles sejam capazes de pagar
por medidas de segurança e proteção ou realocar para áreas mais seguras. Este
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efeito pode ser significativo. Cerca de metade de todos os homicídios na região
em 2012 ocorreram nas casas ou bairros das vítimas, e outros 30% ocorreram nos
municípios das vítimas.89 Da mesma forma, as mulheres enfrentam maiores barreiras
à mobilidade com base no medo de assédio sexual. Por exemplo, um estudo de 2018
descobriu que 70% das mulheres pesquisadas em Buenos Aires, Quito e Santiago do
Chile se sentiam inseguras enquanto viajavam em transporte público.90 As respostas
do aparato governamental para conter o crime e a violência política também pode
aumentar a desigualdade ao provocar um sentimento de insegurança e violar os
direitos individuais entre as populações de baixa renda e minorias étnicas, porque as
ações persecutórias tendem a ser tendenciosas para os menos privilegiados.

A violência afeta resultados sociais, como saúde e educação
A violência tem impactos críticos na formação de capital humano. No contexto da
saúde, isso se aplica não só aos agravos à saúde física que podem resultar da
vitimização, mas também às repercussões na saúde mental. Ambos os conjuntos de
efeitos podem exacerbar as desigualdades existentes. Por exemplo, no contexto da
desigualdade de gênero, o impacto da violência na saúde mental das mulheres é
grave e tem sido associado à maioria das formas de sofrimento e transtorno mental.91
O efeito direto da violência sobre a saúde física e mental das mulheres não implica
apenas um profundo enfraquecimento de um aspecto central do bem-estar das
mulheres, mas também as expõe a maiores desvantagens por causa da interferência
nas atividades econômicas, sociais e políticas das mulheres. As desigualdades em
educação, saúde, acesso ao emprego e participação política que as mulheres na
ALC enfrentam podem ser exacerbadas pela violência, que prejudica as habilidades
cognitivas, emocionais e sociais.92 No caso das crianças, a violência pode ampliar
a lacuna entre os privilegiados e os desfavorecidos por impactar a saúde física e
mental. As crianças podem sofrer enormes traumas psicológicos e fisiológicos de
experiências de violência contra si mesmas e contra os seus pais, professores e
comunidades.93 Essas experiências podem ter efeitos irreparáveis nas áreas do
cérebro que regulam o afeto, a memória e a atenção.94 Esses efeitos negativos
tendem a aumentar lacunas no desenvolvimento humano porque crianças de baixa
renda e de minorias étnicas correm maior risco de sofrer a maioria das formas de
violência.
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A desigualdade nos resultados de saúde pode ser agravada pela violência política
e criminal que afeta desproporcionalmente as pessoas que vivem em áreas onde os
grupos armados operam. Além do número de mortos e feridos, a guerra civil muitas
vezes aumenta a prevalência do transtorno de estresse pós-traumático (PTSD) e
pode exercer um impacto na saúde pública mesmo no período pós-guerra, afetando
desproporcionalmente mulheres e crianças.95 Por causa da violência e migração
forçada, os refugiados tendem a apresentar taxas mais altas de transtornos de
humor, doenças psicóticas e PTSD em comparação com residentes não migrantes.96
Da mesma forma, a mineração ilícita pode aumentar a desigualdade subnacional na
saúde, causando danos ambientais, afetando diretamente as comunidades próximas
aos locais de mineração que já vivenciam níveis mais baixos de desenvolvimento e
que podem sofrer consequências debilitantes à saúde, como o contato com água
contaminada, devolvendo-os à saúde e ao bem-estar em relação ao resto do país.
A lacuna entre as comunidades e indivíduos privilegiados e carentes na educação pode
ser ampliada pelo impacto da violência nos resultados e realizações educacionais de
crianças e jovens. O efeito da violência no desenvolvimento de habilidades cognitivas e
não cognitivas pode debilitar a capacidade de aprendizagem e diminuir o desempenho
acadêmico.97 Esse efeito é maior em escolas localizadas em áreas urbanas pobres
e em escolas de ensino médio em áreas com atividade de gangues. Resultados
educacionais deteriorados podem persistir por muito tempo após a ocorrência de
eventos violentos, e o impacto da violência na saúde mental de crianças e jovens
pode levar à doença mental, implicando em notas mais baixas, maior absenteísmo
e maiores taxas de evasão.98 A violência também pode amplificar desigualdade por
meio do efeito prejudicial sobre a qualidade e acessibilidade das escolas. A destruição
de escolas ou interrupções na escolaridade limita as oportunidades das crianças de
obter educação.99 Ambientes violentos podem desencorajar os alunos de frequentar
a escola por medo da violência ou pelo perigo de passar por bairros inseguros no
caminho para a escola. Se as agressões são dirigidas aos pais, a violência aumenta
a lacuna no apoio doméstico à educação, interrompendo o papel crucial dos pais no
desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais de crianças e jovens.
A ausência de pais que correm maior risco de serem vítimas de crimes pode deixar
as crianças emocionalmente desnutridas e afetar as suas habilidades de tomada
de decisão.100 Ao criar barreiras ao acesso à educação, afetando negativamente o
desenvolvimento infantil e o desempenho acadêmico e causando doenças mentais
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entre as crianças que já estão em desvantagem, a violência pode levar a uma maior
desigualdade.

A violência afeta a geração de renda, aumentando a desigualdade
Os efeitos da violência sobre a desigualdade de renda operam em vários níveis. No
nível individual, a violência pode comprometer as perspectivas de renda de indivíduos
desfavorecidos por meio de múltiplos canais, criando obstáculos adicionais para a
redução da desigualdade. Por exemplo, pode aumentar a lacuna de renda ao afetar
a saúde mental dos pobres, alterando assim a participação dos pobres no mercado
de trabalho. O medo e a ansiedade criados pela ameaça de violência podem alterar o
comportamento no trabalho e, assim, afetar negativamente o desempenho educacional
e o desenvolvimento cognitivo, piorar os resultados do mercado de trabalho e minar
as habilidades não cognitivas.101 Por essas razões, a violência de gênero pode também
piorar as desigualdades de gênero existentes no mercado de trabalho.102 Também
pode ampliar a desigualdade econômica, dado o efeito desproporcional da VPI sobre
as mulheres de baixa renda. A migração desencadeada pela violência pode exacerbar
a desigualdade de renda porque migrantes, pessoas deslocadas internamente e
refugiados enfrentam maiores dificuldades para encontrar trabalho e, portanto, têm
menos perspectivas de melhorar as suas condições econômicas. Se aqueles que
fogem são os mais desfavorecidos, uma maior desigualdade deve prevalecer.
A violência pode desestabilizar as economias locais em áreas desfavorecidas,
condenando-as a um menor crescimento econômico. Ondas de violência nas
economias rurais locais que já exibem menor crescimento econômico e instituições
de baixo desempenho ampliam a desigualdade subnacional por meio de uma
deterioração adicional no bem-estar econômico da população. No México, as
localidades afetadas pela violência relacionada às drogas sofrem quedas na
produção, nos lucros, nos salários e no número de empresas e trabalhadores na
manufatura.103 Em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, no Brasil, o crime representa
5% e 4% da produção anualmente, respectivamente.104
A violência pode representar um obstáculo aos esforços de redução da desigualdade.
Altos níveis de violência muitas vezes se tornam a maior preocupação entre as pessoas
em um local, evitando efetivamente que a desigualdade se torne uma prioridade
política. O crime na ALC reduziu o apoio às políticas de bem-estar. As taxas elevadas
de violência criminal facilitaram a disseminação de percepções de insegurança e
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isso impediu a consolidação dos sistemas de bem-estar. Paradoxalmente, as vítimas
diretamente afetadas por surtos de crimes são frequentemente os indivíduos que
mais precisam do apoio de políticas de bem-estar.105 A violência pode até operar
como um instrumento de poder permitindo que as elites preservem o status quo
distributivo, dada a contribuição da violência para a exclusão política de grandes
setores da população que não podem fazer demandas por maior igualdade por meio
do processo democrático. As elites têm tolerado, facilitado e participado da violência,
intervindo de forma resoluta contra a violência apenas se a violência ameaçar o
equilíbrio de poder entre o centro e a periferia ou a distribuição do poder econômico
e político localmente.106

A violência afeta a governança, reduzindo o envolvimento político
A violência pode introduzir distorções no engajamento político que suprimem as
vozes dos desfavorecidos e a participação dos desfavorecidos nos debates públicos
e na tomada de decisões. Alguns estudos descobriram que as vítimas de violência
tendem a participar mais do que as não vítimas em atividades políticas após a guerra
e que as vítimas de crime tendem a se envolver mais em várias formas de participação
política, possivelmente devido ao crescimento pós-traumático e ao valor expressivo
de participação.107 No entanto, outros estudos descobriram que as vítimas participam
menos durante o tempo de guerra.108 Elas também podem se retirar da vida política na
presença de altos níveis de violência, como no caso do México.109 Em toda a região,
enquanto o crime não violento parece aumentar a participação política, o crime violento
parece ter o efeito oposto.110 Atores não estatais armados podem minar a participação
política por meio de sua mera presença.111 Eles também podem forçar os cidadãos
a se abster de votar ou votar em candidatos específicos.112 Um impacto negativo de
violência na participação política na ALC seria mais evidente nos casos em que a
violência é prevalente ou generalizada, e esse impacto negativo operaria contra a
igualdade se ampliasse a lacuna na influência política entre os mais abastados e os
menos abastados, ou entre as comunidades carentes e as minorias étnicas.
Algumas formas de crime e violência podem afetar a sociedade por meio do seu
impacto direto nos sistemas e mecanismos de governança. Os grupos criminosos e
rebeldes afetam as pessoas não apenas pelo uso da violência, mas também pela sua
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governança de fato nos locais sob o seu controle. Esse fenômeno ocorre em favelas de
grandes cidades, vilas rurais ao longo das rotas do tráfico de drogas e vilas próximas
às plantações de coca e papoula. A vitimização e a violação de direitos são comuns
em regimes locais coercitivos nos quais esses grupos operam como governantes
armados.113 Dentro dessas ordens sociais corruptas, as autoridades criminais
assumem o controle da segurança, regulam as atividades econômicas organizando o
trabalho e emitindo autorizações de trabalho, regularizam a extorsão como coleta de
impostos, estabelecem regras para os mercados, fornecem bens públicos e regulam o
comportamento social, econômico e político.114 Eles influenciam a política ao se infiltrar
nos governos locais para acessar informações confidenciais, persuadir as autoridades
locais a projetar e implementar políticas que favoreçam a atividade criminosa,
fazendo alianças com os partidos e políticos, vetando candidatos que concorrem a
cargos públicos ou impedindo-os de fazer campanha, coagindo organizações civis e
mobilizando eleitores para apoiar determinados candidatos ou participar de protestos.
Eles podem proibir determinadas atividades, enquanto tornam outras obrigatórias.
Podem até punir parceiros abusivos, ladrões e estupradores duramente.
A governança criminosa violenta afeta a desigualdade no nível subnacional por meio
dos seus efeitos sobre a representação, a democracia, o estado de direito e a qualidade
dos governos locais. Pode aumentar a desigualdade ao minar a representação política
em comunidades vulneráveis. A interferência de grupos armados nos processos
democráticos é generalizada em vários países da ALC.115 Normalmente leva a uma
redução da competição política e da pluralidade e uma desconfiança generalizada
na democracia e nos governos locais devido à falta de confiança nas eleições como
mecanismos de responsabilização e seleção de liderança.116 Essa interferência
geralmente é direcionada a localidades já sob influência criminosa, que também são
tipicamente as mais vulneráveis.
A desigualdade também pode aumentar se a democracia e o Estado de Direito em
localidades carentes forem enfraquecidos. Constatou-se repetidamente que o crime
na ALC prejudica o apoio dos cidadãos à democracia, às instituições e ao Estado
de Direito.117 O efeito direto é que as populações desfavorecidas em contextos
onde a violência é frequente ou em localidades com instituições estatais de baixo
desempenho e menos desenvolvimento econômico são menos prováveis para exigir
que os políticos defendam os valores democráticos e o Estado de Direito. As elites
políticas podem explorar o crime para justificar medidas de segurança autoritárias e
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evitar abordar as condições estruturais que facilitam o crime.118 Políticas de punho de
ferro se tornaram mais prevalentes na ALC.119 Elas minam a democracia e o Estado de
Direito e quase sempre levam à violação dos direitos humanos.
Os efeitos da violência na qualidade da governança local podem ser particularmente
consequentes para a desigualdade, sobretudo por causa da presença assimétrica
do governo e da distorção inerente nas instituições locais e no desenvolvimento
de comunidades marginalizadas que são uma característica comum em países da
ALC.120 Se grupos criminosos organizados obstruem a participação e representação
democrática, a qualidade da política local fica diminuída porque os incentivos
para políticos qualificados e honestos se candidatarem e ganharem eleições são
reduzidos.121 A violência pode reduzir a capacidade de gasto dos governos locais em
comunidades vulneráveis ao desacelerar o crescimento da economia ou desviar os
recursos necessários para o fornecimento de bens públicos para o combate ao crime.
Pode piorar a qualidade das instituições locais diretamente ao modificar as atividades
políticas por meio da ameaça de assassinato político, a erosão da confiança do
cidadão, a supressão de demandas por transparência e responsabilidade, a subversão
do sistema de justiça e a implementação de soluções extralegais de conflitos.
Em última análise, a combinação desses fatores significa que os países da ALC que
sofrem violência substancial e frequente lutarão persistentemente para desenvolver
um ambiente político saudável e consolidar a democracia. A inclusão política é
interrompida à medida que as elites tradicionais preservam ou estendem a sua
influência, enquanto os menos abastados perdem os incentivos para participar, exigem
menos da democracia e do Estado de Direito e enfrentam maiores adversidades
devido à proteção enfraquecida dos direitos. O Destaque 7 ressalta a importância
de uma maior participação das mulheres na liderança política como uma condição
necessária para democracias mais fortes e inclusivas na região.
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4.4. A violência está ligada à desigualdade, mas
também à produtividade
A violência reduz e distorce o investimento
A violência e o crime podem contribuir para o baixo crescimento da produtividade na
ALC. Um canal pelo qual isso pode ocorrer é o declínio do investimento gerado pela
maior incerteza sobre os direitos de propriedade e o estado de direito que acompanham
o crime e a violência. A atividade criminosa pode ser interpretada como um imposto
oculto para todos os participantes da economia. Pode assustar investidores domésticos
ou estrangeiros diretos, tornar as empresas menos competitivas e distorcer a alocação
de recursos porque eleva a incerteza e a ineficiência.122 As reduções no crescimento
causadas por reduções no investimento privado também podem ter origem na
corrupção, que tem o efeito adicional de impedir a tradução da estabilidade econômica
em melhor poder de compra e melhores condições de vida entre os mais afetados
pela drenagem de recursos.123 A corrupção também pode modificar a composição do
investimento estrangeiro direto, pois os investidores podem evitar colocar os seus
recursos em um país ou preferir se associar a parceiros locais para obter conhecimento
sobre como lidar com a burocracia se a corrupção não for proibitiva.124
Estudos descobriram que, na ALC, o crime rompe redes e laços entre parentes, amigos
e parceiros de negócios, especialmente na presença de migração, mas também que
não há efeito significativo da vitimização na confiança nas instituições informais do
setor privado — incorporadas em redes de negócios.125 O impacto econômico do crime
depende muito da vulnerabilidade de um país à violência e da magnitude da destruição
que a violência causa, que determinam a gravidade dos obstáculos ao crescimento
econômico e ao desempenho, como pode ser visto em evidências recentes na
Guatemala.126 Da mesma forma, homicídio e roubo provaram ser particularmente
vigorosos em desincentivar o investimento estrangeiro direto em estados mexicanos
entre 2005 e 2015, afetando especialmente aqueles estados com os mais altos níveis
de violência.127 Estudos que não restringem o seu escopo exclusivamente à região
determinaram que o investimento estrangeiro direto, que é considerado um fluxo
financeiro essencial para impulsionar os esforços dos países em desenvolvimento para
superar os obstáculos ao desenvolvimento, é desencorajado pelo crime violento.128
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Os elevados custos da atividade criminosa significativa nas sociedades latinoamericanas, especialmente aqueles custos associados a mudanças comportamentais,
reduções de investimentos, perdas de produtividade e mudanças na alocação de
recursos do governo, foram considerados uma resposta às tentativas de reduzir o
risco de vitimização.129 As empresas podem evitar buscar alternativas de crescimento
e oportunidades de mercado para diminuir a sua visibilidade e exposição a agressões
violentas.130 No entanto, as evidências na Colômbia sugerem que pode haver quedas
no investimento como resultado de sequestros relacionados a empresas, enquanto
a violência que não visa especificamente funcionários corporativos não possui uma
relação estatística com tais reduções.131 Esses resultados sugerem que as mudanças
no investimento corporativo não parecem refletir uma expectativa de queda na
demanda, uma deterioração nas classificações de crédito financeiro ou aumentos
nos custos administrativos, mas são resultado de um medo associado com a ameaça
à segurança pessoal da equipe corporativa.

A violência afeta a formação de capital humano e, portanto, a produtividade
Com base nas discussões sobre os efeitos da violência na educação, saúde e renda,
o crime e a vitimização também podem explicar a desaceleração do crescimento
econômico, já que as vítimas costumam ver a sua capacidade de geração de renda,
aprendizado ou produtividade do trabalho comprometida. Isso é especialmente
verdadeiro entre mulheres, crianças e minorias, cujas perspectivas e aspirações
econômicas podem ser severamente transformadas por experiências traumáticas
relacionadas à violência. As mulheres vítimas de violência podem, portanto, enfrentar
desafios adicionais no mercado de trabalho por causa dos desafios de saúde mental,
e as crianças vítimas de violência podem enfrentar piores perspectivas de emprego
futuro devido aos impactos adversos da violência nas trajetórias educacionais.
Refugiados e deslocados à força que romperam os seus laços econômicos e
estabilidade podem encontrar dificuldades para se adaptar a novos contextos
produtivos e manter compromissos de trabalho estáveis.
Estudos anteriores liderados pelo PNUD concluíram que os anos perdidos na
expectativa de vida por causa do excesso de homicídios na América Latina durante
2009 representaram o equivalente a 0,5% do PIB per capita da região naquele ano.132
Somados, esses efeitos da violência sobre a produtividade individual significam que
as sociedades e os países estão renunciando ao potencial produtivo de uma parcela
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significativa da população e enfrentando graves contrações na acumulação de capital
humano.
A violência também pode enfraquecer o Estado e as capacidades produtivas, tornandoos mais vulneráveis ao comportamento de busca de renda e à corrupção. A busca
de renda por atores econômicos poderosos que leva a perdas de bem-estar entre os
menos poderosos é mais provável em contextos de alta desigualdade e ambientes
nos quais a influência das elites sobre as políticas e leis é excessiva.133 Expansões
na corrupção são normalmente acompanhadas por declínios no crescimento porque
a corrupção desestimula o investimento estrangeiro e doméstico, elimina incentivos
à inovação, aumenta a incerteza, leva à má alocação de capital humano e aumenta
os custos operacionais das empresas.134 A corrupção tende a se espalhar mais à
medida que aumenta a instabilidade política. Em tais situações, políticos e burocratas
tendem a abandonar o seu senso de responsabilidade e têm maiores incentivos
para extrair rendas econômicas. A expansão das plantações ilícitas na Colômbia
causou graves aumentos no crime e na violência. Isso reduziu estruturalmente o
crescimento econômico por meio do declínio na produtividade total dos fatores, que
resultou da infraestrutura social danificada, e incentivou atividades predatórias e
menos produtivas de busca de renda com baixas contribuições para a produção.135
A corrupção e o crime podem também reduzir a competitividade das empresas por
meio de reduções substanciais nas vendas.136

A violência leva ao esgotamento do capital físico e natural
Tanto direta quanto indiretamente, atos de violência podem obstruir a acumulação de
capital ou reduzir os estoques existentes de capital. Os crimes que visam explicitamente
destruir ou tomar o controle de ativos ou outras propriedades representam talvez o
caso mais evidente de esgotamento de capital. Violência dirigida ao capital natural
- como a contaminação da água devido à mineração ilegal, destruição de oleodutos
ou apreensão de combustíveis fósseis, desmatamento visando limpar terras para que
grupos poderosos possam introduzir esquemas de produção com muitos recursos
(monocultura, pecuária extensiva, plantações ilícitas) e as perdas de biodiversidade
associadas a confrontos violentos em grande escala - é especialmente prejudicial.
Ela cria custos implícitos na sociedade ao exaurir ineficientemente os recursos atuais
e priva as gerações futuras da oportunidade de fazer uso desses recursos. A violência
contra comunidades étnicas que, ao longo dos séculos, estabeleceram sistemas
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alternativos de assentamento e conservação em territórios ecologicamente ricos
pode ameaçar a manutenção desse capital natural para as gerações futuras. Vários
estudos documentaram o impacto positivo desses arranjos indígenas na redução
do desmatamento.137 O Destaque 8 ressalta as conquistas e os desafios de políticas
recentes para lidar com as mudanças climáticas por meio da redução das emissões
do desmatamento e da degradação florestal em países da região, assim como o
potencial de programas baseados em incentivos para enfrentar esta questão.
Os efeitos macroeconômicos da violência manifestam-se em perdas de produtividade
potencial e no esgotamento dos recursos necessários para combater e mitigar a
violência, mas que poderiam ter sido direcionados a outros usos produtivos (ver
seção 4.3). Os setores público e privado são confrontados com o dilema entre
reservar recursos econômicos para limitar a exposição ao crime e à violência e evitar
efetivamente a vitimização. Os benefícios decorrentes do combate e mitigação da
violência geralmente superam os custos. No entanto, é imperativo que as nações
avaliem como essa análise de custo-benefício pode ser adaptada e refletida as suas
respectivas estratégias, principalmente se envolverem parcelas consideráveis do PIB,
como é o caso de alguns países da ALC. Os custos de prevenção e punição do crime,
que incluem custos de saúde devido a homicídios e lesões, perdas decorrentes de
crimes contra a propriedade, corrupção e gastos públicos com processos, serviços
prisionais e reabilitação, são estimados em 1,04% do PIB da Costa Rica em 2010,
1,21% do PIB do Chile, 2,27% do PIB do Uruguai, 2,53% do PIB de Honduras e 2,45%
do PIB do Paraguai.138 A vitimização foi estimada em 1,18% do PIB do Uruguai, 1,47%
na Costa Rica, 2,11% no Chile, 6,36% no Paraguai e 8,01% em Honduras. Embora esses
custos econômicos da violência possam ser estimados, é impossível quantificar o
verdadeiro custo humano da violência ou o trauma de longo prazo que a violência
pode perpetuar no futuro.

4.5. O combate à violência é um caminho para o
estabelecimento de sociedades mais igualitárias e
produtivas
Este capítulo destaca o papel da violência como um fator subjacente que impulsiona
a armadilha de alta desigualdade e baixo crescimento na região. Ele explora os
padrões da violência criminal, política, social e doméstica significativa na região e
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ilustra como a persistência dessa violência é um resultado e contribui para a dupla
armadilha na ALC. Este círculo vicioso de violência, desigualdade e crescimento lento
oferece um horizonte sombrio para soluções de políticas, especialmente dados os
atuais reveses que se esperam resultar das contínuas crises econômicas e de saúde
pública induzidas pela Covid-19.
No entanto, o progresso é possível, embora só seja alcançado se as políticas adotadas
abordarem os desequilíbrios de poder subjacentes entre os atores para promover
condições nas quais os conflitos possam ser resolvidos por meio de mecanismos
pacíficos em vez de violentos. Embora não haja uma solução política única que
funcione para lidar com a violência, a caixa 4.6 destaca algumas áreas prioritárias que
podem ser mais ou menos relevantes dependendo do contexto. Se esses problemas
forem enfrentados com sucesso, o progresso no combate à violência pode abrir
caminho para sociedades mais igualitárias, produtivas e pacíficas.

Caixa 4.6: Algumas áreas de política
prioritária para o combate à violência
Estabelecer sistemas judiciários mais independentes e eficazes
Estabelecer sistemas judiciais independentes e eficazes, capazes de
salvaguardar os direitos humanos, facilitar o acesso à justiça para todos sem
discriminação e fornecer serviços transparentes e objetivos é a chave para
combater a violência de forma eficaz. Ao não permitir que crimes fiquem
impunes e evitar revitimização, o sistema de justiça tornaria a prática de
crimes mais onerosa. Esses sistemas devem responder adequadamente a
necessidades diferenciadas, por exemplo, desenvolvendo a capacidade de
enfrentar a violência contra mulheres, população LGBT+ e grupos étnicos por
meio de uma classificação mais detalhada de crimes dentro das estruturas
legais e por meio de treinamento de sensibilidade entre funcionários públicos.
Os sistemas de justiça requerem maior capacidade governamental, bem como
legitimidade social, para serem eficazes. Apoiar organizações da sociedade civil,
uma imprensa livre e ativa e pesquisas sociais que visam reunir informações,
gerar conhecimento e informar o público sobre a realidade da violência e a
importância de soluções institucionalizadas é essencial para que a sociedade
apoie e defenda o trabalho do sistema de justiça.
Considerar novas abordagens para lidar com o comércio ilícito
Na ALC, o comércio ilícito é uma das principais causas da violência e do crescimento
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de poderosas organizações criminosas, que aumentam a desigualdade em várias
áreas críticas do desenvolvimento. Contemplar a descriminalização e legalização
de substâncias controladas pode ajudar a ALC a dar um passo adiante na luta contra
o crime, a violência, os abusos aos direitos humanos e a corrupção, ao mesmo
tempo que facilita a construção nacional e a governança efetiva, a consolidação
democrática e a justiça ambiental. Para atender aos objetivos de sustentabilidade,
as mudanças na regulamentação também devem visar a enfrentar a mineração
ilegal, o desmatamento e a especulação de terras, que são outra fonte de violência
sob o manejo de organizações ilegais e que são acompanhados por uma grave
degradação ambiental e problemas de saúde pública.
Capacitar economicamente grupos marginalizados
Como mostra este capítulo, a marginalização econômica pode tornar as pessoas
ainda mais vulneráveis à violência. No contexto da violência doméstica, por
exemplo, promover o empoderamento econômico das mulheres é essencial
para reduzir as situações de dependência que podem fomentar a violência.
Isso exigiria ações em várias frentes, incluindo o reconhecimento do trabalho
envolvido no cuidado não remunerado e no trabalho doméstico e a redução e
redistribuição por meio, entre outras coisas, de maior acesso aos serviços de
cuidado. Na mesma linha, os governos devem trabalhar em conjunto com as
escolas para identificar precocemente o abuso infantil e educar os pais e as
comunidades sobre a desconstrução dos estereótipos de gênero que podem
reforçar a desigualdade e a violência. As ações políticas voltadas para as barreiras
econômicas específicas que adolescentes, minorias étnicas, populações LGBT+
e outros enfrentam serão críticas para identificar caminhos sustentáveis para sair
da violência e apoiar o bem-estar e a dignidade humana de todos.
Ampliar os cuidados de saúde mental para as vítimas de violência
O trauma induzido pela violência transcende a dimensão puramente psicológica.
Ele bloqueia oportunidades, prejudica redes e destrói aspirações. Impede que
as vítimas atinjam os seus objetivos, superem os desafios que enfrentam e
compartilhem ativamente os benefícios da participação econômica, social e
política. A prestação de serviços de saúde e as iniciativas dirigidas às vítimas devem
reconhecer a importância da saúde mental na reparação integral dos aflitos.
Investir em capital social para reformar a política local
Quando as vozes dos poderosos abafam as vozes dos desfavorecidos, a
violência leva à deterioração do tecido social e da governança democrática. Para
reformar os cenários políticos locais, os investimentos em capital social devem
ser direcionados a restabelecer a confiança social e da cooperação entre as
vítimas e comunidades empobrecidas e a estimular a ação coletiva. Há grandes
lições a serem aprendidas com as lutas das populações indígenas em toda a
região, especialmente na América Central e do Sul, para proteger as suas terras
com base no seu capital social e motivadas pelas suas riquezas naturais.
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Construir capacidade estatística para dados sobre violência
Em muitos países, a capacidade estatística para medir, diagnosticar e analisar
a violência na região é limitada. Os sistemas estatísticos costumam apresentar
falhas na periodicidade da coleta e na desagregação dos dados, falta de
critérios uniformes na coleta e classificação de dados entre as agências,
falta de independência e transparência ou estão sujeitos a manuseio político
incorreto. Sem dados precisos sobre violência, os governos correm o risco de
não conseguir elaborar e direcionar respostas políticas adequadas. A coleta
de melhores dados sobre a violência na região exigirá um grande esforço
colaborativo envolvendo atores de todos os setores da sociedade e em vários
níveis, incluindo organizações multilaterais que podem promover a colaboração
entre países em iniciativas de coleta de dados.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 242

Referências
Aboal, Diego, Bibiana Lanzilotta, Magdalena Dominguez, e Maren Vairo. 2016. “The Cost of Crime and Violence in Five
Latin American Countries”. European Journal on Criminal Policy and Research, 22 (4): 689-711.
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. 2001. “The Colonial Origins of Comparative Development:
An Empirical Investigation”. American Economic Review, 91 (5): 1369-1401.
Acemoglu, Daron, James A. Robinsonn e Rafael J. Santos. 2013. “The Monopoly of Violence: Evidence from Colombia”.
Journal of the European Economic Association, 11 (suplemento 1), 5–44.
ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) 2018. “Global Trends: Forced Displacement in
2017”. Junho 25, ACNUR, Genebra. https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf.
Albarracín, Juan. 2018. “Criminalized Electoral Politics in Brazilian Urban Peripheries”. Crime, Law and Social Change,
69 (4): 553-575.
Altamirano, Melina, Sarah Berens e Sandra Ley. 2020. “The Welfare State amid Crime: How Victimization and
Perceptions of Insecurity Affect Social Policy Preferences in Latin America and the Caribbean”. Politics and Society,
48 (3): 389-422.
AMAP (Programa de Monitoramento e Avaliação do Ártico) e PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente). 2019. Technical Background Report to the Global Mercury Assessment 2018. Tromsø, Noruega: Fram
Centre, Secretaria do AMAP; Genebra: Seção de Químicos e Resíduos, Divisão de Economia, PNUMA.
Anistia Internacional. 2016. “Brazil: Police Killings, Impunity, and Attacks on Defenders”. Submissão de Anistia
Internacional à Revista Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, 27ª sessão,
Grupo de Trabalho da RPU, Genebra, 1–12 de maio de 2017.
Anistia Internacional. 2019. “Annual Report 2019: Human Rights in the Americas, Review of 2019”. Fevereiro, Anistia
Internacional, Londres. https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0113532020ENGLISH.PDF.
Amodio, Francesco. 2019. “Crime Protection Investment Spillovers: Theory and Evidence from the City of Buenos
Aires”. Journal of Economic Behavior and Organization, 159 (março): 626-649.
Arcia, Gustavo. 2012. “The Evolution of Violence: Economic Development and Intergroup Conflict in Guatemala, El
Salvador, and Costa Rica”. Em Economic Development Strategies and the Evolution of Violence in Latin America,
ed. William Ascher e Natalia S. Mirovitskaya, 71–93. Politics, Economics, and Inclusive Development Series. Nova
York: Palgrave Macmillan.
Arias, Enrique Desmond. 2017. Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. Nova York:
Editora da Universidade de Cambridge.
Arjona, Ana M. 2016. Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War. Cambridge Studies in Comparative Politics
Series. Nova York: Editora da Universidade de Cambridge.
Arjona, Ana M. 2021. “The Effects of Violence on Inequality in Latin America and the Caribbean: A Research Agenda”.
Documento de Trabalho PNUD ALC, 12, 2021, Documento de Base para o Relatório de Desenvolvimento Humano
Regional para a América Latina e no Caribe 2021, PNUD ALC, Nova York.
Arjona, Ana M., M. Chacon e L. Garcia. 2020. “The Impact of Selective Violence on Political Participation: Evidence from
Colombia”. Artigo.
Arjona, Ana M. e Stathis N. Kalyvas. 2012. “Recruitment into Armed Groups in Colombia: A Survey of Demobilized
Fighters”. Em Understanding Collective Political Violence, ed. Yvan Guichaoua, 143–171. Conflict, Inequality and
Ethnicity Series. Houndsmills, Basingstoke, Reino Unido: Palgrave Macmillan.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 243

Arjona, Ana M., Nelson Kasfir e Zachariah C. Mampilly. 2015. Rebel Governance in Civil War. Nova York: Editora da
Universidade de Cambridge.
Arnsten, Amy F. T. 2009. “Stress Signalling Pathways That Impair Prefrontal Cortex Structure and Function”. Nature
Reviews Neuroscience, 10 (6): 410-422.
Ávila, Keymer. 2018. “¿Cómo analizar las actuales cifras delictivas en Venezuela?” Anistia Internacional Venezuela
(blog), 15 de março de 2018, https://www.amnistia.org/en/blog/2018/03/5292/como-analizar-las-actuales-cifrasdelictivas- en-venezuela.
Balzer, Carsten e Jan Simon Hutta. 2012. Transrespect versus Transphobia Worldwide: A Comparative Review of
the Human-Rights Situation of Gender-Variant/Trans People. With Tamara Adrián, Peter Hyndal e Susan Stryker.
TvT Publication Series, 6 (novembro). Berlim TGEU, Transgender Europe. https://transrespect.org/wp-content/
uploads/2015/08/TvT_research-report.pdf.
Banco Mundial. 2004. The Road to Sustained Growth in Jamaica. Relatório 29101. World Bank Country Study Series.
Washington D.C.: Banco Mundial.
Bateson, Regina. 2012. “Crime Victimization and Political Participation”. American Political Science Review, 106 (3): 570587.
Bauer, Michal, Christopher Blattman, Julie Chytilová, Joseph Henrich, Edward Miguel e Tamar Mitts. 2016. “Can War
Foster Cooperation?” Journal of Economic Perspectives, 30 (3), 249–74.
BCCC (Centro de Coordenação de Convenção da Basileia), SCRC (Centro Regional da Convenção de Estocolmo para
a América Latina e o Caribe) e PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). 2014. “The Minamata
Convention on Mercury and Its Implementation in the Latin America and Caribbean Region”. Abril, BCCC e SCRC,
Montevidéu, Uruguai; Escritório Regional para a América Latina e o Caribe, PNUM, Cidade do Panamá, Panamá.
Becker, Gary S. 1968. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. Journal of Political Economy, 76 (2): 169217. Berens, Sarah e Mirko Dallendörfer. 2019. “Apathy or Anger? How Crime Experience Affects Individual Vote
Intention in Latin America and the Caribbean”. Political Studies, 67 (4): 1010-1033.
¡Bergmann, Adrian, Andrés Ruiz Ojeda, Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa, David Marques, Hugo Acero
Velasquez, Ignacio Cano, et al. 2019. Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: Un estudio comparativo de
Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela (2019). Aguascalientes, México: Centro de Investigação e Docência
Econômicas. http://www.monitorfuerzaletal.com/app/ vVWScwZQSEq1SdVvDsEEXThKR96xKWrdfzVuDC61.pdf.
Blanco, Luisa e Isabel Ruiz. 2013. “The Impact of Crime and Insecurity on Trust in Democracy and Institutions”.American
Economic Review, 103 (3): 284-288.
Bott, Sarah, Alessandra Guedes, Ana Paola Ruiz-Celis e Jennifer Adams Mendoza. 2019. “Intimate Partner Violence
in the Americas: A Systematic Review and Reanalysis of National Prevalence Estimates”. Pan American Journal of
Public Health, 43 (20 de março): e26.
Bourguignon, François J., Jairo Nuñez e Fabio José Sanchez Torres. 2003. “A Structural Model of Crime and Inequality
in Colombia”. Journal of the European Economic Association, 1 (2–3): 440-449.
Brown, Leanor e Keva Hibbert. 2017. “The Effect of Crime on Foreign Direct Investment: A Multi-Country Panel Data
Analysis”. Journal of Developing Areas, 51 (1): 295-307.
BSS (Serviço de Estatística de Barbados). 2014. Barbados Multiple Indicator Cluster Survey 2012: Final Report.
Setembro. Bridgetown, Barbados: BSS.
Buonanno, Paulo e Juan F. Vargas. 2019. “Inequality, Crime, and the Long-Run Legacy of Slavery”. Journal of Economic
Behavior and Organization, 159 (março): 539-552.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 244

Burdick-Will, Julia, Jens Ludwig, Stephen W. Raudenbush, Robert J. Sampson, Lisa Sanbonmatsu e Patrick Sharkey.
2011. “Converging Evidence for Neighborhood Effects on Children’s Test Scores: An Experimental, QuasiExperimental, and Observational Comparison”. Em Whither Opportunity? Rising Inequality, Schools, and Children’s
Life Chances, ed. Greg J. Duncan e Richard J. Murnane, 255–276. Chicago: Spencer Foundation; Nova York:
Russell Sage Foundation.
Cabral, René, André Varella Mollick e Eduardo Saucedo. 2018. “Foreign Direct Investment in Mexico, Crime, and
Economic Forces”. Contemporary Economic Policy, 37 (1): 68-85.
CAF (Corporação Andina de Fomento, Banco de Desenvolvimento da América Latina) e FIA Foundation. 2018. Ella Se
Mueve Segura: A Study on Women’s Personal Safety in Public Transport in Three Latin American Cities. Caracas:
CAF e FIA Foundation. https://www.fiafoundation.org/media/597611/esms-toolkit-20181219-en.pdf.
Cárdenas, Mauricio e Sandra Rozo. 2008. “Does Crime Lower Growth: Evidence from Colombia”. Documento de
Trabalho da Comissão sobre Crescimento e Desenvolvimento 30, Banco Mundial, Washington D.C.
Carreras, Miguel. 2013. “The Impact of Criminal Violence on Regime Legitimacy in Latin America”. Latin American
Research Review, 48 (3): 85-107.
Carroll, Leah Anne. 2011. Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia’s Rural War
Zones, 1984–2008. Kellogg Institute Series on Democracy and Development. Notre Dame, IN: Editora da
Universidade de Notre Dame.
Castillo Muñoz, Jerónimo, Manuela Suárez Rueda e Hugo Acero Velásquez. 2019. “Colombia”. Em Monitor del uso de
la fuerza letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela
(2019), ed. Adrian Bergmann, Andrés Ruiz Ojeda, Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa, David Marques,
Hugo Acero Velasquez, Ignacio Cano, et al., 42–79. Aguascalientes, México: Centro de Investigação e Docência
Econômicas.
Cederman, Lars-Erik e Manuel Vogt. 2017. “Dynamics and Logics of Civil War”. Journal of Conflict Resolution, 61 (9):
1992-2016.
Ceobanu, Alin M., Charles H. Wood e Ludmila Ribeiro. 2011. “Crime Victimization and Public Support for Democracy:
Evidence from Latin America”. International Journal of Public Opinion Research, 23 (1): 56-78.
Cerqueira, Daniel, Samira Bueno, Renato Sergio de Lima, Cristina Neme, Helder Ferreira, Paloma Palmieri Alves, David
Marques, et al. 2019. Atlas da Violência 2019. São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Rio de Janeiro:
Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Chainey, Spencer e Robert Muggah. 2020. “Homicide Concentration and Retaliatory Homicide Near Repeats: An
Examination in a Latin American Urban Setting”. Police Journal: Theory, Practice and Principles. Publicado antes da
impressão, 14 de dezembro de 2020. https://doi.org/10.1177/0032258X20980503.
Chevigny, Paul. 2003. “The Populism of Fear: Politics of Crime in the Americas”. Punishment and Society, 5 (1): 77-96.
Chioda, Laura. 2017. Stop the Violence in Latin America: A Look at Prevention from Cradle to Adulthood. Latin
American Development Forum Series. Washington D.C.: Banco Mundial.
Choi, Soon Kyu, Shahrzad Divsalar, Jennifer Flórez-Donado, Krystal Kittle, Andy Lin, Ilan H. Meyer e Prince TorresSalazar. 2020. Stress, Health, and Well-Being of LGBT People in Colombia: Results from a National Survey. Projeto
Colaborativo Colômbia (abril). Los Angeles: Instituto Williams, Escola de Direito, Universidade da Califórnia, Los
Angeles, Los Angeles.
CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos). 2015. Violence against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Intersex Persons in the Americas. Documento OAS/Ser.L/V/II.rev.1 Doc. 36 (12 de novembro). Washington D.C.:
CIDH, Organização dos Estados Americanos

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 245

Clark, David H. e Patrick M. Regan. 2016. “Mass Mobilization Protest Data”. Harvard Dataverse V5, Universidade de
Harvard, Cambridge, MA. https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/HTTWYL.
Collier, Paul, V. L. Elliott, Håvard Hegre, Anke Hoeffler, Marta Reynal-Querol e Nicholas Sambanis. 2003. Breaking the
Conflict Trap: Civil War and Development Policy. World Bank Policy Research Report Series. Washington D.C.:
Banco Mundial; Nova York: Editora da Universidade de Oxford.
Colombia Diversa. 2016. Cuerpos excluidos, rostros de impunidad: Informe de violencia hacia personas LGBT en
Colombia 2015. Bogotá, Colômbia: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo e Santamaría Fundación.
Corbacho, Ana, Julia Philipp e Mauricio Ruiz-Vega. 2012. “Crime and Erosion of Trust: Evidence for Latin America”.
Documento de Trabalho BID, DB-WP-344 (agosto), Banco Interamericano de Desenvolvimento, Washington D.C.
Córdova, Abby. 2019. “Living in Gang-Controlled Neighborhoods: Impacts on Electoral and Nonelectoral Participation in
El Salvador”. Latin American Research Review, 54 (1): 201.
Corvalan, Alejandro e Matteo Pazzona. 2019. “The Ambiguous Effects of Inequality: The Case of Crime”. Paper
apresentado no 24º Encontro Anual da Associação Econômica da América Latina e Caribe e 32º Encontro LatinoAmericano da Sociedade de Econometria, Puebla, México, 7–9 de novembro de 2019.
CRS (Serviço de Pesquisa Congressional). 2019. “Central American Migration: Root Causes and U.S. Policy”. Em Focus,
27 de março, CRS. Washington D.C.
Cruz, José Miguel. 2009. “Police Abuse in Latin America”. AmericasBarometer Insights, 11, Projeto Latino-Americano de
Opinião Pública, Universidade Vanderbilt, Nashville.
Cruz, José Miguel e Gema Kloppe-Santamaría. 2019. “Determinants of Support for Extralegal Violence in Latin America
and the Caribbean”. Latin American Research Review, 54 (1): 50-68.
Cuartas, Jorge Armando, Arturo Harker e Andrés Moya. 2016. “Parenting, Scarcity, and Violence: Theory and
Evidence for Colombia”. Documento CEDE, 38 (dezembro), Centro para Estudos de Desenvolvimento Econômico,
Departamento de Economia, Universidade dos Andes, Bogotá, Colômbia.
CVR (Comissão da Verdade e da Reconciliação). 2003. Informe final de la comisión de la verdad y reconciliación.
November. Lima, Peru: CVR. https://www.cverdad.org.pe/ifinal/.
Demombynes, Gabriel e Berk Özler. 2005. “Crime and Local Inequality in South Africa”. Journal of Development
Economics, 76 (2): 265-292.
Detotto, Claudio e Edoardo Otranto. 2010. “Does Crime Affect Economic Growth?” KYKLOS, 63 (3): 330-345. Diamint,
Rut. 2015. “A New Militarism in Latin America”. Journal of Democracy, 26 (4): 155-168.
Díaz Nosty, Bernardo e Ruth A. de Frutos García. 2017. “Murders, Harassment, and Disappearances: The Reality of Latin
American Journalists in the XXI Century”. Revista Latina de Comunicación Social 72: 1418-1434.
Di Tella, Rafael, Sebastián Galiani e Ernesto Schargrodsky. 2010. “Crime Inequality and Victim Behavior during a Crime
Wave”. Em The Economics of Crime: Lessons for and from Latin America, ed. Rafael Di Tella, Sebastian Edwards
e Ernesto Schargrodsky, 175–206. National Bureau of Economic Research Conference Report Series. Cambridge,
MA: Agência Nacional de Pesquisa Econômica; Chicago: Editora da Universidade de Chicago.
Doran, Maire-Christine. 2017. “The Hidden Face of Violence in Latin America: Assessing the Criminalization of Protest in
Comparative Perspective”. Latin American Perspectives, 44 (5): 183-206.
CEPAL (Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe) 2017. “Situación de las personas
afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos”. CEPAL, Santiago,
Chile.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 246

CEPAL (Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe) 2018. “Mujeres afrodescendientes
en América Latina y el Caribe: Deudas de igualdad”. Documento de Projetos ( julho), CEPAL, Santiago, Chile.
Ehrlich, Isaac. 1973. “Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation”. Journal of Political
Economy, 81 (3): 521-565.
Ellsberg, Mary Carroll, Rodolfo Peña, Andrés Herrera, Jerker Liljestrand e Anna Winkvist. 2000. “Candies in Hell:
Women’s Experiences of Violence in Nicaragua”. Social Science and Medicine, 51 (11): 1595-1610.
Enamorado, Ted, Luis F. López-Calva, Carlos Rodríguez-Castelán e Hernán Jorge Winkler. 2016. “Income Inequality and
Violent Crime: Evidence from Mexico’s Drug War”. Journal of Development Economics, 120 (May): 128-143.
Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman e Norman V. Loayza. 2002. “What Causes Violent Crime?” European Economic
Review, 46 (7): 1323-1357.
Fearon, James D. e Anke Hoeffler. 2014. “Benefits and Costs of the Conflict and Violence Targets for the Post-2015
Development Agenda: Post-2015 Consensus”. Documento de Avaliação de Conflito e Violência (22 de agosto),
Centro de Consenso de Copenhague, Tewksbury, MA.
Fernández-Shaw, José Luis. 2019. “Los datos de la violencia en Venezuela: en búsqueda de la transparencia
metodológica para la formulación de políticas públicas efectivas en la reducción de víctimas de muertes y
homicidios”. Seguridad Ciudadana, Anistia Internacional Venezuela, Caracas, Venezuela. https://www.amnistia. org/
media/5000/ai_sc_librillo4.pdf .
Flake, Dallan F. e Renata Forste. 2006. “Fighting Families: Family Characteristics Associated with Domestic Violence in
Five Latin American Countries”. Journal of Family Violence, 21 (1): 19-29.
Flores-Macías, Gustavo A. e Jessica Zarkin. 2019. “The Militarization of Law Enforcement: Evidence from Latin America”.
Perspectives on Politics, 27 de dezembro. https://doi.org/10.1017/S1537592719003906.
Front Line. 2020. “Front Line Defenders Global Analyisis 2019”. Front Line, Blackrock, Irlanda.
Galiani, Sebastián, Laura Jaitman e Federico Weinschelbaum. 2020. “Crime and Durable Goods”. Journal of Economic
Behavior and Organization, 173 (maio): 146-163.
Gallego, Jorge A. 2018. “Civil Conflict and Voting Behavior: Evidence from Colombia”. Conflict Management and Peace
Science, 35 (6): 601-621.
García, Emma. 2014. “The Need to Address Noncognitive Skills in the Education Policy Agenda”. Documento de
Briefing EPI, 386 (2 de dezembro), Instituto de Política Econômica, Washington D.C.
Gaviria, Alejandro. 2002. “Assessing the Effects of Corruption and Crime on Firm Performance: Evidence from Latin
America”. Emerging Markets Review, 3 (3): 245-268.
Gaviria, Alejandro e Carmen Pagés. 2002. “Patterns of Crime Victimization in Latin American Cities”. Journal of
Development Economics, 67 (1): 181-203.
Secretaria da Declaração de Genebra. 2011. Global Burden of Armed Violence 2011: Lethal Encounters. Genebra:
Secretaria da Declaração de Genebra; Cambridge, Reino
Unido: Editora da Universidade de Cambridge.
Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional. 2016. Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin
America. Abril, Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, Genebra.
GMH (Grupo de Memória Histórica da Comissão Nacional de Reparação e Reconciliação). 2013. ¡Basta Ya! Colombia:
Memorias de guerra y dignidad. Bogotá, Colômbia: Centro Nacional de Memória Histórica.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 247

González, Yanilda. 2019. “The Social Origins of Institutional Weakness and Change: Preferences, Power, and Police
Reform in Latin America”. World Politics, 71 (1): 44-87.
GRISUL (Grupo de Pesquisa em Relações Internacionais e Sul Global). 2018. “Pacha: Defending the Land; Extractivism,
Conflicts, and Alternatives in Latin America and the Caribbean”. GRISUL, Faculdade de Ciências Políticas,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Gutiérrez-Romero, Roxana e Mónica Oviedo. 2017. “The Good, the Bad and the Ugly: The Socioeconomic Impact of
Drug Cartels and Their Violence”. Journal of Economic Geography, 18 (6): 1315-1338.
Gutiérrez Sanín, Francisco, Tatiana Acevedo e Juan Manuel Viatela. 2007. “Violent Liberalism? State, Conflict and
Political Regime in Colombia, 1930-2006: An Analytical Narrative on State-Making”. Documeto de Trabalho de
Crisis States Research Centre, 19, Crisis States Research Centre, Instituto de Estudos do Desenvolvimento,
Londres.
Heckman, James J. e Yona Rubinstein. 2001. “The Importance of Noncognitive Skills: Lessons from the GED Testing
Program”. American Economic Review, 91 (2): 145-149.
Heckman James J., Jora Stixrud e Sergio S. Urzua. 2006. “The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor
Market Outcomes and Social Behavior”. Journal of Labor Economics, 24 (3): 411-482.
Hillis, Susan, James Mercy, Adaugo Amobi e Howard Kress. 2016. “Global Prevalence of Past-Year Violence against
Children: A Systematic Review and Minimum Estimates”. Pediatrics, 137 (3): e20154079.
Grupo de Crise Internacional. 2017. “Mafia of the Poor: Gang Violence and Extortion in Central America”. Latin America
Report, 62 (6 de abril), Grupo de Crise Internacional, Bruxelas.
Grupo de Crise Internacional. 2020. “Leaders under Fire: Defending Colombia’s Front Line of Peace”. Relatório da
América Latina , 82 (6 de outubro), Grupo de Crise Internacional, Bruxelas. https://www.crisisgroup.org/latinamerica-caribbean/ andes/colombia/82-leaders-under-fire-defending-colombias-front-line-peace.
Iqbal, Zaryab. 2006. “Health and Human Security: The Public Health Impact of Violent Conflict”. International Studies
Quarterly, 50 (3): 631-649.
Jaffe, Rivke. 2013. “The Hybrid State: Crime and Citizenship in Urban Jamaica”. American Ethnologist, 40 (4): 734-748.
Jaitman, Laura, ed. 2017. The Costs of Crime and Violence: New Evidence and Insights in Latin America and the
Caribbean. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desenvolvimento
Jordan, Carol E., Rebecca Campbell e Diane R. Follingstad. 2010. “Violence and Women’s Mental Health: The Impact of
Physical, Sexual, and Psychological Aggression”. Annual Review of Clinical Psychology, 6 (April): 607-628.
Kelly, Morgan. 2000. “Inequality and Crime”. Review of Economics and Statistics, 82 (4): 530-539.
Kornhauser, Ruth Rosner. 1978. Social Sources of Delinquency: An Appraisal of Analytic Models. Chicago: Editora da
Universidade de Chicago.
Krause, Krystin. 2014. “Supporting the Iron Fist: Crime News, Public Opinion, and Authoritarian Crime Control in
Guatemala”. Latin American Politics and Society, 56 (1): 98-119.
Lagos, Marta e Lucía Dammert. 2012. “La Seguridad Ciudadana: El problema principal de América Latina”. Corporación
Latinobarómetro, 9 (May): 21-48.
Lane, Jodi, Nicole E. Rader, Billy Henson, Bonnie S. Fisher e David C. May. 2014. Fear of Crime in the United States:
Causes, Consequences, and Contradictions. Durham, NC: Editora Acadêmica Carolina
Larrain, Soledad. 1993. “Estudio de frecuencia de la violencia intrafamiliar y la condición de la mujer Chilena”.
Organização Pan-Americana da Saúde, Santiago, Chile.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 248

Lederman, Daniel, Norman V. Loayza e Ana María Menéndez. 2002. “Violent Crime: Does Social Capital Matter?”
Economic Development and Cultural Change, 50 (3): 509-539.
Legrand, Diego. 2020, “Falsos positivos: crudos testimonios ante la JEP”. El Tiempo, 17 de maio de 2020. https://www.
eltiempo.com/colombia/falsos-positivos-dos-crudos-testimonios-ante-la-jep-496344.
Lessing, Benjamin. 2018. Making Peace in Drug Wars: Crackdowns and Cartels in Latin America. Cambridge Studies in
Comparative Politics Series. Cambridge, Reino Unido: Editora da Universidade de Cambridge.
Lessing, Benjamin. 2020. “Conceptualizing Criminal Governance”. Perspectives on Politics, 20 de julho, https://doi.
org/10.1017/S1537592720001243.
Ley, Sandra. 2018. “To Vote or Not to Vote: How Criminal Violence Shapes Electoral Participation”. Journal of Conflict
Resolution, 62 (9): 1963-1990.
Loayza, Norman V. e Jamele Rigolini. 2016. “The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from the
Commodity Boom in Peru”. World Development, 84 (August): 219-234.
Machin, Stephen J e Costas Meghir. 2004. “Crime and Economic Incentives”. Journal of Human Resources, 39 (4): 958979.
Magaloni, Beatriz, Gustavo Robles, Aila M. Matanock, Alberto Diaz-Cayeros e Vidal Romero. 2020. “Living in Fear: The
Dynamics of Extortion in Mexico’s Drug War”. Comparative Political Studies, 53 (7): 1124-1174.
Malone, Mary Fran T. 2010. “The Verdict Is In: The Impact of Crime on Public Trust in Central American Justice
Systems”. Journal of Politics in Latin America, 2 (3): 99-128.
Mampilly, Zachariah C. 2011. Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War. Ithaca, NY: Editora da
Universidade Cornell.
Marques, David, Ignacio Cano, Samira Bueno Nunes e Terine Husek. 2019. “Brasil”. Em Monitor del uso de la fuerza
letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela (2019), ed.
Adrian Bergmann, Andrés Ruiz Ojeda, Carlos Silva Forné, Catalina Pérez
Martinez-Alier, Joan. 2021. “Mapping Ecological Distribution Conflicts: The EJAtlas”. Extractive Industries and Society.
Publicado antes da impressão, 23 de fevereiro de 2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S2214790X21000289.
McLeod, Jane D. e Danielle L. Fettes. 2007. “Trajectories of Failure: The Educational Careers of Children with Mental
Health Problems”. American Journal of Sociology, 113 (3): 653-701.
Mejía, Daniel e Pascual Restrepo. 2016. “Crime and Conspicuous Consumption”. Journal of Public Economics, 135
(março): 1-14.
Merton, Robert K. 1938. “Social Structure and Anomie”. American Sociological Review, 3 (5): 672-682.
Molano, Andres, Arturo Harker e Juan Camilo Cristancho. 2018. “Effects of Indirect Exposure to Homicide Events on
Children’s Mental Health: Evidence from Urban Settings in Colombia”. Journal of Youth and Adolescence, 47 (10):
2060-2072.
Moloney, Anastasia. 2019. “LGBT+ Murders at ‘Alarming’ Levels in Latin America — Study”. Everythingnews (blog), 8 de
agosto de 2019. https://www.reuters.com/article/idUSL8N2525U7.
Molteno, Marion, Kimberly Ogadhoh, Emma Cain e Bridget Crumpton, eds. 1999. Towards Responsive Schools:
Case Studies from Save the Children. Documento de Pesquisa em Educação, 38. Londres: Departamento de
Desenvolvimento Internacional do Reino Unido.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 249

Muggah, Robert. 2019. “Reviewing the Costs and Benefits of Mano Dura Versus Crime Prevention in the Americas”.
Em The Palgrave Handbook of Contemporary International Political Economy, ed. Timothy M. Shaw, Laura
Mahrenbach, Renu Modi e Xu Yi-chong, 465–483. Palgrave Handbooks in IPE Series. Londres: Palgrave Macmillan.
Muggah, Robert e Katherine Aguirre Tobón. 2018. “Citizen Security in Latin America: Facts and Figures”. Documento
Estratégico Instituto Igarapé 33 (abril), Instituto Igarapé, Rio de Janeiro.
Muñoz Acebes, César. 2020. “Brazil Suffers Its Own Scourge of Police Brutality”. Americas Quarterly, 3 de junho.
https:// www.americasquarterly.org/ article/brazil-suffers-its-own-scourge-of-police-brutality/.
Murnane, Richard J., John B. Willett, M. Jay Braatz e Yves Duhaldeborde. 2001. “Do Different Dimensions of Male High
School Students’ Skills Predict Labor Market Success a Decade Later? Evidence from the NLSY”. Economics of
Education Review, 20 (4): 311-320.
NIMOS (Instituto Nacional para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Suriname), SBB (Fundação para a Gestão de
Florestas e Controle da Produção) e UNIQUE. 2017. Background Study for REDD+ in Suriname: Multi-Perspective
Analysis of Drivers of Deforestation, Forest Degradation, and Barriers to REDD+ Activities. Paramaribo, Suriname:
NIMOS e SBB.
Nsoesie, Elaine Okanyene, Antonio S. Lima Neto, Jonathan Jay, Hailun Wang, Kate Zinszer, Sudipta Saha, Adyasha
Maharana, Fatima Marinho e Adauto Martins Soares Filho. 2020. “Mapping Disparities in Homicide Trends across
Brazil: 2000-2014”. Injury Epidemiology, 7 (1): 1-11.
O’Donnell, Guillermo. 1993. “On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View
with Glances at Some Postcommunist Countries”. World Development, 21 (8): 1355-1369.
OMS (Organização Mundial da Saúde), LSHTM (Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres) e SAMRC
(Conselho de Pesquisa Médica da África do Sul). 2013. “Global and Regional Estimates of Violence against Women:
Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence.” OMS, Genebra.
https://www.who. int/publications/i/item/9789241564625.
ONU-Mulheres (Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres). 2012.
“Development Agenda Post 2015, Gender Equality in the Future We Want: Inequality and Gender in Latin America
and the Caribbean”. ONU Mulheres, Nova York. http://americalatinagenera.org/es/documentos/post2015_fichas/
Inequality.pdf.
ONU-Mulheres (Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres) e PNUD
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 2020. “COVID-19 Gender Response Tracker”. Ficha
Técnica Global, Versão 1 (28 de setembro), Organização das Nações Unidas, Nova York.
Pérez, Orlando J. 2003. “Democratic Legitimacy and Public Insecurity: Crime and Democracy in El Salvador and
Guatemala”. Political Science Quarterly, 118 (4): 627-644.
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 2009. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y
el desarrollo humano: Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, 2009–2010. Cidade do Panamá:
Centro Regional do PNUD para a América Latina e no Caribe; Bogotá: D’Vinni S.A.
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 2012. Relatório de Desenvolvimento Humano
Caribenho 2012: Desenvolvimento Humano e a Mudança para a Melhor Segurança Cidadã (em inglês). Nova York:
PNUD.
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 2013. RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
REGIONAL 2013–2014, Segurança Cidadã com Rosto Humano: Diagnóstico e Propostas para a América Latina.
Nova York: PNUD.
Ponce, Aldo F. 2019. “Violence and Electoral Competition: Criminal Organizations and Municipal Candidates in Mexico”.
Trends in Organized Crime, 22 (2): 231-254.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 250

Porter, Matthew e Nick Haslam. 2005. “Predisplacement and Postdisplacement Factors Associated with Mental
Health of Refugees and Internally Displaced Persons: A Meta-Analysis”. Jama, Journal of the American Medical
Association, 294 (5): 602-612.
Pshisva, Rony e Gustavo A. Suarez. 2010. “Capital Crimes: Kidnappings and Corporate Investment in Colombia”. Em
The Economics of Crime: Lessons for and from Latin America, ed. Rafael Di Tella, Sebastian Edwards e Ernesto
Schargrodsky, 63–100. National Bureau of Economic Research Conference Report Series. Cambridge, MA: Agência
Nacional de Pesquisa Econômica; Chicago: Editora da Universidade de Chicago.
Rasch, Elisabet Dueholm. 2017. “Citizens, Criminalization and Violence in Natural Resource Conflicts in Latin America”.
European Review of Latin American and Caribbean Studies, 103 (June): 131-142.
Reuter, Peter. 2009. “Systemic Violence in Drug Markets”. Crime, Law and Social Change, 52 (3): 275-284.
Ríos Contreras, Viridiana. 2014. “The Role of Drug-Related Violence and Extortion in Promoting Mexican Migration:
Unexpected Consequences of a Drug War”. Latin American Research Review, 49 (3): 199-217.
Robinson, James A. 2013. “Colombia: another 100 Years of Solitude?” Current History, 112 (751): 43-48. Romero,
Mauricio e Santiago Saavedra. 2021. “Communal Property Rights and Deforestation”. Journal of Development
Studies, 57 (6): 1038-1052.
Rondon, Vinícius Velasco e Mônica Viegas Andrade. 2003. “Custos da criminalidade em Belo Horizonte”. Economia, 4
(2): 223-259.
Ruiz Estrada, Mario Arturo e Ibrahim Ndoma. 2014. “How Crime Affects Economic Performance: The Case of
Guatemala”. Journal of Policy Modelling, 36 (5): 867-882.
Saffon Sanín, María Paula. 2021. “The Colombian Peace Agreement: A Lost Opportunity for Social Transformation?” Em
The Colombian Peace Agreement: A Multidisciplinary Assessment, ed. Jorge Luis Fabra-Zamora, Andrés MolinaOchoa e Nancy C. Doubleday, 70–90. Routledge Studies in Peace and Conflict Resolution Series. Abingdon, Reino
Unido: Routledge.
Save the Children. 2017. “Violencia contra adolescentes en América Latina y el Caribe”. Save the Children, Cidade do
Panamá ,Panamá. https://www.refworld.org.es/pdfid/5af0c5684.pdf.
Schargrodsky, Ernesto e Lucia Freira. 2021. “Inequality and Crime in Latin America and the Caribbean: New Data
for an Old Question”. Documento de Trabalho PNUD ALC, 13, 2021, Documento de Base para o Relatório de
Desenvolvimento Humano Regional para a América Latina e no Caribe 2021, PNUD ALC, Nova York.
Schröder, Patrick, Manuel Albaladejo, Pía Alonso Ribas, Melissa MacEwen e Johanna Tilkanen. 2020. “The Circular
Economy in Latin America and the Caribbean: Opportunities for Building Resilience”. Documento de Pesquisa
(setembro), Programa de Energia, Meio Ambiente e Recursos, Chatham House, Instituto Real de Assuntos
Internacionais, Londres.
Shaw, Clifford R. e Henry D. McKay. 1942. Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago: Editora da Universidade de
Chicago.
SinViolencia LBGTI. 2019. “El prejuicio no conoce fronteras: Homicidios de lesbianas, gay, bisexuales, trans en países
de América Latina y el Caribe 2014–2019”. Agosto, Rede Regional de Informação sobre Violências LGBT, Bogotá,
Colômbia. https://sinviolencia.lgbt/wp-content/uploads/2019/08/Informe_Prejuicios_compressed.pdf.
Soares, Rodrigo Reis. 2006. “The Welfare Cost of Violence across Countries”. Journal of Health Economics, 25 (5):
821-846.
Soares, Rodrigo Reis. 2015. “Welfare Costs of Crime and Common Violence”. Journal of Economic Studies, 42 (1): 117-137.
Soares, Rodrigo Reis, Juliano J. Assunção e Tomás F. Goulart. 2012. “A Note on Slavery and the Roots of Inequality”.
Journal of Comparative Economics, 40 (4): 565-580.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 251

Soares, Rodrigo Reis e Joana Naritomi. 2010. “Understanding High Crime Rates in Latin America: The Role of Social
and Policy Factors”. Em The Economics of Crime: Lessons for and from Latin America, ed. Rafael Di Tella, Sebastian
Edwards e Ernesto Schargrodsky, 19–60. National Bureau of Economic Research Conference Report Series.
Cambridge, MA: Agência Nacional de Pesquisa Econômica; Chicago: Editora da Universidade de Chicago.
Steel, Zachary, Tien Chey, Derrick Silove, Claire Marnane, Richard A. Bryant e Mark van Ommeren. 2009. “Association
of Torture and Other Potentially Traumatic Events with Mental Health Outcomes among Populations Exposed to
Mass Conflict and Displacement: A Systematic Review and Meta-Analysis”. Jama, Journal of the American Medical
Association, 302 (5): 537– 549.
Swanberg, Jennifer E., T. K. Logan e Caroline Macke. 2005. “Intimate Partner Violence, Employment, and the
Workplace: Consequences and Future Directions”. Trauma, Violence, and Abuse, 6 (4): 286-312.
Teicher, Martin H. 2002. “Scars That Won’t Heal: The Neurobiology of Child Abuse”. Scientific American, 286 (3): 68-75.
Temblores ONG. 2019. “Qué maricada con nuestros derechos”. Dezembro, Temblores, Bogotá.
Temper, Leah, Daniela del Bene e Joan Martinez-Alier. 2015. “Mapping the Frontiers and Front Lines of Global
Environmental Justice: The EJAtlas”. Journal of Political Ecology, 22 (1): 255-278.
Trejo, Guillermo e Sandra Ley. 2021. “High-Profile Criminal Violence: Why Drug Cartels Murder Government Officials
and Party Candidates in Mexico”. British Journal of Political Science, 51 (1): 203-229.
Trelles, Alejandro e Miguel Carreras. 2012. “Bullets and Votes: Violence and Electoral Participation in Mexico”. Journal
of Politics in Latin America, 4 (2): 89-123.
UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância). 2017. A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and
Adolescents. Nova York: UNICEF.
UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime). 2012. “Transnational Organized Crime in Central
America and the Caribbean: A Threat Assessment”. Setembro, UNODC, Viena.
UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime). 2018. “Global Report on Trafficking in Persons 2018”.
Nações Unidas, Nova York.
Vélez, Maria Alejandra, Juan Robalino, Juan Camilo Cárdenas, Andrea Paz e Eduardo Pacay. 2020. “Is Collective
Titling Enough to Protect Forests? Evidence from Afro-Descendant Communities in the Colombian Pacific Region”.
World Development, 128 (abril): 104837.
Visconti, Giancarlo. 2020. “Policy Preferences after Crime Victimization: Panel and Survey Evidence from Latin
America”. British Journal of Political Science, 50 (4): 1481-1495.
Wallace, Arturo. 2020. “Muerte de George Floyd: cuál es la situación de la población negra en América Latina (y el
parecido a la de EE.UU.)”. BBC News Mundo, 9 de junho de 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-52969557.
Yashar, Deborah J. 2018. Homicidal Ecologies: Illicit Economies and Complicit States in Latin America. Nova York:
Cambridge University Press

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 4

A relação entre violência, desigualdade e produtividade · 252

DESTAQUE 07

DESTAQUE
RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

DEMOCRACIA PARITÁRIA COMO
HORIZONTE POLÍTICO PARA A
RECUPERAÇÃO
Nas últimas três décadas, a ALC testemunhou consquistas significativas no exercício
do direito das mulheres à participação política. Na América Latina, seis mulheres
foram eleitas democraticamente como presidentes, embora nenhuma mulher ocupe
atualmente esse cargo. Desde a década de 1990, a liderança das mulheres na
esfera pública se expandiu rapidamente. A participação das mulheres em gabinetes
ministeriais, parlamentos e conselhos municipais duplicou ou triplicou (PNUD, ONU
Mulheres e IDEA Internacional 2019). A paridade de gênero ainda está muito longe, no
entanto. Supondo que todos os países da região experimentaram a mesma dinâmica
de aumento da representação de gênero sem retrocessos, ainda levaria cerca de 30
anos para atingir um cenário de paridade nos parlamentos.
Em nível nacional, o envolvimento das mulheres na tomada de decisões ainda enfrenta
obstáculos: Em 2019, 30% dos cargos de gabinete ministerial e 27% dos assentos na
Suprema Corte na América Latina eram ocupados por mulheres, enquanto a proporção
de mulheres nos parlamentos nacionais era de 27,4% no início de 2021.1 Durante o mesmo
período, mulheres no Caribe estavam agindo como chefes de estado ou de governo
ou como representantes de vice-reinado e ocupavam 23,8% dos cargos ministeriais
(ONU Mulheres 2018). Em 2018, elas representavam 47% dos juízes da Suprema Corte
e 63,3% das cadeiras na Suprema Corte do Caribe Oriental.2 As mulheres legisladoras
no Caribe atualmente detêm 39,5% das cadeiras parlamentares.3
Na governança local, o progresso em direção à igualdade de gênero na liderança
política não teve bons resultados. Em toda a ALC, as mulheres detinham apenas 24,5%
dos assentos no governo local.4 Na América Latina, a participação das mulheres em
prefeituras atingiu o pico de 13,3% em 2018 (PNUD, ONU Mulheres e IDEA Internacional
2019). Dados equivalentes sobre o Caribe são escassos, mas apenas 9,1% dos prefeitos
em São Cristóvão e Névis são mulheres, e a proporção de mulheres prefeitas em Belize,

1

PNUD, ONU-Mulheres e IDEA International (2019); ver também IPU Parline (Dados Globais sobre Parlamentos Nacionais)
(repositório de dados), União Interparlamentária, Genebra, https://data.ipu.org/content/parline-global-data-nationalparliaments.
2
Ver Observatório de Igualdade de Gênero para América América Latina e Caribe (painel), Comissão Econômica das Nações
Unidas para a América Latina e o Caribe, Santiago, Chile, https://oig.cepal.org/en.
3
Ver IPU Parline (Dados Globais sobre Parlamentos Nacionais) (repositório de dados), União Interpalarmentária, Genebra,
https://data.ipu. org/content/parline-global-data-national-parliaments.
4
Ver indicadores ODS (painel), Divisão de Estatística, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Organização das
Nações Unidas, Nova York, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.

• A disparidade entre os países: Poucos países introduziram medidas destinadas a
ter impactos generalizados da paridade de gênero em órgãos deliberativos eleitos
democraticamente.
• Avanços notáveis no Poder Legislativo: A paridade (53,1% na Bolívia) ou quase
paridade (48,2% no México) nas câmaras inferiores está em contraste direto com os
tetos de vidro ainda inquebráveis que persistem nos poderes judiciais e eleitorais
em toda a região.
• Algumas melhorias no Poder Executivo refletem as complexidades inerentes
à mudança: A participação média regional de mulheres na liderança pode ter
triplicado, mas as líderes femininas continuam sendo relegadas a posições de
menor impacto político.
• Grandes lacunas em vários níveis de governo: Retrocessos na paridade de gênero
nos governos locais ilustram que as mulheres enfrentam os obstáculos mais
significativos para obter acesso a nomeações de um único membro
• O ritmo lento de mudança na dinâmica de acesso ao poder nas organizações
políticas.
• A ausência de um enfoque interseccional para a expansão dos direitos políticos:
O progresso em direção à paridade não se traduziu em maior representação de
mulheres indígenas, negras, deficientes, migrantes, sexualmente diversas ou
jovens (ONU Mulheres 2021).
• A persistência de barreiras institucionais e culturais: Isso inclui as práticas
prejudiciais, normas sociais discriminatórias, estereótipos de gênero e violência
política que limitam a plena realização dos direitos políticos das mulheres; oposição
dentro dos partidos políticos em relação à igualdade de gênero e a existência de
condições desiguais no posicionamento das mulheres líderes e o seu acesso ao
financiamento de campanha (ONU Mulheres 2021).
Este é o novo contexto de uma região que privilegiou as reformas jurídicas como
motor de mudança para enfrentar a sub-representação das mulheres na esfera
pública. A legislação sobre medidas temporárias de ação afirmativa nem sempre
tem sido capaz de garantir igualdade substantiva por muitas razões, incluindo a má
formulação de políticas, os sistemas político-eleitorais nos quais as políticas são
implementadas e a resistência às políticas entre os atores políticos. Dadas essas
limitações, novos enfoques levaram progressivamente a uma mudança para um
novo paradigma: democracia paritária. A democracia paritária opera na região como
um horizonte político, expresso em compromissos políticos regionais embutidos em
uma estrutura normativa internacional que reconhece a necessidade de alcançar
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As mudanças recentes na participação política das mulheres na região foram
caracterizadas pelo seguinte:
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Dominica, Jamaica e Trinidad e Tobago é praticamente nula
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igualdade substantiva. As novas abordagens também incentivaram novos projetos
de legislação que promovem a paridade político-eleitoral em nível nacional e que
tiveram impactos sem precedentes no acesso das mulheres ao parlamento. Embora
decisivas, essas iniciativas ainda precisam abordar as lacunas étnico-raciais. Assim,
impactos semelhantes não foram observados no caso da representação política
de mulheres indígenas e negras que se defrontam simultaneamente com barreiras
estruturais mais prementes.
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DESTRUIÇÃO AMBIENTAL
E ILEGALIDADE NA ALC
A extração agressiva de recursos em áreas institucionalmente prejudicadas tem
afetado os ecossistemas regionais. A região perdeu quase 13% da área florestal
nas últimas três décadas (FAO 2020). Dezenas de milhares de espécies enfrentam
ameaças cada vez maiores de extinção na ALC, apesar da posição da região como
um centro de biodiversidade.
O desmatamento e a degradação florestal são resultados inter-relacionados de
mudanças complexas no uso da terra. Vários fatores econômicos, tecnológicos,
culturais, demográficos e institucionais foram geralmente identificados como
impulsionadores da dinâmica dessas mudanças. A expansão agrícola, as atividades
extrativas ilegais e a expansão da infraestrutura estão entre os principais fatores
diretos. A ilegalidade se manifesta em pelo menos duas formas, relacionadas à
governança e à falta de recursos monetários: (1) extração ilegal direta de recursos
em terras e (2) métodos ilegais para obter licenças ou concessões para desenvolver
atividades que resultem em desmatamento ou degradação florestal. Em ambos os
cenários, as partes interessadas locais que tentam impedir as atividades ilegais
nas suas áreas têm sido alvo de ataques violentos. A prevalência da pobreza entre
as comunidades locais pode agravar a destruição ambiental, especialmente se os
moradores considerarem essas atividades, legais ou ilegais, como uma oportunidade
de geração de renda. Embora a luta política sobre as mudanças climáticas tenha
aberto a possibilidade de abordar este último aspecto, enfrentar as sinergias
prejudiciais que estão por trás do desmatamento e da degradação florestal é mais
complexo e requer uma ampla variedade de intervenções.
Na América Latina, o setor de uso da terra, mudança do uso da terra e florestas
(UTMUTF ou LULUCF, da sigla em inglês) é uma das principais fontes de emissões
de gases de efeito estufa (GEE), totalizando cerca de 23% do total das emissões,
enquanto, no Caribe, produz apenas 3% das emissões totais (figura S5.1).
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Alcançar o objetivo deLULUCF
uma redução de 36% nas emissões líquidas até 2030, definido
em contribuições
nacionalmente determinadas, dependerá em grande parte de
Agricultura
3%
14%
maiores investimentos
em alternativas de mitigação. No geral, 80% a 85% dos países
Resíduos
da América Latina
estão comprometidos com estratégias de mitigação na agricultura
6%
Energia
e no setor LULUCF.
Essas estratégias
são predominantemente focadas em terras
9%
IPPU
florestais: 81% dos países
68% estão promovendo o manejo florestal sustentável; 75%
assumiram projetos de reflorestamento ou florestamento; 38% adotaram esquemas
gerais de gestão de terras florestais; 36% introduziram políticas para reduzir o
desmatamento e promover a conservação da floresta, e 31% incluem alguma forma de
gestão de incêndios florestais. Cerca de um terço desses países também contemplou
estratégias de mitigação em terras agrícolas e sistemas integrados, mas poucos estão
promovendo a mitigação dentro do setor pecuário (Crumpler et al. 2020a).
No Caribe, 85% dos países com um componente de adaptação explícito nas suas
contribuições nacionalmente determinadas contemplam pelo menos uma política
em agroecossistemas e 69% propõem pelo menos uma medida especificamente
relacionada ao subsetor florestal. Os esforços neste subsetor estão concentrados
na redução da degradação e na implementação de práticas de manejo florestal
sustentável, bem como na execução de projetos de reflorestamento e florestamento,
reduzindo o desmatamento e promovendo a conservação florestal. Em toda esta
sub-região, 38% dos países com componentes de adaptação de contribuição
nacionalmente determinada propõem pelo menos uma intervenção no setor pecuário
(Crumpler et al. 2020b).
O PNUD tem apoiado países em todo o processo de concepção e implementação de
políticas nacionais e medidas para reduzir o desmatamento e administrar as florestas
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de forma sustentável. Isso tem ajudado a mitigar as mudanças climáticas, ao mesmo
tempo que cria condições propícias para o crescimento inclusivo que preenche
lacunas econômicas, sociais e ambientais no caminho para o desenvolvimento
sustentável. Isso inclui a alocação de recursos para apoiar a implementação de
esquemas de pagamentos por serviços ecossistêmicos (PSE) e programas de manejo
florestal comunitário. Os esquemas de PSE são diferentes de outros programas
de transferência de renda na medida em que priorizam a conservação em vez da
redução da pobreza como objetivo principal (Wunder 2013). No entanto, esquemas
de PSE bem planejados têm o potencial de proteger os recursos ambientais e, ao
mesmo tempo, melhorar as condições de vida entre as comunidades pobres nas
áreas rurais. Isso ocorre porque eles aumentam o valor dos serviços ecossistêmicos
que são gerados em áreas locais, dado o custo de oportunidade implícito na
proteção desses serviços em vez de explorá-los (Pagiola, Arcenas e Platais 2005;
Milder, Scherr e Bracer 2010). No entanto, as sinergias entre a proteção ambiental
e a redução da pobreza não são automaticamente incorporadas em esquemas de
PSE porque o influxo de recursos adicionais pode fazer com que as comunidades
adotem decisões de consumo que desconsideram a sustentabilidade do entorno, de
alguma forma implicando que incentivos extrínsecos podem estar em conflito com
um desejo de conservação (Wunder 2005). Além disso, o fato de que os esquemas
de PSE muitas vezes visam corrigir comportamentos ambientalmente negativos,
em vez de recompensar comportamentos apropriados, implica que o objetivo de
compensar de forma justa a população rural pobre que protege o meio ambiente e
fornecer serviços ecossistêmicos pode ser prejudicado pela necessidade de priorizar
pagamentos a outros agentes que representam a maior ameaça a esses serviços.
Finalmente, o papel dos esquemas de PSE na redução da pobreza em toda a região
será amplamente determinado pela forma específica como os participantes pobres
são incluídos e remunerados nos projetos, assim como pela sua inclusão em políticas
destinadas a reduzir as condições generalizadas de pobreza no nível nacional
(Pagiola, Arcenas e Platais 2005). O PNUD está empenhado em apoiar esquemas
de PSE voltados para comunidades indígenas e agricultores familiares no Brasil e no
Equador e em melhorar o projeto de PSE em toda a região.
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CAPÍTULO 5

ATÉ QUE PONTO SÃO
EFICAZES AS POLÍTICAS DE
PROTEÇÃO SOCIAL NA ALC?

•
•
•

•
•
•
•

Uma característica dos mercados de trabalho da América Latina e
do Caribe são os altos níveis de informalidade.
A segmentação formal-informal da força de trabalho resulta de uma
combinação de exclusões legais e descumprimento por parte de
empresas e trabalhadores.
Mercados de trabalho segmentados são uma fonte de desigualdade
e um dos fatores que contribuem para o baixo crescimento da
produtividade. A combinação de programas de seguro social
contributivos e não contributivos em toda a região, juntamente com
as transições entre formalidade e informalidade e, às vezes, regras
e condições inconsistentes de acesso, resulta em eficácia reduzida
do seguro e impactos contraditórios sobre a desigualdade.
Os trabalhadores informais estão menos protegidos de riscos e, em
geral, recebem serviços de qualidade inferior aos trabalhadores formais.
A informalidade está fortemente associada ao trabalho autônomo
ou emprego em pequenas empresas de baixa produtividade, o que
é um fator crítico para determinar os rendimentos dos trabalhadores
(e um fator crucial no crescimento a longo prazo).
O seguro social e a assistência social são complementos e
não substitutos em um sistema de proteção social trabalhista.
Elegibilidade para os programas de assistência social não devem
depender da condição formal ou informal dos trabalhadores, e a
região não deve esperar que transferências focalizadas irão reduzir
a pobreza por conta própria.
Um princípio orientador para a proteção social na região deve ser
universalidade nos sistemas de seguro social, entendida em três
dimensões: (i) toda a população exposta a um determinado risco coberta
pelo mesmo programa; (ii) a fonte de financiamento do mesmo para cada
programa; e (iii) benefícios em espécie da mesma qualidade para todos.
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5.1.Os sistemas de proteção social afetam a
desigualdade e o crescimento econômico
Os governos da América Latina e do Caribe (ALC) respondem à alta desigualdade
da região implantando um grande conjunto de políticas e programas. Alguns estão
focados em aumentar o patrimônio familiar e o capital humano para melhorar os
resultados das famílias no mercado de trabalho, principalmente por meio de
investimentos em educação; e no aumento dos padrões de vida das famílias por
meio, por exemplo, de subsídios para moradia.
Paralelamente, os governos também implementam políticas para mudar a renda
e o consumo familiares, inclusive por meio de impostos de renda progressivos;
isenções de impostos sobre valor agregado ou outros impostos sobre o consumo
de certos bens; subsídios para eletricidade, gasolina e similares; merenda escolar
ou outros programas de distribuição de alimentos; apoio à renda para os pobres
por meio de programas de transferência condicional de renda (TCR) e outros
semelhantes; seguro contra riscos, como doença, invalidez e morte; pensões para
idosos; salários mínimos; programas de treinamento para melhorar as oportunidades
dos trabalhadores no mercado de trabalho; regimes fiscais especiais para pequenas
empresas; microcréditos para empreendedores de baixa renda e assim por diante.
A lista varia de país para país, mas, na maioria dos países, é longa. Numerosas ou
não, essas políticas mostram a profunda preocupação dos governos da ALC com a
desigualdade, uma resposta bem-vinda dada a situação documentada no capítulo 1.
Boas intenções não são suficientes. A julgar pela alta e persistente desigualdade
de renda na região, as políticas voltadas para a mudança da renda familiar e do
consumo não são tão eficazes quanto poderiam ser e certamente não como as
circunstâncias exigem. Isso fica aparente se compararmos a medida de desigualdade
mais amplamente usada, o Gini, antes e depois dos impostos e transferências nos
países da ALC e outras regiões (ver capítulo 3).
Este capítulo analisa alguns dos principais programas e políticas implementados
na região para combater a desigualdade: seguridade social e regulamentações
trabalhistas para proteger os trabalhadores de riscos, como doenças, invalidez,
morte e as alterações do mercado de trabalho; salários mínimos para ajudar pessoas
de baixa renda; programas para transferir benefícios para famílias pobres e regimes
fiscais especiais para apoiar empreendedores de baixa renda e promover pequenas
empresas. Essas políticas são consideradas conjuntamente sob a égide da proteção
social e o capítulo se concentra nelas por duas razões: (1) na maioria dos países
da ALC, elas atraem uma parte importante do orçamento nacional alocado para
aumentar o bem-estar social; (2) elas impactam o comportamento dos trabalhadores
e das empresas no mercado de trabalho e, portanto, indiretamente, o desempenho
da economia e as oportunidades que os trabalhadores têm de aumentar a sua
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renda ao longo da vida. O capítulo avalia essas políticas a partir de duas dimensões
separadas, mas complementares: (1) a sua eficácia na redução da desigualdade e
(2) o seu impacto sobre o comportamento da empresa e do trabalhador no mercado
de trabalho e, portanto, sobre a produtividade. O capítulo oferece outra perspectiva
sobre as relações entre alta desigualdade e baixo crescimento, complementando
aqueles apresentados nos capítulos 3 e 4, e com base em 12 documentos de base
produzidos especificamente com este propósito.1
Algumas advertências são necessárias. Primeiro, o capítulo enfoca apenas um
subconjunto de políticas e programas. Não há discussão sobre tributação de renda
e pouca análise sobre impostos sobre o consumo ou subsídios para eletricidade ou
gasolina. Como essas políticas tributárias e de subsídios também são determinantes
importantes da desigualdade, é essencial complementar a discussão aqui com uma
análise do seu impacto. Sempre há um dilema entre amplitude e profundidade e, se
espera que a análise neste capítulo, embora incompleta, é suficientemente informativa
e sugestiva de áreas que precisam de atenção por legisladores interessados em
reduzir simultaneamente a desigualdade e acelerar o crescimento.
Em segundo lugar, há grande heterogeneidade nas políticas de proteção social
implantadas na região. O capítulo enfoca tendências e características comuns, mas
a sua relevância individual varia de país para país. Cada país é diferente e as suas
especificidades e peculiaridades devem ser consideradas. As comparações entre os
países devem ser realizadas com cuidado, não apenas porque as leis e instituições
variam, mas também porque, mesmo em países com leis e instituições semelhantes, a
importância quantitativa dos vários fatores que determinam os resultados também varia.
O capítulo prossegue da seguinte forma. A seção 5.2 apresenta uma estrutura
simples para ajudar a compreender a complexa estrutura de proteção social na ALC.
A seção 5.3 descreve três fatos estilizados sobre os mercados de trabalho na ALC
que desempenham um papel central nos resultados da proteção social. As seções
5.4 e 5.5 combinam a estrutura e os fatos estilizados para explorar o impacto da
proteção social sobre a desigualdade e a produtividade. A seção 5.6 conclui com
uma proposta de mudança substantiva na proteção social.

1

Os estudos de país são os seguintes: Argentina: Alzúa e Pacheco (2021); Brasil: Firpo e Portella (2021); Chile: Morales e Olate
(2021); Colômbia: Alvarado, Meléndez e Pantoja (2021); República Dominicana: Barinas e Ñopo (2021); Equador: Ñopo e Peña
(2021); Honduras: Ham e Membreño Cedillo (2021); Jamaica: Mera (2021); México: Correa et al. (2021); e Peru: Ñopo (2021). A
estrutura conceitual é abordada por Levy e Cruces (2021) e o salário mínimo por Flabbi (2021).
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5.2. A estrutura da proteção social
Segurança social
A pedra angular da proteção social na ALC é a combinação de programas de
seguridade social para trabalhadores em empresas e regulamentações sobre
estabilidade de emprego e salário mínimo. Essa combinação existe na maioria dos
países desde as décadas de 1930 ou 1940 e, embora tenha evoluído desde então,
as suas principais características persistem e continuam a desempenhar um papel
dominante na proteção social e nos resultados do crescimento.
Várias características dessa combinação são relevantes. Em primeiro lugar, os
programas de seguro social são em geral limitados aos trabalhadores que têm uma
relação de dependência e subordinação com as empresas e recebem remuneração
monetária na forma de ordenados ou salários. Em segundo lugar, eles são financiados
principalmente por contribuições de empresas e trabalhadores que são proporcionais
aos salários ou ordenados dos trabalhadores, o que leva ao rótulo de seguro social
contributivo (SSC). Terceiro, programas de seguro contra os riscos de doença,
deficiência, acidentes de trabalho, morte e longevidade e, em alguns países, perda
de emprego são agrupados. Em quarto lugar, os trabalhadores cobertos também
estão sujeitos a regulamentações sobre estabilidade no emprego e salários mínimos,
de modo que o pacote de programas de SSC, por sua vez, está associado a essas
regulamentações. Quinto, os benefícios desempenham o papel de direitos legais que
podem ser executados por meio dos tribunais. Mas a característica mais importante
dessa combinação é, em sexto lugar, que ela não cobre todos os trabalhadores.
Muitos são deixados de fora, principalmente os autônomos, mas também, em alguns
casos e com algumas variações entre os países, empresários, trabalhadores agrícolas
e domésticos, trabalhadores que não recebem uma remuneração monetária,
trabalhadores em empresas que são parentes dos proprietários da empresa e
dividem o excedente da empresa familiar e trabalhadores em empresas que não
estejam sob uma relação de dependência porque são pagos por produto ou de outra
forma. Os trabalhadores independentes que prestam serviços a empresas por um
contrato comercial em vez de um contrato de trabalho como empregados também
podem ser deixados de fora (caixa 5.1).
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Caixa 5.1: Isenções para o SSC, estabilidade de
emprego e regulamentos de salário mínimo
Argentina: Trabalhadores não remunerados; regimes especiais para
trabalhadores autônomos; empresários.
Brasil: Trabalhadores não remunerados; regimes especiais para trabalhadores
autônomos; empresários.
Chile: Trabalhadores autônomos e não remunerados; empresários.
Colômbia: Trabalhadores autônomos com renda inferior a um salário mínimo;
trabalhadores não remunerados.
República Dominicana: Trabalhadores autônomos, independentes,
domésticos e não remunerados; trabalhadores em empresas familiares,
empresários.
Equador: Trabalhadores autônomos, independentes, domésticos e não
remunerados; microempresários; trabalhadores na agricultura.
Honduras: Trabalhadores autônomos, independentes, domésticos e não
remunerados; microempresários; trabalhadores na agricultura.
Jamaica: Trabalhadores não remunerados.
México: Trabalhadores autônomos, independentes, domésticos e não
remunerados, trabalhadores em empresas familiares, produtores agrícolas,
empresários.
Peru: Trabalhadores autônomos, independentes, domésticos e não
remunerados; regimes especiais para trabalhadores em microempresas.
Fontes: Documento de Trabalho PNUD ALC 14–23: Alvarado, Meléndez e Pantoja 2021; Alzúa e Pacheco 2021;
Barinas e Ñopo 2021; Correa et al. 2021; Firpo e Portella 2021; Ham e Membreño Cedillo 2021; Mera 2021; Morales
e Olate 2021; Ñopo 2021; Ñopo e Peña 2021.

Existe heterogeneidade em toda a região. Em alguns países, como Argentina e Brasil,
os autônomos são obrigados a participar de programas de SSC, embora, neste caso,
as normas sobre estabilidade no emprego e salário mínimo não se apliquem. Às vezes,
esses trabalhadores recebem taxas de contribuição subsidiadas, dependendo do
seu nível de renda. Em outros países, como a Colômbia, os autônomos também são
obrigados a participar, mas somente se a sua renda for superior ao salário mínimo.
Mas essas são exceções; de modo geral, a exigência de participação em programas
de SSC é restrita a trabalhadores em empresas sob uma relação de dependência,
que também são cobertos por regulamentações sobre estabilidade no emprego e
salários mínimos.

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 5

Até que ponto são eficazes as políticas de proteção social na ALC? · 264

Além das exclusões legais, outro fator limita a cobertura dos programas de SSC: em
um contexto em que as leis e regulamentações são aplicados de forma imperfeita, o
não cumprimento por parte das empresas e dos autônomos, caso sejam obrigados a
contribuir. O não cumprimento pode resultar de evasão explícita ou de uso de artifícios
em situações em que a fronteira entre trabalhador dependente e não dependente
é confusa e a exigência de cumprimento ambígua. O não cumprimento é facilitado
se a unidade de produção for pequena em termos de número de participantes. As
autoridades responsáveis pela aplicação das leis têm grande dificuldade em separar
a evasão do uso de artifício e, no caso da primeira, em estabelecer e cobrar multas.
Na verdade, porque os regulamentos do SSC podem não se aplicar a essas empresas
e, mesmo que se apliquem, eles podem ser aplicados apenas com dificuldade, eles
são substituídos por normas sociais tacitamente aceitas que de fato sancionam o não
cumprimento, mesmo que de jure possa ser argumentado que um comportamento
ilegal está ocorrendo. A figura 5.1 mostra que, em todos os países, uma parcela
importante da força de trabalho é excluída dos programas de proteção social mais
importantes — em muitos, mais da metade. Para referência, a figura também mostra
a proporção de trabalhadores pobres.
Figura 5.1: Grande parte da força de trabalho na ALC está excluída dos programas de proteção
social mais importantes
Parcela da força de trabalho excluída do seguro social contributivo, países selecionados da ALC
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Fonte: Levy e Cruces 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021; cálculos do PNUD usando pesquisas domiciliares nacionais.
Observação: Trabalhadores em famílias abaixo da linha de pobreza de $ 5,50 por dia, paridade de poder de compra em 2011.

Esta exclusão é um problema grave. Em resposta, os governos da região criaram
programas para fornecer algum seguro para aqueles que ficaram de fora. Alguns
recursos desses programas merecem destaque. Em primeiro lugar, eles se restringem
principalmente a pensões de saúde e aposentadoria, embora alguns países incluam
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outros benefícios, como abono de família por criança (Argentina) ou serviços de creche
(México). Em segundo lugar, os benefícios medidos tanto pela qualidade quanto pelo
valor monetário são geralmente inferiores em comparação com aqueles oferecidos
pelos programas SSC e excluem quaisquer pisos de renda ou proteção contra a
perda de empregos. Terceiro, eles são financiados pelas receitas do governo geral,
uma diferença fundamental em relação às suas contrapartes SSC, que são pagas por
contribuições de empresas e trabalhadores; por esse motivo, esses programas para os
excluídos são rotulados de seguro social não contributivo (SSNC). E, em quarto lugar,
geralmente são oferecidos a todos os trabalhadores excluídos dos programas de SSC,
independentemente de isso resultar de uma ordem legal ou incumprimento.
Tal como acontece com o SSC, há heterogeneidade em toda a região. Na Colômbia,
por exemplo, os programas de saúde contributivos e não contributivos oferecem,
em princípio, os mesmos benefícios. As aposentadorias não contributivas do México
cobrem todos os idosos, mesmo que alguns tenham uma aposentadoria contributiva.
No Brasil, um programa único de saúde financiado com receitas gerais cobre todos
os trabalhadores, tornando irrelevante a distinção contributiva/não contributiva para
cobertura de saúde, mas não para aposentadorias. No Chile, o governo contribui para
programas de SSC, que podem, portanto, ser rotulados de semicontributivos. Existem,
de fato, muitas especificidades de país, e a classificação contributivo/não contributivo
deveria ser considerada uma distinção conceitual em vez de uma divisão nítida que se
aplica igualmente a todos os países da LAC.
O ponto-chave é que a interface entre a concepção e operação dos programas de
SSC e SSNC, por um lado, e a fiscalização, por outro, segmenta a força de trabalho
em duas categorias: trabalhadores formais, que são cobertos por programas de SSC e
estabilidade no emprego e regulamentos de salário mínimo e trabalhadores informais,
que recebem os benefícios oferecidos pelos programas de SSNC.
A segmentação formal-informal da força de trabalho, característica central dos
mercados de trabalho na ALC, resulta de uma combinação de exclusões legais e não
cumprimento. Em países onde todos são obrigados a participar de programas de
SSC, como a Jamaica, a segmentação resulta apenas do não cumprimento. Mas, em
outros países, a segmentação persistiria mesmo com cumprimento completo, porque
alguns trabalhadores simplesmente não são obrigados a participar. A informalidade
é um fenômeno complexo que resulta de instituições, leis e aplicação das leis. Nos
países da ALC, é parcialmente legal e parcialmente ilegal, e os mercados de trabalho
segmentados não são apenas uma fonte de desigualdade, mas também um dos fatores
que contribuem para o baixo crescimento da produtividade.
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Asistencia social
Como todos os trabalhadores estão expostos a riscos, como doença, invalidez,
desemprego ou morte, independentemente da sua renda, os programas de SSC e
SSNC devem abranger todos. Paralelamente, entretanto, alguns rendimentos dos
trabalhadores podem ser tão baixos que os colocam na pobreza, exigindo programas
adicionais para aumentar o seu consumo. Esses programas de assistência social são,
por definição, focados em um subconjunto da população e o seu principal objetivo é
redistribuir a renda em favor desse subconjunto.
A distinção entre seguro social e programas de assistência social não deve implicar
que os primeiros não redistribuam a renda. Na maioria dos casos, sim (embora nem
sempre na direção desejada!). Em vez disso, a questão é que, mesmo que houvesse
uma sociedade sem pobreza e, portanto, sem necessidade de assistência social, os
programas de seguro social ainda seriam necessários para agrupar os riscos entre a
população e proteger a sociedade de choques negativos. No entanto, o fato de que
trabalhadores pobres se beneficiam de programas de assistência social não elimina
a necessidade desses trabalhadores por seguro social. Eles enfrentam os mesmos
riscos enfrentados pelos trabalhadores não pobres. Claramente, seria um erro pensar
que os programas de seguro social são apenas para os não pobres.
A figura 5.2 sintetiza essa discussão separando os trabalhadores de acordo com a
sua condição de trabalho e renda, a linha pontilhada vertical por condição de trabalho,
formal e informal, e a linha horizontal por renda, pobre e não pobre. Excluindo o
desemprego, a soma dos trabalhadores nos quatro quadrantes é igual à força de
trabalho. Embora às vezes agrupadas, pobreza e desigualdade não são a mesma
coisa. Na maioria dos países, há mais trabalhadores informais do que trabalhadores
pobres (ou seja, mais trabalhadores no quadrante II do que nos quadrantes III e IV).
No entanto, a maioria dos trabalhadores pobres é informal (ou seja, mais deles estão
no quadrante IV do que no III).
A figura 5.2 é uma descrição estilizada que captura pontos em comum entre os
programas dos países da região. Existem também diferenças importantes. Os
programas de SSC diferem não apenas em relação à cobertura obrigatória, mas
também em termos de custos, escopo, qualidade dos benefícios e natureza da
aplicação. O mesmo se aplica aos salários mínimos e às regulamentações sobre
estabilidade no emprego. Os programas de SSNC também diferem em termos de
generosidade e regras de acesso, às vezes cobrindo todos os trabalhadores informais
e às vezes apenas os trabalhadores pobres. Os programas de assistência social
diferem nos métodos usados para identificar os pobres (técnicas de focalização),
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regras de acesso e benefícios. A interação resultante entre todos esses elementos é
complexa e requer uma análise caso a caso, conforme exemplificado nos dez estudos
de país que são documentos de base deste relatório.2
Figura 5.2: Pobreza e informalidade não são a mesma coisa
A estrutura da proteção social
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Fonte: Levy e Cruces 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.

A figura 5.2 serve para fazer uma observação importante: na ALC, o acesso à proteção
social resulta da interface da situação formal ou informal dos trabalhadores no mercado
de trabalho e a sua renda. Como a renda dos trabalhadores também depende do
desempenho do mercado de trabalho, os resultados nesse mercado tornam-se o
determinante central da eficácia da proteção social: quais trabalhadores de qual nível
de renda têm acesso a este ou aquele programa de saúde, aposentadoria, creche
ou outro; quais são protegidos em caso de invalidez, morte ou perda de emprego;
quem recebe pelo menos o salário mínimo; quais programas são pagos a partir de
contribuições de empresas e trabalhadores e quais de receitas fiscais gerais; e, como
resultado, quanta renda é redistribuída entre as famílias e em que direção.

2
Documentos de Trabalho PNUD ALC 14–23: Alvarado, Meléndez e Pantoja (2021); Alzúa e Pacheco (2021); Barinas e Ñopo
(2021); Correa et al. (2021); Firpo e Portella (2021); Ham e Membreño Cedillo (2021); Mera (2021); Morales e Olate (2021); Ñopo
(2021); Ñopo e Peña (2021).
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Em todos os países, a distribuição dos trabalhadores entre os quatro quadrantes
da figura 5.2 resulta das decisões de milhões de empresas e trabalhadores, que
dependem de um grande conjunto de políticas, muitas delas distantes da proteção
social: regulamentações sobre comércio internacional, crédito, direitos de propriedade
e assim por diante. Mas a distribuição também depende de (1) o conjunto de políticas
e programas diretamente associados à proteção social — programas de SSC e
estabilidade no emprego e regulamentos de salário mínimo, programas de SSNC e
programas de assistência social; (2) o funcionamento destes, dado pelos seus custos
e pelas regras de acesso e qualidade dos benefícios; e (3) a aplicação das leis e
regulamentos associados.
As empresas desempenham um papel importante na proteção social porque são o
lado da demanda do mercado de trabalho. Os resultados da proteção social, portanto,
dependem do que as empresas fazem. No entanto, o que as empresas fazem depende
de políticas de proteção social. A figura 5.3 mostra a interdependência bidirecional
entre as empresas e a proteção social, uma interdependência que nem sempre é
totalmente apreciada.
Figura 5.3: Os resultados da proteção social dependem do que as empresas fazem; que depende
de políticas de proteção social
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Fonte: Levy e Cruces 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.
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A interdependência entre as empresas e a proteção social é um resultado inevitável
da forma como a proteção social está estruturada na região, em particular o seguro
social, dependente que é da condição formal-informal dos trabalhadores. Essa
interdependência implica que, em qualquer país da ALC, se as políticas de proteção
social fossem diferentes, a mesma força de trabalho com o mesmo capital humano
estaria distribuída de maneira diferente entre os quatro quadrantes da figura 5.2. Em
outras palavras, se essas políticas fossem diferentes, o número de indivíduos em cada
quadrante mudaria, assim como os resultados da proteção social. As setas de mão
dupla na figura 5.2 destacam que essa distribuição depende das políticas de proteção
social. Isso leva a uma observação que não foi apreciada adequadamente: o desenho
das políticas de proteção social, embora focado no bem-estar das famílias, precisa
prestar muita atenção ao impacto das políticas nas empresas porque os resultados da
proteção social dependem muito do que as empresas fazem.
A distinção entre os programas de SSC e SSNC na figura 5.2 é quase sem sentido
da perspectiva dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), nos quais a cobertura dos programas de seguro social é
praticamente universal. De fato, nesses países, todos os programas de SSNC
direcionados a subconjuntos da população provavelmente seriam considerados
programas de assistência social. Mas, na ALC, a distinção entre SSC e SSNC é
central porque reflete o fato de que os direitos e obrigações com relação ao seguro
social diferem dependendo de como os trabalhadores participam do mercado de
trabalho. E a distinção entre SSNC e programas de assistência social também é
central porque responde a duas circunstâncias diferentes: a falta de cobertura pelos
programas de SSC de trabalhadores que não são necessariamente pobres e a baixa
renda de algumas famílias, mesmo que membros da família tenham empregos com
cobertura de SSC. Há uma importante sobreposição entre famílias sem cobertura
SSC e famílias pobres, contribuindo para a fusão de SSNC e programas de assistência
social. Mas essa sobreposição não é perfeita porque há algumas famílias pobres
com trabalhadores que são cobertos por programas de SSC e algumas famílias não
pobres que se beneficiam de programas de SSNC (na verdade, em alguns casos,
eles se beneficiam mais do que as famílias pobres).
O resultado é que a estrutura de proteção social na ALC é substancialmente diferente
da dos países da OCDE. Além disso, a diversidade de fontes de financiamento, a
multiplicidade de programas, as diferenças nas regras sobre quem tem direito a quê
e quando, e a fragilidade das instituições que fazem as contribuições e oferecem
benefícios contribuem para um ambiente complexo. Como seria de se esperar, empresas
e trabalhadores reagem a esse ambiente. As empresas reagem porque determina
quando devem ou não pagar o seguro social dos seus trabalhadores; quando podem
evadir contribuições e quando não; quando eles podem se ajustar a choques negativos
e quando não. Eles ajustarão as suas decisões de negócios de acordo. Da mesma forma,
os trabalhadores reagem porque, dependendo se eles trabalham por conta própria ou
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são empregados por empresas como trabalhadores dependentes, eles podem ou não
ter que contribuir para alguns benefícios; podem ou não ter acesso a benefícios que
nem eles nem a empresa que os emprega têm de pagar; e, dependendo da sua renda,
eles podem ou não se qualificar para outros benefícios, ou podem perdê-los, se a sua
renda ou situação de trabalho mudar.
A fragilidade das instituições da região, que às vezes é concebida como capacidade
limitada do Estado, cria lacunas importantes entre a letra da lei de jure e o significado
de fato da lei para a vida cotidiana dos trabalhadores e das empresas. Essas lacunas
podem variar de acordo com o tamanho da empresa, como é o caso na aplicação
do salário mínimo ou regulamentos de estabilidade no emprego, por exemplo, mas
também podem variar por região, como quando a qualidade dos benefícios como
serviços de saúde varia entre, digamos, grandes áreas urbanas e áreas rurais mais
remotas. Em alguns casos, como resultado dessas lacunas, normas sociais tacitamente
aceitas, em vez de leis, regem as relações entre empresas e trabalhadores.

5.3.Três fatos estilizados sobre os mercados de
trabalho na região
A distribuição do emprego
Na maioria dos países, como os trabalhadores autônomos não são obrigados a
participar de programas de SSC e porque, mesmo que o sejam, a fiscalização é fraca,
a participação desses trabalhadores no emprego total é muito importante para a
proteção social. Além disso, como o não cumprimento das normas de SSC, estabilidade
no emprego e salário mínimo é maior entre unidades econômicas menores, o
número de trabalhadores empregados por empresas de vários tamanhos também
é importante. Nesse sentido, a figura 5.4 apresenta dados sobre a proporção de
trabalhadores autônomos, empregados em empresas com até 5 (ou 10) trabalhadores,
ou empregados em empresas maiores em vários países da ALC e, para referência,
nos Estados Unidos. Embora os dados não sejam totalmente comparáveis porque
as classificações da mão-de-obra e das empresas usadas pelos países nem sempre
coincidem, eles ainda oferecem um quadro útil.
O trabalho autônomo é comum na ALC. Junto com o emprego em pequenas
empresas, representa aproximadamente metade de todo o emprego, mesmo em
países maiores, como Brasil e México, e ainda mais em alguns países, como Equador
(76%) e Peru (72%). Esses números são importantes para a proteção social porque
os autônomos e os trabalhadores em pequenas empresas tendem a ser informais
(figura 5.2, quadrantes II e IV). Mas também são importantes para a produtividade
porque implicam que grande parte da força de trabalho na ALC está empregada em
pequenas unidades, ou seja, a atividade econômica é muito dispersa.
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Figura 5.4: Uma grande parte da força de trabalho na ALC está dispersa em trabalho autônomo ou
em pequenas empresas
Trabalho autônomo e distribuição de empregos por tamanho da empresa
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Fontes: Documento de Trabalho PNUD ALC 14–23; SUSB (Estatísticas de Empresas Norte-Americanas) (painel), Agência de Censo dos
EUA, Departamento de Comércio dos EUA, , Suitland, MD, https://www.census.gov/programs-surveys/susb.html.
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mais. Honduras: 150 trabalhadores ou mais.

A grande dispersão da atividade econômica significa que há um grande número de
pequenas empresas. Embora seja mais difícil de documentar porque poucos países
têm um censo completo das empresas, os dados existentes são inequívocos: a
distribuição do tamanho das empresas é distorcida na ALC. A grande maioria das
pequenas empresas emprega entre metade e dois terços de todos os trabalhadores;
existem poucas empresas de médio porte e uma pequena parcela das grandes
empresas emprega cerca de um quarto ou, no máximo, um terço da força de trabalho.
Em muitos casos, é difícil fazer uma distinção nítida entre o autônomo (ou uma
empresa de uma pessoa) e uma microempresa com dois ou três trabalhadores,
porque o tamanho dessas empresas é fluido. Se a demanda existir, eles podem se
expandir rapidamente para quatro ou cinco trabalhadores, e, se não, eles podem
contrair igualmente rapidamente para dois ou um, situação facilitada pela combinação
de exclusões legais e normas sociais tacitamente aceitas que de facto colocam essas
empresas fora do alcance das regulamentações sobre a estabilidade do emprego.
Várias dessas empresas realizam as suas atividades econômicas na rua ou no
domicílio; poucos são constituídos como entidades legais separadas e menos ainda
têm acesso a crédito formal em bancos comerciais. A viabilidade dessas empresas é
precária; elas costumam ter vida curta e exibem altas taxas de entrada e saída. Assim,
criam empregos precários e quase sempre de curta duração.
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Considerados em conjunto, os trabalhadores autônomos e os trabalhadores
em microempresas constituem a maior parte do setor informal onipresente que
caracteriza as economias da região, refletido na grande parte da força de trabalho
que recebe benefícios de qualquer combinação de SSNC e programas de assistência
social disponíveis, conforme documentado na figura 5.1.

Os trabalhadores na ALC nem sempre são formais ou informais
Ao contrário do que às vezes se supõe, as evidências de duas fontes mostram
que os trabalhadores fazem a transição entre a formalidade e a informalidade: (1)
dados de painel de pesquisas de emprego em alguns países que seguem os
mesmos indivíduos durante um determinado período e (2) registros administrativos
de agências de seguridade social em outros países. A tabela 5.1 fornece exemplos
do primeiro tipo de dados, em todos os casos para os anos de 2018–2019 (antes
da pandemia de Covid-19). Os painéis superiores representam as transições dos
trabalhadores entre formais, informais, desempregados e fora da força de trabalho
na República Dominicana (painel a) e no México (painel b). Os painéis inferiores fazem
o mesmo para o Brasil, separando os trabalhadores de acordo com a sua posição na
distribuição de renda (painéis c e d). Os dados do Brasil também permitem identificar
as transições para o trabalho autônomo.
A diagonal em cada painel da tabela 5.1 mostra a proporção de trabalhadores que
permaneceram na mesma situação de um ano para o outro. Na República Dominicana,
por exemplo, de todos os trabalhadores que estavam formalmente empregados em
2018, apenas 78,9% tinham a mesma situação um ano depois; 9,7% passaram para o
emprego informal, 3,3% para o desemprego e 8,1% deixaram a força de trabalho. De
maneira mais geral, pelo menos 20% dos trabalhadores em cada caso mudaram de
situação um ano depois, como pode ser inferido ao se concentrar nos números na
diagonal principal de cada painel. Padrões semelhantes são observados no México,
mas com menor persistência no desemprego. Os dados sobre o Brasil mostram
que os trabalhadores nos 25% mais altos da distribuição de renda (os 25 melhores),
particularmente os trabalhadores do setor formal, passam menos por outro status
em relação aos trabalhadores nos 25% mais baixos da distribuição de renda (os
25 piores), indicando que os primeiros passam proporcionalmente mais tempo na
formalidade.
Os registros administrativos dos órgãos de previdência social registram as contribuições
dos trabalhadores aos programas de SSC, informando sobre a formalidade, visto
que os trabalhadores que contribuem são considerados formais. No entanto, os
registros capturam trabalhadores somente depois que eles foram formalmente
empregados pela primeira vez. Além disso, não registram o que acontece quando os
trabalhadores não estão contribuindo, embora se presuma que alguns trabalhadores
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transitem para o emprego informal, alguns para o desemprego e alguns saiam da
força de trabalho, conforme detectado no Brasil, República Dominicana e México. Os
dados administrativos não são tão precisos quanto os dados de painel das pesquisas
de emprego, mas têm a vantagem de acompanhar os trabalhadores por períodos
mais longos. Esses dados, portanto, fornecem outro tipo de informação sobre as
transições formais-informais.
Tabela 5.1: Os trabalhadores podem fazer a transição entre formalidade, informalidade,
desemprego ou inatividade
Transições na situação de trabalho em um único ano
a. República Dominicana

b. México

Formal

Informal

Desempregado

Fora da Força
de trabalho

Formal

Informal

Desempregado

Fora da Força
de trabalho

Formal

78,9

9,7

3,3

8,1

Formal

73,8

15,4

1,6

9,1

Informal

12,5

74,0

1,9

11,6

Informal

14,5

64,0

1,9

19,5

Desempregado

17,4

30,4

29,0

23,2

Desempregado

22,8

31,9

15,5

29,7

Fora da Força de
Trabalho

5,7

14,7

1,8

77,8

Fora da Força de
Trabalho

6,6

15,8

1,6

75,8

c. Brasil (piores 25)

d. Brasil (melhores 25)

Empregado
formal

Empregado
informal

Autônomo

Desempregado

Fora da
Força
de trabalho

EmpregadoFormal

71,1

8,7

6,9

9,0

4,3

EmpregadoInformal

4,9

48,1

12,0

12,2

Autônomo

2,3

10,3

53,5

Desempregado

12,8

17,4

Fora da Força
de Trabalho

1,2

3,6

Empregado
formal

Empregado
informal

Autônomo

Desempregado

Fora da
Força
de trabalho

EmpregadoFormal

86,2

4,0

2,6

3,0

4,2

22,8

EmpregadoInformal

23,3

47,7

13,0

5,1

10,9

6,5

27,3

Autônomo

5,6

6,8

75,4

3,1

9,0

13,1

30,9

25,8

Desempregado

21,4

13,2

9,7

29,6

26,1

4,5

4,3

86,4

Fora da Força
de Trabalho

3,4

3,8

3,7

5,4

83,8

Fontes: Barinas e Ñopo 2021; Correa et al. 2021; Firpo e Portella 2021. Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021. Observação: Piores
25 = piores 25% em termos de distribuição de renda. Melhores 25 = melhores 25% em termos de distribuição de renda.

A densidade de contribuição - definida como a proporção do tempo que os
trabalhadores contribuíram para os programas de SSC ao longo do tempo que
eles poderiam ter contribuído desde que entraram na formalidade pela primeira
vez, resume esse comportamento do trabalhador. Uma densidade de contribuição
de 100% implica que, depois que os trabalhadores entram na formalidade pela
primeira vez, eles mantêm essa situação formal. Uma densidade de 50% significa
que os trabalhadores eram formais apenas metade do tempo que poderiam ser,
começando quando adquiriram essa situação. Assim, altas densidades implicam
que os trabalhadores passam a maior parte do seu tempo na formalidade, e baixas
densidades sugerem o contrário.
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Os dados sobre as densidades de contribuição são difíceis de comparar entre os
países porque estão disponíveis para períodos diferentes e nem sempre estão
disponíveis por nível de renda. Os casos do Chile e da Colômbia são ilustrativos.
Entre 2009 e 2016, a densidade de contribuição média no Chile era de 40%, mas
esta média mascara o fato de que, entre os 20 piores, 51% dos trabalhadores exibiam
densidades de 20 % no máximo, e apenas 38% tinham densidades superiores a 80%.
Isso se compara, respectivamente, com 9% e 82% para os trabalhadores entre os 20
primeiros. Os resultados na Colômbia são semelhantes, embora os trabalhadores
sejam classificados nos dados por níveis salariais, em vez de quintis de renda. No
período de 2010-2020, a densidade de contribuição média era de 42%, mas era
de 39% entre os trabalhadores que ganhavam até 1 salário mínimo e 68% entre os
trabalhadores que ganhavam entre 5 e 10 salários mínimos.3
Nos outros países em estudo, não há pesquisas de painel de emprego ou dados
administrativos detalhados, mas ainda é possível inferir padrões semelhantes. A
Jamaica é um exemplo disso. Os dados permitem classificar os trabalhadores por
quintil de renda e distinguir entre trabalhadores que contribuíram nos últimos 12
meses, trabalhadores que contribuíram antes e trabalhadores que nunca contribuíram.
Entre os 20 piores, apenas 12% haviam contribuído no ano anterior; 13% haviam
contribuído dois anos antes e 75% nunca haviam contribuído. Entre os 20 melhores,
as respectivas participações eram 46%, 24% e 31%.
Em suma, três fatos se destacam. Primeiro, muitos trabalhadores fazem a transição
entre a formalidade e a informalidade; eles são formais parte do tempo e informais
em outra parte. Em segundo lugar, os períodos de formalidade são inversamente
correlacionados com a renda, ou seja, os trabalhadores com salários baixos passam
menos tempo na formalidade do que os trabalhadores com salários mais altos. E,
terceiro, por causa dessas transições, as densidades médias de contribuição são
baixas, menos de 45% na maioria dos países nos quais há dados disponíveis (em
comparação com 60% ou mais nos países da OCDE). Esses fatos indicam que os
mercados de trabalho na ALC são dinâmicos, caracterizados por uma rotatividade
significativa. Também implicam que, pelo menos em alguns países, a questão é
menos que os trabalhadores de baixa renda não podem ter empregos formais, e sim
que eles não podem manter esse status por longos períodos de tempo.

3

Os dados da CAF (2020) na Argentina, Brasil, Equador e Uruguai mostram um quadro semelhante. Em todos os quatro
países, a densidade de contribuição média aumenta com a renda. Além disso, as diferenças são significativas: na Argentina,
14% para os trabalhadores nos 20 piores contra 60% nos 20 melhores; no Brasil, 35% contra 71%; no Equador, 20% contra
69%; e, no Uruguai, 31% contra 71%. No México, a densidade de contribuição média em 1997–2015 foi de 46%, mas 13%
entre aqueles que ganham 1 salário mínimo, 39% entre aqueles que ganham 2 salários mínimos, 52% entre os que ganham 3
salários mínimos e 74% entre os que ganham 10 ou mais salários mínimos (Castañón Ibarra e Ferreira Blando 2017).
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Sobreposição entre as distribuições de salários formais e informais
Como alguns trabalhadores formais podem ser pobres, nem todo trabalhador formal
ganha mais do que qualquer trabalhador informal. Na verdade, muitos trabalhadores
informais ganham mais do que alguns trabalhadores formais. Assim, a formalidade não
é totalmente equivalente a alta renda, nem a informalidade é totalmente equivalente
a baixa renda.
A distribuição da renda do trabalho oferece mais informações sobre esse fenômeno. A
figura 5.5 mostra as distribuições no Equador e no Peru. Se formalidade fosse sinônimo
de alta renda, as distribuições entre os trabalhadores formais estariam totalmente à
direita das distribuições entre os trabalhadores informais, sem sobreposição entre
elas. A figura 5.5 deixa claro que, no Equador e no Peru, este não é o caso, e de
fato, em ambos os países, embora a distribuição da renda do trabalho formal esteja
à direita da distribuição informal, de forma que a renda média do trabalho formal
supere a média informal, há uma sobreposição considerável.
Figura 5.5: A sobreposição nas distribuições de renda do trabalho formal e informal
a. Equador

b. Peru
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Fontes: Ñopo 2021; Ñopo e Peña 2021. Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.

Dados semelhantes são encontrados em outros países da ALC. Em todos os casos, a
renda média do trabalho formal é mais alta, mas alguns trabalhadores informais ganham
mais do que outros formais. Isso é consistente com o fato de que a informalidade
está associada a muitas formas de participação no mercado de trabalho, algumas
das quais podem ser, em termos líquidos, mais bem remuneradas do que os salários
líquidos que algumas firmas formais podem oferecer aos seus trabalhadores.
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Resumindo
Esses três fatos estilizados — grandes parcelas de trabalho autônomo e emprego em
microempresas, transições na situação de trabalho e a sobreposição entre rendimentos
formais e informais — resultam das interações de empresas e trabalhadores no
mercado de trabalho. Essas interações dependem de muitas políticas, algumas
das quais estão fora do domínio da proteção social. Mas elas também dependem
dessas políticas porque afetam duas dimensões chave: bem-estar do trabalhador e
lucratividade da empresa. Esses três fatos estilizados também determinam o impacto
das políticas de proteção social sobre a desigualdade e a produtividade.

5.4.Proteção social, desigualdade e proteção contra
riscos
Segurança social
Se todos os trabalhadores em um país fossem formais e tivessem a mesma renda,
os programas de SSC não teriam impacto sobre a desigualdade. Os trabalhadores
contribuiriam com uma quantia proporcional à sua renda — a mesma para todos — que
seria suficiente para pagar os benefícios estipulados, dada a distribuição esperada
de contingências (doença, invalidez, morte e assim por diante). Paralelamente, todos
os trabalhadores estariam permanentemente cobertos. Assim, os programas de SSC
agrupariam riscos entre todos os membros da sociedade, mas seriam neutros do
ponto de vista da distribuição de renda.
A situação na ALC é diferente por vários motivos. Primeiro, existem grandes diferenças
de renda entre os trabalhadores; portanto, quando as contribuições são proporcionais
à renda, mas os benefícios não, alguma redistribuição está inevitavelmente envolvida.
Em segundo lugar, os trabalhadores fazem a transição entre a situação formal e a
informal e, portanto, são cobertos pelos programas de SSC apenas parte do tempo.
Terceiro, a permanência na formalidade está positivamente correlacionada com a
renda. E quarto, as muitas regras e condições de acesso que regem os programas de
saúde, previdência e proteção contra perda de emprego introduzem discrepâncias
entre as contribuições e benefícios individuais, redistribuindo assim de fato a renda
de maneiras que nem sempre são óbvias ou desejáveis. Isso tem três implicações.
Em primeiro lugar, não é possível separar o impacto dos programas do SSC na
proteção dos trabalhadores contra riscos (a função de seguro) do seu impacto na
desigualdade (a função de redistribuição); esses impactos existem lado a lado. Em
segundo lugar, o impacto dos programas do SSC nessas duas dimensões varia entre
os países devido às diferenças na composição formal-informal dos mercados de
trabalho nesses países e à sua dinâmica de mercado de trabalho e porque as regras
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de elegibilidade para programas individuais também diferem. Em terceiro lugar, como
resultado, embora existam algumas características comuns, as especificidades dos
países são extremamente relevantes; assim, a discussão nesta seção precisa ser
acompanhada pelo exame dos estudos de país individuais.4

Conjunto de riscos incompleto e cobertura ineficaz
Um aspecto subestimado dos programas do SSC é a sua eficácia quando os
trabalhadores passam da situação formal para o informal em um contexto de mercados
de trabalho segmentados. Um primeiro ponto a ser observado é que os riscos são
agrupados apenas entre um subconjunto de todos os trabalhadores, inerentemente
aumentando os custos do seguro.
Um segundo ponto é que as transições formais-informais reduzem a eficácia dos
programas de SSC na proteção dos trabalhadores contra riscos. Considere, por
exemplo, a proteção contra deficiências. Se os trabalhadores estiverem formalmente
empregados quando tiverem uma deficiência, eles receberão uma aposentadoria por
invalidez ou, pelo menos, alguma indenização, mas não se a deficiência ocorrer durante
o período de trabalho informal. Considere a seguir o apoio para trabalhadores, mulheres
ou homens, após o parto (sob a forma de licença-maternidade ou paternidade ou, às
vezes, pagamento único): recebem o benefício apenas se o evento ocorrer enquanto
estiverem formalmente empregados. Ou considere a morte súbita do principal provedor
de uma família: a família obtém uma pensão de sobrevivência se a morte ocorrer
quando o provedor estava formalmente empregado, mas não se, naquele momento,
o provedor estava informalmente empregado. De forma mais geral, os trabalhadores
podem sofrer choques negativos quando estão formal ou informalmente empregados,
mas só estão protegidos no primeiro caso. É como se alguém comprasse um seguro
contra incêndio para uma casa ou um seguro contra acidentes para um carro que
cobria essas contingências apenas durante a semana, mas não nos finais de semana e
nem à noite; claramente, essa cobertura errática é insatisfatória.
A ineficácia do SSC não é neutra entre os níveis de renda. Como os trabalhadores de
renda mais alta passam mais tempo do que os de renda mais baixa na formalidade,
eles estão protegidos por períodos mais longos. Assim, os impactos dos choques
negativos recaem desproporcionalmente sobre aqueles que têm menos capacidade
de suportá-los. A interação entre períodos de formalidade dependentes de renda
e acesso a proteções dependente da condição de trabalho é particularmente
desfavorável para trabalhadores pobres.

4

Ver Documentos de Trabalho PNUD ALC 14–23.
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Com vários graus de cobertura entre os países, os trabalhadores obtêm algum seguro
por meio dos programas de SSNC quando estão empregados informalmente, quase
sempre com qualidade ou generosidade inferior aos programas de SSC. Mas, com
algumas exceções, esses programas oferecem seguro apenas contra riscos de saúde
e longevidade (por meio de programas não contributivos de saúde e previdência). Os
trabalhadores não têm seguro contra desemprego, invalidez ou morte se estiverem
empregados informalmente. O resultado é que as famílias na ALC — especialmente
as de baixa renda — correm muito mais riscos por conta própria ou por meio de
redes de familiares e amigos em relação às famílias nos países da OCDE, onde esses
riscos são compartilhados de forma mais ampla. Pode-se dizer que a segmentação
formal-informal da força de trabalho restringe a solidariedade entre os membros da
sociedade, estreitando o espaço para alimentar o capital social.
Redistribuição errática em programas de saúde e previdência
Os programas de SSC podem redistribuir a renda entre os trabalhadores, embora a
extensão e a direção variem de programa para programa. Normalmente, os programas
de saúde são os mais redistributivos: os trabalhadores contribuem na proporção dos
seus salários ou vencimentos, mas todos recebem os mesmos benefícios em espécie;
em outras palavras, os trabalhadores formais de alta renda subsidiam de forma cruzada
os trabalhadores formais de baixa renda. É o caso da Colômbia, Equador e México, por
exemplo. Mas, em alguns países, o potencial redistributivo dos programas de saúde do
SSC é diminuído ou mesmo anulado por decisões de optar por sair do grupo de risco.
Isso é exemplificado pelo caso do Chile (caixa 5.2). O caso de Honduras é diferente,
mas produz um resultado semelhante. Como no Chile, os trabalhadores formais são
obrigados a contribuir para o seguro saúde, mas, neste caso, as contribuições não
são proporcionais ao salário do trabalhador. São limitados a um salário mínimo. Como,
em princípio, não há trabalhadores formais ganhando abaixo desse valor, a implicação
é que os trabalhadores com salários altos e baixos em Honduras pagam a mesma
quantia e recebem os mesmos benefícios. Assim, não há redistribuição.
O fato de que os programas de saúde contributivos podem redistribuir para
trabalhadores de baixa renda não impede a redistribuição por meio de outros
programas de saúde, em particular os não contributivos. Por construção, são
financiados com receitas gerais e cobrem principalmente os trabalhadores de salários
mais baixos, porque esses trabalhadores passam menos tempo na formalidade do
que os trabalhadores de salários mais altos. Portanto, os programas de saúde do
SSNC são altamente redistributivos. Em muitos países, de fato, eles são os mais
redistributivos de todos os programas de proteção social considerando os recursos
alocados a eles, que geralmente estão entre 1,5% e 2,5% do PIB, significativamente
mais altos do que os recursos alocados para programas direcionados à pobreza.5

5
Isso está de acordo com as constatações do Commitment to Equity Institute. O site do instituto é https://commitmentoequity.
org/about/. Ver Lustig (2017).
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Caixa 5.2: Programas de saúde no Chile
No Chile, os trabalhadores são obrigados a contribuir com 7% dos seus salários
para o seguro saúde. Em seguida, eles têm a opção de usar as suas contribuições
para seguros privados (Instituciones de Salud Previsional) ou agrupá-las no
fundo público nacional de saúde (Fondo Nacional de Salud). No primeiro caso,
podem complementar as suas contribuições com recursos adicionais para se
beneficiar de serviços de maior qualidade. No segundo caso, podem obter
subsídios em função da sua renda, na forma de copagamentos e ter acesso a
serviços de saúde públicos. A figura B5.2.1 mostra a proporção de trabalhadores
que contribuem para cada opção de acordo com a renda. Os trabalhadores
de renda mais alta claramente não alocam as suas contribuições no fundo
nacional de saúde e, portanto, evitam o subsídio cruzado aos trabalhadores
de baixa renda. Assim, no Chile, os programas de saúde de SSC pouco fazem
para redistribuir a renda de trabalhadores de alta para baixa renda e todos os
trabalhadores não recebem serviços da mesma qualidade.a
Figura C5.2.1: Programas de saúde do SSC no Chile pouco fazem para
redistribuir a renda de trabalhadores com alta a baixa remuneração
Parcela de trabalhadores contribuindo para programas de saúde, Chile, 2017,
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Fonte: Morales e Olate 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.

a
Uma situação semelhante ocorre no Peru. Na Argentina, os trabalhadores formais contribuem para o
seguro saúde administrado por sindicatos, mas os trabalhadores podem canalizar as suas contribuições
para fornecedores privados, para os quais os sindicatos atuam como intermediários. Trabalhadores com
salários elevados se beneficiam desses acordos, contratando serviços de melhor qualidade e com maior
cobertura.
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As diferenças de qualidade entre os programas de SSC e SSNC são relevantes
porque, exceto para a Colômbia, em todos os países com ambos os tipos de
programas, os programas de SSC cobrem intervenções mais complexas e caras.
Além disso, os serviços de SSC às vezes são prestados por institutos de seguridade
social, enquanto os serviços de SSNC são prestados por ministérios da saúde (como
no Equador, Honduras, México e Peru), onde os tempos de espera são mais longos e
os medicamentos menos disponíveis. Essas diferenças afetam os gastos diretos para
complicações menores, como infecções estomacais. Mas eles são mais importantes
se houver um problema sério, como um tumor cerebral, que pode não ser coberto
pelos programas de SSNC e que pode deixar as famílias na ruína financeira.
Como resultado, o maior impacto redistributivo ocorre em países onde existe um
único programa de saúde que oferece serviços de qualidade igual para todos e que é
financiado por receitas gerais, particularmente impostos sobre a renda ou consumo.
Em termos absolutos, mais recursos são arrecadados de famílias de maior renda,
incluindo aquelas que obtêm renda de terras ou ativos financeiros, porque a renda
e o consumo dessas famílias são maiores, ou seja, o conjunto de contribuintes é o
maior possível e inclui indivíduos com renda não salarial. Ao mesmo tempo, todas as
famílias recebem benefícios semelhantes. É o caso do Brasil e da Jamaica, os únicos
dois países da região com programas de saúde unificados, que são totalmente
financiados com receitas gerais no caso do Brasil e quase totalmente financiados na
Jamaica (caixa 5.3). O acesso e a qualidade do atendimento são desvinculados da
condição do trabalhador no mercado de trabalho. O Brasil gasta 3,9% do PIB no seu
Sistema Único de Saúde, o sistema de saúde com financiamento público. A Jamaica
gasta 3,3% do PIB no seu Sistema Nacional de Saúde. Para a proteção social, é
quase impossível pensar em dinheiro mais bem gasto: cobertura universal com igual
qualidade, independentemente da renda ou dos alterações do mercado de trabalho.
E quanto aos programas de aposentadoria contributiva? Em princípio, ajudam os
trabalhadores a suavizar o consumo ao longo do tempo e gerenciar os riscos de
longevidade. Na ALC, operam por meio de duas modalidades: regimes de repartição
(“pay as you go”), como no Brasil, Equador e Jamaica; ou sistemas de contribuição
definida, que geralmente se baseiam em contas individuais administradas por
empresas privadas, como no Chile e no México. No entanto, em alguns países, como
Colômbia, Honduras e Peru, ambas os regimes coexistem, enquanto, em outros,
como a Argentina, os regimes mudaram de repartição para contribuições definidas e
novamente para repartição.
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Caixa 5.3: Um único programa de saúde
financiado por receitas gerais no Brasil
Após a Constituição brasileira de 1988 transformar o sistema de previdência
social do país, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído em 1990 para
cumprir o mandato constitucional da saúde como direito fundamental e
responsabilidade do governo por meio de universalidade integrada, provisão
de saúde pública descentralizada e democrática.a
Os gastos com saúde pública, que totalizaram 3,9% do PIB do país em 2017, são
considerados progressivos, especialmente considerando que o financiamento
vem do orçamento geral do governo e não é financiado por impostos sobre
a folha de pagamento dos trabalhadores formais.b O sistema é financiado por
meio de contribuições obrigatórias de todos os níveis de governo: municípios e
estados são obrigados a alocar 12% e 15% das suas receitas fiscais anuais para
despesas com saúde, respectivamente, enquanto as transferências federais
eram inicialmente condicionadas ao crescimento do PIB.c A partir de 2017, no
entanto, os gastos federais com saúde foram fixados por 20 anos em 15% da
receita líquida e devem ser ajustados pela inflação a partir de então.d
Nas últimas três décadas, este sistema garantiu o acesso gratuito a serviços de
de saúde a todos os cidadãos, independentemente da sua situação no mercado
de trabalho.e Em retrospectiva, o sistema foi responsável pela expansão do
acesso aos cuidados de saúde em todo o país e pela melhoria dos resultados
de saúde, que beneficiaram particularmente os menos favorecidos.
Embora o sistema abranja toda a população do Brasil por meio de saúde
pública, quase um quarto dos brasileiros não o usa como a sua principal
fonte de atendimento, potencialmente por uma questão de escolha.f De fato,
aproximadamente 23% dos brasileiros tinham seguro médico privado em 2018,
70% dos quais receberam este seguro como um benefício de emprego.g
a

de Castro et al. (2019).
Higgins e Pereira (2014); IBGE (2019).
c
Piola, de França e Nunes (2016).
d
Massuda et al. (2018).
e
Firpo e Portella (2021).
f
Bhalotra, Rocha e Soares (2019).
g
Tikkanen et al. (2020).
b
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Se a taxa de contribuição no regime de repartição for atuarialmente justa, não há
redistribuição.6 O mesmo ocorre no regime de contribuição definida, onde as
aposentadorias dos trabalhadores são proporcionais aos valores acumulados nas
contas individuais dos trabalhadores. Mas esse raramente é o caso na ALC. Cinco
características implicam que os programas de previdência contributiva têm fortes
impactos redistributivos, embora nem sempre na direção apropriada: requisitos de
elegibilidade para benefícios, transições formais-informais, taxas de contribuição
atuarialmente injustas em regimes de repartição, regras de indexação e regimes
separados e geralmente mais generosos para certos grupos, como professores no
Brasil ou trabalhadores do setor público na Jamaica.
Muitos países exigem que os trabalhadores contribuam por um número mínimo de
anos antes de terem direito a aposentadoria, independentemente de as modalidades
serem o regime de repartição ou de contribuição definida. Na Jamaica, os trabalhadores
devem contribuir por pelo menos 9 anos; no Brasil, Equador e Honduras, 15; no Peru,
20; no México, 25; na Colômbia, 25 no regime de repartição e 22 na modalidade de
contribuição definida; e na República Dominicana, 30. Na Argentina, os trabalhadores
também devem contribuir por 30 anos, embora essa exigência seja reduzida por
meio de uma série de regimes especiais.
As transições formais-informais tornam impossível para muitos trabalhadores atingir
o limite estipulado. Os trabalhadores contribuem com a previdência durante alguns
períodos da sua vida ativa, mas podem ter o benefício negado quando atingem
a idade de aposentadoria. Este é um problema sério: na Colômbia, entre dois
terços e três quartos dos trabalhadores contribuintes não se qualificam para uma
aposentadoria, dependendo de estarem no regime de repartição ou de contribuição
definida. Resultado semelhante é encontrado na Jamaica, onde dois trabalhadores
em cada cinco não obterão aposentadoria no regime de repartição e, no México,
onde cerca de dois em cada três trabalhadores não se qualificam para aposentadoria
na modalidade de contribuição definida. Isto é ainda mais preocupante no caso das
mulheres, que, em vários países, têm uma idade de aposentadoria inferior à dos
homens, mas são obrigadas a contribuir pelo mesmo número de anos.
Mas, mesmo que os trabalhadores se qualifiquem, as transições formais-informais
implicam que o valor da aposentadoria seja diminuído porque o acúmulo ocorre
apenas se o trabalhador estiver na situação formal. Assim, mesmo que os trabalhadores
obtenham uma aposentadoria, a taxa de reposição será baixa, pois eles não terão
poupado para a sua aposentadoria o tempo todo, limitando também a finalidade de

6

Um regime de repartição é atuarialmente justo se os parâmetros do sistema forem tais que as contribuições pagas sejam
iguais ao valor esperado da pensão recebida.
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suavização do consumo das aposentadorias. As taxas de reposição dependem de
outros fatores também, mas o ponto aqui é que, tudo o mais igual, as aposentadorias
são proporcionais ao tempo gasto na formalidade.
O que acontece se os trabalhadores não se qualificarem para as aposentadorias
depois de pagarem ao sistema? Dependendo das leis, os trabalhadores podem
perder toda ou parte das suas contribuições, ou podem recuperá-las em uma única
parcela, às vezes com juros, às vezes sem juros. No primeiro caso, as poupanças dos
trabalhadores são de fato expropriadas ou pesadamente tributadas; neste último,
os riscos de longevidade são integralmente transferidos para os trabalhadores,
anulando parcialmente uma das finalidades dessas aposentadorias.
Alguns exemplos são ilustrativos. Em Honduras, os trabalhadores que não se
qualificam para uma aposentadoria recebem menos de um terço do que contribuíram
(um imposto de cerca de 71% sobre as contribuições acumuladas), enquanto os
trabalhadores que se qualificam recebem uma aposentadoria que é nove vezes
as suas contribuições, parcialmente financiada com as contribuições daqueles que
não se qualificaram. Como os trabalhadores de baixa renda têm uma probabilidade
substancialmente menor de se qualificar, eles acabam subsidiando os trabalhadores
de alta renda que se qualificam, tornando o esquema regressivo. No Brasil, os
trabalhadores que não se qualificam perdem todas as suas contribuições, um grande
imposto considerando que os trabalhadores e as empresas contribuem com 28% dos
salários; também é provável que seja um imposto regressivo, considerando que os
trabalhadores com baixos salários têm maior probabilidade de não se qualificar.
No Equador, os trabalhadores que não se qualificam — geralmente trabalhadores de
baixa renda — perdem todas as suas contribuições. Enquanto isso, os trabalhadores
que se qualificam — geralmente trabalhadores de renda mais alta — são subsidiados
porque o governo cobre 40% do valor das pensões, absorvendo 1,6% do PIB.
O mesmo acontece na Jamaica: os trabalhadores que não se qualificam não recebem
nada em troca.
A situação no Peru é mista. Os trabalhadores que não se qualificam no regime de
repartição perdem todas as suas contribuições, um imposto de 100% que é usado
em parte para custear as aposentadorias dos trabalhadores que se qualificam.
Na modalidade de contribuição definida, o trabalhador recebe de volta todas as
suas contribuições à vista, com juros. No entanto, mesmo se os trabalhadores se
qualificarem neste último caso, eles ainda podem não obter uma aposentadoria
porque os regulamentos peruanos lhes dão a opção de reivindicar todas as suas
economias em um único pagamento, em vez de exigir que comprem uma anuidade.
Como essa opção é escolhida por 95% dos aposentados, o resultado é que, para
todos os efeitos práticos, o Peru não tem um sistema de previdência de contribuição
definida. Em vez disso, possui um sistema de poupança obrigatória para o dia da
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aposentadoria e os trabalhadores arcam sozinhos com os riscos da longevidade a
partir desse dia.
As previdências contributivas também podem ter impactos redistributivos
importantes se os trabalhadores se qualificarem, especialmente se, no regime de
repartição, a taxa de contribuição estiver abaixo do valor atuarialmente justo dos
benefícios. Nesses casos, o governo preenche a lacuna e os trabalhadores que
recebem aposentadorias recebem subsídios. Em princípio, os subsídios podem ser
progressivos ou regressivos, dependendo da renda de quem recebe os benefícios.
Na prática, muitas vezes são regressivos porque os trabalhadores com salários mais
altos têm maior probabilidade de se qualificar para as aposentadorias.
Esses impactos podem ser grandes, como exemplificado pelo caso da Colômbia,
onde o governo gasta 3,4% do PIB subsidiando a previdência do regime de repartição
e onde 70% desses subsídios são capturados pelas famílias nos 40% superiores da
distribuição de renda. Mas também são grandes no México, onde cerca de 75% do valor
das aposentadorias do regime de repartição é subsidiado, resultando em subsídios
de 1,6% do PIB, também concentrados nos decis superiores da distribuição de renda.7
A Jamaica exemplifica duas situações adicionais que afetam o impacto redistributivo
da previdência: regras de indexação e regimes especiais para trabalhadores do setor
público (caixa 5.4).
A Jamaica não é o único país da região nesta situação. Regimes de previdência
separados para trabalhadores do setor público também são usados no Brasil e no
México e, em termos relativos, eles são generosos, especialmente se os trabalhadores
de empresas públicas, bancos de desenvolvimento e outras instituições públicas
forem considerados. E, no caso desses dois países, os valores envolvidos também são
significativos. No Brasil, por exemplo, os subsídios às aposentadorias contributivas
entre os trabalhadores do setor público são de 2,9% do PIB. Isso é semelhante aos
subsídios para aposentadorias contributivas entre trabalhadores do setor privado,
2,8%, exceto pelo fato de que há 10 vezes mais aposentados do setor privado.8

7

Scott (2014); Altamirano Montoya et al. (2018).
Os salários mínimos também podem afetar o impacto redistributivo das aposentadorias. Na Colômbia, as aposentadorias
são indexadas à inflação, mas devem ser pelo menos iguais ao salário mínimo para que de fato a aposentadoria mínima
seja indexada a esse salário. Isso é relevante considerando que, nos últimos 15 anos, a inflação acumulada foi de 77%,
enquanto o aumento acumulado do salário mínimo foi de 130%. Como resultado, as aposentadorias mínimas aumentaram em
termos reais, mas não as aposentadorias de valor mais elevado. A distribuição da aposentadoria foi comprimida, enquanto
a aposentadoria real média aumentou. Isso está em contraste com a Jamaica, onde as regras de indexação também
comprimiram a distribuição de aposentadorias, mas reduziram a aposentadoria real média.
8

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 5

Até que ponto são eficazes as políticas de proteção social na ALC? · 285

Caixa 5.4: Efeitos redistributivos das regras de
indexação e regimes especiais de previdência da
Jamaica
Na Jamaica, os trabalhadores do setor privado participam do esquema de
seguro nacional. Como devem contribuir com pelo menos nove anos para
se qualificar, dois trabalhadores em cada cinco não recebem aposentadoria
e perdem todas as suas contribuições. Para os trabalhadores qualificados, a
aposentadoria tem dois componentes, um a uma taxa fixa igual para todos os
trabalhadores e indexado à inflação e outro que é variável e depende da renda
do trabalhador, mas não é totalmente indexado à inflação.
A figura B5.4.1 descreve a erosão no valor real das aposentadorias até 2016 entre
os trabalhadores que se aposentaram em 2001, período durante o qual a taxa de
inflação anual média foi de 9,7%. Para cada nível salarial, a primeira barra reflete o
valor real da pensão em 2016, e a segunda o valor que teria sido observado se o
componente variável tivesse sido totalmente indexado. Os trabalhadores que se
aposentaram com uma pensão de um salário mínimo perderam 16% do valor real
das suas pensões; aqueles com uma pensão de dois salários mínimos perderam
26%; aqueles com uma pensão de três salários mínimos perderam 34% e aqueles
com uma pensão de quatro salários mínimos perderam 39%.
Figura C5.4.1: Na Jamaica, o valor real das pensões diminui com o tempo
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Fonte: Mera 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.
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A combinação de transições formais-informais, regras de elegibilidade e regras
de indexação implica que o impacto do esquema de seguro nacional sobre a
desigualdade na Jamaica é contraditório. Trabalhadores que não se qualificam
para a aposentadoria — principalmente trabalhadores com salários mais baixos
— são tributados em 100% das suas contribuições, o que é claramente um
resultado regressivo. Entre a mão de obra qualificada, os trabalhadores com
salários mais elevados são mais tributados, visto que, para eles, o componente
variável da aposentadoria é mais importante.
Paralelamente, na Jamaica, os trabalhadores do setor público recebem
aposentadorias por meio do esquema de previdência do setor público que,
ao contrário do privado, é quase totalmente financiado pelo governo porque,
até recentemente, os trabalhadores mal contribuíam. Havia, portanto, uma
grande lacuna entre a contribuição real e a contribuição atuarialmente justa. Os
subsídios resultantes são bastante grandes, 1,7% do PIB. Os trabalhadores 20%
mais ricos na distribuição de renda captam 0,75% do PIB, e os trabalhadores
20% mais pobres captam apenas 0,11%. Ao todo, em média, os trabalhadores
do setor público recebem aposentadorias quase cinco vezes maiores do que
as do setor privado, 1,9 salários mínimos no primeiro caso contra 0,4 salários
mínimos no segundo caso, tornando o regime de previdência do setor público
provavelmente o programa mais regressivo de proteção social no país (em
contraste com o sistema nacional de saúde).

As deficiências dos programas de previdência contributiva levaram muitos países a
introduzir programas não contributivos, que variam na forma. O esquema mais simples
é uma aposentadoria fixa para todos, como na Bolívia e, mais recentemente, no
México. Os valores gastos diferem, 1,1% do PIB no primeiro caso e 0,6% no segundo,
mas, independentemente dos montantes, essas aposentadorias são altamente
redistributivas em ambos os países:todos os domicílios os financiam na proporção
das suas rendas por meio de impostos sobre a renda ou sobre o consumo, e todos
recebem a mesma quantia (como nos sistemas de saúde do Brasil e da Jamaica).
Paralelamente, essas aposentadorias contribuem para evitar a pobreza na velhice e
ajudam os idosos a administrar os riscos da longevidade. Além disso, têm a grande
vantagem de serem totalmente independentes de qualquer participação anterior
no mercado de trabalho, evitando qualquer impacto nas decisões contributivas dos
trabalhadores atualmente ativos.
Em outros países, entretanto, as previdências não contributivas são limitadas apenas
às famílias pobres ou aos trabalhadores que não recebem uma aposentadoria
contributiva. Por isso e porque, em geral, a aposentadoria é pequena, a redistribuição
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resultante não é significativa, com a complicação adicional de que as condições
impostas podem afetar o comportamento. A Colômbia, por exemplo, restringe a sua
previdência não contributiva para famílias pobres e define a aposentadoria para um
décimo de um salário mínimo. Como resultado, gasta apenas 0,1% do PIB. O Brasil
gasta mais — 0,4% do PIB—, mas outros países gastam substancialmente menos:
0,35% no Equador, 0,11% no Peru, 0,10% na Jamaica, 0,009% na República Dominicana
e 0,0007% em Honduras. Essas parcelas se comparam desfavoravelmente aos
subsídios à previdência contributiva que tende a favorecer os domicílios de renda
mais alta.
A Argentina e o Chile têm esquemas intermediários que podem ser caracterizados
como semicontributivos. Em vez de depender de previdências contributivas e não
contributivas separadas, os planos complementam as contribuições do trabalhador e/
ou da empresa com subsídios do governo para aumentar o valor.
No Chile, as aposentadorias são na modalidade de contribuição definida, mas o governo
fornece subsídios para garantir que ninguém receba uma aposentadoria inferior a um
limite definido, a pensão básica solidária, mesmo que alguns trabalhadores nunca
tenham contribuído para contas individuais. Esses subsídios são definidos em uma
escala decrescente à medida que a aposentadoria obtida com os recursos próprios do
trabalhador aumenta de valor até outro limite, a pensão máxima com apoio solidário.
O mecanismo é progressivo porque, mesmo que os trabalhadores tenham os mesmos
períodos de formalidade durante as suas vidas, os trabalhadores de menor renda
acumulariam, em termos absolutos, menos do que os de maior renda e, portanto,
receberiam subsídios maiores. Os trabalhadores nunca perdem as suas contribuições
e as pensões aumentam com as poupanças individuais. Em termos de desenho de
incentivos, o modelo chileno é interessante para a região (caixa 5.5). No entanto, os
parâmetros do esquema não são muito generosos e, ao todo, o governo aloca 0,70%
do PIB para subsidiar essas pensões para 1,4 milhão de aposentados, o que contrasta
com 1,35% em subsídios para 773.000 aposentados no antigo regime de repartição
e 2,20% em subsídios para o fundo nacional de saúde para 13,8 milhões de pessoas,
embora esses parâmetros tenham mudado recentemente e os gastos vão aumentar.
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Caixa 5.5: Pensões solidárias no Chile
Em 2008, o Chile promulgou uma reforma que introduziu uma modificação
importante no sistema previdenciário: criou o pilar da solidariedade. Este
componente não contributivo é financiado por meio dos impostos gerais e visa
introduzir um componente de maior solidariedade a um sistema que, até então,
incluía baixa cobertura de aposentadorias não contributivas. Os benefícios
são entregues a pessoas com mais de 65 anos, que estejam entre os 60%
mais pobres, considerando a renda per capita do grupo domiciliar. Os dois
principais benefícios são a pensão básica solidária e a contribuição para pensão
solidária. A pensão básica solidária corresponde, em 1º de julho de 2019, a uma
transferência monetária mensal de US $ 150 (um terço do salário mínimo bruto)
e é entregue a pessoas que não possuem aposentadoria autofinanciada (ou
seja, acumularam zero nas suas contas individuais). A contribuição para pensão
solidária é uma quantia em dinheiro que complementa as aposentadorias de
indivíduos com mais de 65 anos que contribuíram para o sistema previdenciário,
mas não conseguem autofinanciar uma aposentadoria superior a um limite, a
pensão previdenciária máxima (equivalente a US $ 450 ou cerca de 1,2 salários
mínimos). Essa transferência diminui à medida que aumenta a aposentadoria
que a pessoa consegue autofinanciar.
A figura B5.5.1 ilustra o desenho da pensão básica solidária e da contribuição para
pensão solidária; o painel a descreve a situação dos aposentados nos domicílios
nos 60% mais pobres, e o painel b descreve a situação dos aposentados nos
40% mais ricos. O ponto A indica os indivíduos que nunca contribuíram (ou
seja, têm uma aposentadoria autofinanciada igual a zero) e que, portanto,
recebem o benefício da pensão básica solidária. O ponto B indica as pessoas
que pouparam pouco durante a vida ativa, de forma que a aposentadoria
autofinanciada que obtêm (sem a existência do pilar da solidariedade) fica abaixo
do limite da pensão previdenciária máxima. As pensões finais dessas pessoas
estariam na linha vermelha (não na linha dos 45 graus), que corresponde à
soma da aposentadoria autofinanciada e da contribuição para pensão solidária.
Nesse caso, a contribuição para pensão solidária é a diferença vertical entre a
linha vermelha e a linha de 45 graus e diminui à medida que a aposentadoria
autofinanciada cresce. O ponto C indica as pessoas que pouparam de forma
que a sua aposentadoria autofinanciada esteja acima da pensão previdenciária
máxima e não recebem nenhum auxílio do governo. Assim, a pensão final
é igual à linha de 45 graus. O painel b ilustra como o sistema funciona para
pessoas entre os 40% mais ricos. O ponto D indica que, se os indivíduos não
contribuíram e não têm uma aposentadoria autofinanciada, a sua pensão final
será igual a zero. O ponto E indica que, se os indivíduos contribuíram e têm
aposentadorias autofinanciadas avaliadas em mais de zero, então a pensão
final é igual à linha de 45 graus. Assim, as linhas azuis em ambos os painéis da
figura correspondem às pensões finais dos aposentados no Chile.
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Figura B5.5.1: Desenho do pilar de solidariedade
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Fonte: Morales e Olate 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.
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Embora os valores das pensões solidárias tenham aumentado em 2020, o
mecanismo pelo qual são concedidas não foi alterado.
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Transições formais-informais e ligações entre os programas de saúde e previdência
As transições reduzem a eficácia dos programas em proteger as famílias contra riscos.
Combinados com regras de elegibilidade, elas limitam a cobertura de aposentadorias e,
às vezes, resultam em impactos distributivos regressivos. Além disso, em alguns casos,
como Equador, Honduras e México, as transições também impactam os programas
contributivos de saúde porque operam em regime de repartição: as contribuições
dos trabalhadores ativos financiam os serviços de saúde para os aposentados. No
entanto, a cobertura é limitada aos trabalhadores aposentados que se qualificam
para uma previdência contributiva ou, pelo menos, aqueles que contribuíram por
um número mínimo de anos. Mas, por causa das transições, muitos trabalhadores
não serão qualificados. Se trabalharem formalmente, financiam serviços de saúde
para aposentados, mas, ao se aposentarem, não terão acesso a tais serviços. No
México, por exemplo, os trabalhadores devem contribuir por 15 anos antes de ganhar
o direito aos serviços de saúde na aposentadoria. Um trabalhador em cada dois não
terá esse direito; em vez disso, esses trabalhadores obterão serviços de saúde de
programas não contributivos de qualidade inferior.
Isso é preocupante em termos de proteção dos idosos contra os riscos para a saúde;
mas também é preocupante do ponto de vista distributivo, porque os trabalhadores
com salários mais baixos têm maior probabilidade de não conseguir se qualificar
para as aposentadorias, devido aos seus períodos mais curtos na formalidade. Eles
acabam subsidiando de forma cruzada serviços de saúde de alta qualidade para
aposentados de alta renda com pensões, enquanto eles não têm pensão e recebem
serviços de saúde de qualidade inferior.
Resumindo
A combinação de pensões contributivas e não contributivas e programas de saúde
em toda a região, juntamente com as transições entre a situação formal e a informal,
assimetrias no tempo gasto na formalidade entre trabalhadores com salários baixos e
altos e, às vezes, regras e condições caprichosas para acesso, gera dois resultados:
• Eficácia reduzida do seguro
• Impactos contraditórios sobre a desigualdade
Identificar o impacto total desses programas sobre a desigualdade é complexo. O
mesmo trabalhador pode, às vezes, pagar por benefícios por meio de um programa
contributivo e, às vezes, receber benefícios gratuitos por meio de um programa não
contributivo. Trabalhadores com características idênticas (idade, escolaridade) e
quase os mesmos anos acumulados de formalidade podem ter resultados diferentes,
alguns obtendo aposentadorias subsidiadas e outros perdendo parte ou a totalidade
das suas contribuições. Os trabalhadores com carreiras semelhantes podem receber
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serviços de saúde de qualidade diferente quando se aposentam. Também pode
haver efeitos intertemporais que afetam o valor real das pensões e assim por diante.
Incorporados a esses programas estão sistemas implícitos de impostos e subsídios
que redistribuem a renda entre os trabalhadores ao longo da distribuição de renda,
entre os trabalhadores e as empresas, e entre as famílias dos trabalhadores e outras
famílias. Os impostos e subsídios podem mudar com o tempo, não são neutros entre
os níveis de renda e não favorecem necessariamente os trabalhadores de baixa
renda. Muitas vezes, os dados necessários para identificar e medir esses impostos
e subsídios não estão disponíveis, mesmo em países com pesquisas domiciliares
razoáveis, em parte porque as pesquisas raramente têm painéis suficientemente
longos para avaliar os efeitos dinâmicos, por exemplo, trabalhadores que contribuem,
mas não recebem aposentadorias contributivas ou serviços de saúde.
Uma avaliação regional do impacto do seguro social sobre a desigualdade é difícil,
especialmente porque os programas que superficialmente parecem semelhantes
entre os países podem ser bastante diferentes, uma vez que as regras de indexação,
as condições de acesso e a dinâmica do mercado de trabalho são levadas em
consideração. A discussão acima, portanto, deve ser lida menos como uma avaliação
geral e mais como um exame da ampla gama de resultados que são observados na
ALC, dada a arquitetura de seguro social dual da região.
Em geral, os programas não contributivos tendem a ser mais redistributivos do
que os programas contributivos, mesmo que o seu impacto quantitativo em muitos
casos seja pequeno porque os recursos orçamentários envolvidos não são grandes.
Enquanto isso, os programas de saúde tendem a ser mais redistributivos do que os
programas previdenciários porque os programas contributivos geralmente envolvem
subsídios cruzados de trabalhadores com salários altos para trabalhadores com
salários baixos e porque os recursos orçamentários alocados para programas não
contributivos são maiores do que aqueles alocados para pensões não contributivas.
Dentro dos programas previdenciários, os contributivos são os mais problemáticos
porque, em muitos casos, eles redistribuem a renda na direção oposta à desejada,
situação que se agrava quando esses programas exigem subsídios do governo que
excedem aqueles alocados para as pensões não contributivas, às vezes por uma
margem significativa.
Considerando a proteção errática contra riscos e o impacto ambíguo sobre a
desigualdade, é difícil argumentar que os programas de seguridade social atualmente
contribuem significativamente para a proteção social na região. Isso não quer dizer,
é claro, que eles devam ser eliminados; mas sim, ao invés disso, que mudanças
substantivas são necessárias para que esses programas contribuam para a redução
da desigualdade de que a região necessita.
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Assistência Social
Transferência de renda
As políticas para ajudar os pobres na ALC podem ser agrupadas em dois grupos. O
primeiro inclui transferências de renda por meio de isenções de impostos sobre o
consumo de alimentos e outros itens básicos ou por meio de subsídios diretos ou
indiretos para transporte, combustível e serviços básicos. Muitas dessas transferências
são generalizadas e desassociadas de qualquer comportamento das famílias (exceto
consumir tudo o que é subsidiado). A maioria dessas transferências é justificada
com base na redução da pobreza. No entanto, se o seu tamanho for proporcional
ao consumo, as famílias não pobres geralmente recebem transferências maiores
em termos absolutos do que os pobres, tornando as transferências um mecanismo
ineficiente para redistribuir a renda para as famílias pobres.
O segundo grupo de políticas inclui transferências focalizadas, que podem ser em
espécie ou em dinheiro. Entre as transferências em espécie está, por exemplo, a
distribuição de leite ou outros alimentos básicos. Entre as transferências em dinheiro
encontram-se as transferências monetárias que frequentemente estão condicionadas
a investimentos das famílias no seu capital humano. Esses programas de TCR foram
uma inovação latino-americana em meados da década de 1990. Os subsídios de
preços para o consumo de serviços básicos — água, saneamento, eletricidade,
internet — que são concedidos às famílias mais pobres também se enquadram na
categoria de transferências focalizadas, embora não sejam diretamente em dinheiro.
A tabela 5.2 compara os gastos do governo em subsídios generalizados aos
combustíveis com TCR ou programas de previdência não contributiva direcionados
aos pobres para uma amostra de países e, em ambos os casos, expressos como uma
parcela do PIB. Como os subsídios aos combustíveis variam de acordo com o preço
mundial do petróleo, os dados são as médias de cada país entre 2008 e 2014.
Claramente, há um grande desequilíbrio entre transferências generalizadas e
focalizadas, e as primeiras são vários múltiplos das últimas. Esse desequilíbrio,
combinado com o fato de que os programas focalizados às vezes apresentam erros
de exclusão importantes, significa que muitas famílias pobres recebem pouco apoio
à renda. Isso explica em parte por que as taxas de pobreza na ALC são altas em
relação à renda média da região, embora as barreiras enfrentadas pelos trabalhadores
pobres no acesso a empregos mais produtivos também sejam uma parte importante
da explicação.
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Tabela 5.2: As transferências generalizadas representam uma parcela muito maior dos gastos do
governo do que as transferências focalizadas
Subsídios de combustível e transferências diretas focalizadas nos pobres como proporção do PIB

Energia
Transferências

Argentina

Colômbia

Equador

Honduras

México

Peru

3

1,4

6,4

1,9

1,9

1

0,6*

0,3

0,8

0,2

0,4*

0,2

Fontes: Marchán, Espinasa e Yépez-García 2017; Levy e Cruces 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021. Observação: Exclui
previdência não contributiva que não tem como alvo os pobres.

Transferências focalizadas têm uma compensação inevitável. Do ponto de vista fiscal, são
substancialmente menos onerosas e mais eficazes do que as transferências generalizadas.
Se apenas 25% da população é pobre, parece não haver sentido em incluir os outros
75% que não precisam deles. No entanto, qualquer mecanismo de focalização envolve
um imposto implícito porque os pobres perdem a transferência se ganharem uma renda
adicional que os eleva acima do limite estipulado no mecanismo de focalização para se
qualificar (a linha pontilhada horizontal na figura 5.2). A receita líquida dos seus esforços
é, então, a renda adicional auferida, menos o valor da transferência perdida. Se a
transferência for alta, o imposto implícito é alto e as famílias pobres perto do limiar podem
ser apanhadas na armadilha da pobreza.9 Esta é uma questão importante, que fala sobre
as armadilhas potenciais do excesso de confiança nas transferências focalizadas.
Isso não significa que as transferências focalizadas devam ser eliminadas; elas
não deveriam, mas o seu valor e as regras de elegibilidade precisam considerar a
sua interface com os programas de SSC e SSNC e o seu impacto nas decisões de
emprego dos trabalhadores. Do ponto de vista da redução da pobreza, muito se
ganharia reduzindo os subsídios generalizados aos combustíveis e redirecionando
os recursos para os pobres. Alguns desses recursos devem ser canalizados para
expandir a cobertura de transferências focalizadas em países nos quais as famílias
pobres estão atualmente excluídas. Mas alguns devem ser direcionados para a
melhoria dos serviços de infraestrutura (água e saneamento, conexões de internet,
estradas), da qualidade dos serviços públicos (como educação) e, criticamente, do
funcionamento dos mercados de trabalho e o acesso dos trabalhadores pobres a
empregos mais produtivos.
Transferências de renda versus seguro
Como todos os outros trabalhadores, os trabalhadores pobres sofrem choques
idiossincráticos. Eles ficam gravemente doentes, perdem o emprego, sofrem

9

Ver Besley e Kanbur (1991).
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deficiências permanentes e morrem. As transferências de renda que podem obter
por meio de programas focalizados, quando as recebem, não são eficazes para
protegê-los contra esses choques. Os domicílios pobres, portanto, precisam de
transferências de renda e seguridade, não um ou outro. Na verdade, as medidas de
pobreza às vezes não conseguem captar o impacto da maior segurança oferecida
pela cobertura dos programas de SSC sobre o bem-estar dos pobres, mesmo que a
cobertura não se reflita na renda monetária.
Muitas famílias não pobres na ALC também estão em posições vulneráveis. Cerca de
37% de todas as famílias têm renda entre US $ 5,50 e US $ 13,00 por dia.10 Alguns
entram e saem da pobreza regularmente.11 Vivendo à beira da pobreza, um choque
idiossincrático positivo pode colocar essas famílias além do limite, mas um choque
negativo pode levá-los ao limite com a mesma facilidade.12 Para essas famílias,
o seguro é a chave. A ausência de seguro implica que, se uma família sofrer um
grande choque, como ser vítima de Covid-19, a subsistência do trabalhador pode
se tornar totalmente dependente de transferências do governo. Ficar de fora das
proteções fornecidas por um sistema de seguro social eficaz é um grande problema.
Transferências focalizadas são uma solução medíocre. Em vez de agir ex ante para
prevenir a pobreza, as políticas normalmente reagem ex post para lidar com a pobreza.
Interface entre seguro social, salário mínimo e assistência social
As transferências de renda para os pobres não devem ser condicionadas à condição
de trabalho. Em alguns países, elas são. Os domicílios pobres que recebem
benefícios do programa de TCR do Equador (Bono de Desarrollo Humano) perdemnos se conseguirem um emprego formal, como se o acesso aos programas de SSC
eliminasse a necessidade de suporte de renda adicional. Isso aumenta as taxas de
informalidade entre os trabalhadores pobres, que, para conseguir um emprego formal,
enfrentam um imposto de fato equivalente ao valor dos benefícios da TCR perdidos.
O programa de TCR da Argentina (Asignación Universal por Hijo) era inicialmente
compatível apenas com trabalho informal, desemprego (mas não associado a um
emprego formal) ou não participação em empregos formais, reforçando os incentivos
à informalidade. Nesses casos, as TCRs, em vez de criar uma armadilha da pobreza,
podem inadvertidamente criar uma armadilha da informalidade.13

10

Busso e Messina (2020).
Vakis, Rigolini e Lucchetti (2016).
12
Cruces et al. (2011) descobriram que, ao longo de um período de 15 anos, 10% das famílias na ALC caíram na pobreza todos os anos.
13
Araujo et al. (2017) descobriram que, no Equador, condicionar os benefícios da TCR à situação informal reduziu as taxas de
emprego formal entre as mulheres. No Brasil, de Brauw et al. (2015) encontram realocação substancial do trabalho formal para
o informal. Bérgolo e Cruces (2021) concluem que a TCR do Uruguai (Asignaciones Familiares) gera incentivos ao trabalho
informal e desincentivos ao trabalho formal. Garganta e Gasparini (2015) encontraram resultados semelhantes na Argentina.
11
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As regulamentações de SSC e SSNC interagindo com o salário mínimo, também
podem dificultar a entrada de trabalhadores pobres na formalidade, mesmo que as
TCRs sejam neutras em relação à situação de trabalho. Os países que não exigem
que os trabalhadores autônomos contribuam para os programas de SSC dão a opção
de fazê-lo voluntariamente. No entanto, as contribuições devem ser baseadas no
mínimo no salário mínimo, mesmo se os rendimentos estiverem abaixo desse limite,
uma consideração relevante em países como Equador, Honduras e Peru, onde a
maioria dos autônomos ganha menos do que o salário mínimo. A Colômbia é um
caso interessante. Os trabalhadores autônomos são obrigados a contribuir, mas
somente se os seus rendimentos forem iguais ou superiores a um salário mínimo,
uma consideração relevante porque 50% de todos os trabalhadores ganham menos
do que o salário mínimo. Nessas condições, os trabalhadores autônomos teriam que
alocar uma grande parte de seus ganhos para participar dos programas de SSC,
excluindo-os de fato da cobertura (caixa 5.6).
No Brasil, os trabalhadores pobres não perdem automaticamente os benefícios da
sua TCR (Bolsa Família) se conseguirem um emprego formal, como no Equador ou
na República Dominicana, mas as regras do programa indicam que provavelmente
perderão. O emprego formal deve pagar pelo menos o salário mínimo. Isso pode
colocar a família acima da linha de pobreza usada para selecionar famílias para a
TCR, especialmente se tiver menos de seis membros, que é o caso de 96% das
famílias nos registros do programa. Além disso, os trabalhadores pobres também
podem relutar em obter um emprego formal se considerarem que terá vida curta,
porque é difícil voltar ao registro do programa. Este é um dos fatores que explica por
que quase 93% de todos os trabalhadores pobres no Brasil são informais.14.

14

Ver Firpo e Portella (2021).

Caixa 5.6: O salário mínimo na Colômbia
A utilização do salário mínimo como renda mínima para a participação
dos autônomos nos programas de SSC exclui grande parte da população
trabalhadora dos programas de proteção social mais importantes da Colômbia.
A figura B5.6.1, painel a, mostra a distribuição dos trabalhadores por renda do
trabalho, com faixas expressas em salários mínimos, confirmando que pelo
menos metade da força de trabalho colombiana ganha menos de um salário
mínimo.
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Figura B5.6.1: A interface entre o salário mínimo e programas de SSC e SSNC427na
0
Colômbia induzem muitos trabalhadores autônomos
ao emprego
informal
0 a 1/4 +1/4 a 1/2 +1/2 a -1
1
+1 a 2
+2 a 5 +5 a 10

147

+10

Salário mínimo

a. Trabalhadores, por renda do trabalho

b. Contribuição, por renda do trabalho

6.000

Milhares de trabalhadores

5.000
4.321

4.000

3.975
3.273

3.000

2.847
2.277

2.000
1.000
427
147

0
0 a 1/4 +1/4 a 1/2 +1/2 a -1

1

+1 a 2

+2 a 5

+5 a 10

+10

Salário mínimo

Contribuições como parcela da receita (%)

60
5.011

57,0

50
40

38,0

30

28,5

20

19,0

14,3

10
0

0,5

0,75

1

1,5

2

13,4

11,4
12,4

11,4

2,5

12,2
13,4

>2,5 10 a 50 a 62,5
a <10 <40 <62,5

10,9

70

80

Lucro expresso em salários mínimos

Fonte: Alvarado, Meléndez e Pantoja 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.
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O caminho alternativo para a formalização dos trabalhadores pobres na Colômbia é
serem contratados como trabalhadores dependentes por uma empresa. Mas, nesse
caso, a empresa deve pagar o salário mínimo, mais parte das contribuições para
o programa de SSC que não pode ser devolvida aos trabalhadores na forma de
salários mais baixos por causa do salário mínimo, e a empresa arca com os custos
contingentes de disposições relativas à estabilidade no emprego. Como isso não é
lucrativo para a maioria das empresas, o resultado é que a maioria dos trabalhadores
pobres trabalha por conta própria; ou trabalham em empresas que podem escapar
da obrigação de contribuir porque a relação de dependência é ambígua ou que
podem escapar da obrigação tirando proveito de uma aplicação fraca.
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A República Dominicana também é um exemplo interessante. Como na Colômbia, os
autônomos também devem contribuir para os programas de SSC se ganharem mais do
que uma renda básica de pelo menos um salário mínimo. De 2003 a 2019, o desempenho
de crescimento do país foi um dos melhores da região, mais do que dobrando a renda
média per capita; paralelamente, a média de anos de escolaridade aumentou 26%. O
índice de pobreza caiu de 32% para 21%. Mas a informalidade aumentou ligeiramente, de
54% para 55%, assim como a proporção de trabalhadores autônomos ou que trabalham
em empresas com até cinco trabalhadores, de 51% para 52%. Muitos trabalhadores
pobres escaparam da pobreza, mas quase nenhum escapou da informalidade.
Transferências focalizadas permanentes versus transitórias
As famílias pobres precisam de transferências de renda enquanto trabalham para
sair da pobreza. Idealmente, os trabalhadores dessas famílias deveriam ver os
seus ganhos aumentarem com o tempo, seja porque os seus salários aumentam
se trabalharem em empresas que são gradualmente mais produtivas ou porque a
sua própria empresa se torna mais produtiva. Transferências focalizadas devem,
portanto, ser transitórias. (O seguro, entretanto, precisa ser permanente porque as
famílias podem enfrentar choques negativos, independentemente da sua renda.) Mas,
se a renda dos trabalhadores pobres estagnar porque eles estão trabalhando em
empresas permanentemente de baixa produtividade ou porque não podem aumentar
a sua própria produtividade ou a da sua própria microempresa, as transferências
focalizadas tornam-se uma necessidade permanente.
As TCRs foram introduzidas na região há mais de duas décadas com o objetivo
de transferir renda para os pobres, ao mesmo tempo que investem no seu capital
humano, e de ajudar novas coortes de trabalhadores a obter empregos formais mais
produtivos por meio do seu maior capital humano. A evidência indica que, em geral,
eles alcançaram o primeiro objetivo: o consumo aumentou, a desnutrição caiu, a
morbidade diminuiu e os indicadores de escolaridade, como as taxas de atendimento
e rendimento, melhoraram.15 Mas o mesmo não pode ser dito da segunda meta. Os
índices de pobreza caíram em grande parte porque as famílias recebem transferências
de renda e não tanto porque a renda auferida aumentou nas famílias pobres. Os pobres
não estão obtendo acesso a ocupações de alta produtividade o suficiente porque a
maioria deles continua a ser autônomo ou a trabalhar em pequenas empresas que
são pouco produtivas.
Em retrospectiva, fica claro que desde o início dos anos 1990, embora grande parte
da atenção da região estivesse centrada na melhoria do capital humano de crianças

15

Para uma revisão das evidências na região, ver Fiszbein e Schady (2009).
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e jovens pobres, atenção insuficiente foi focada em considerar os tipos de empresas
que empregariam essas pessoas quando eles entraram na força de trabalho. Os
trabalhadores iriam deixar de trabalhar por conta própria para trabalhar em empresas?
Que tipo de firmas? As empresas exigiriam capital humano aprimorado, ofereceriam
contratos de longo prazo e investiriam no seu treinamento? Ou seriam as mesmas
firmas pequenas, informais e de baixa produtividade que empregavam os seus pais?
Os dados da figura 5.4 são relevantes. A maioria dos pobres trabalha por conta
própria ou trabalha em empresas pequenas e frágeis. Elas existem porque as leis e
instituições, incluindo aquelas associadas à proteção social, induzem a dispersão da
atividade econômica e dificultam o crescimento das empresas.
Subsidiar permanentemente os preços dos combustíveis e isentar alguns bens de
consumo dos impostos sobre valor agregado ajudam mais os não pobres do que os
pobres. O problema fundamental — baixos rendimentos devido à falta de oportunidades
produtivas — não é resolvido com o aumento dos subsídios generalizados ao
consumo. E aumentar as transferências focalizadas pode piorar esse problema se
forem condicionadas à situação informal e criarem uma armadilha da informalidade ou
se forem tão altas que criam uma armadilha da pobreza.
As políticas de assistência social às vezes presumem que as populações-alvo do
programa — ver figura 5.2, quadrantes III e IV — são dadas de forma exógena. Mas a
distribuição entre esses quadrantes é muito importante. Se mais pobres estivessem
no quadrante III e menos no IV, eles teriam melhor seguro e melhores empregos; seria
mais fácil para eles escapar da pobreza ou evitar cair ainda mais na pobreza quando
os eventos são desfavoráveis. Mas se eles estão no quadrante III ou IV depende do
que as empresas fazem. Como indica a figura 5.3, isso depende de todas as políticas
de proteção social, não apenas da assistência social. Se os programas de seguro
social fossem unificados e o acesso desvinculado da condição do trabalhador no
mercado de trabalho, a renda aumentaria e a necessidade de programas de combate
à pobreza diminuiria. Em algum ponto, melhorar os programas de seguro social é mais
eficaz na redução da pobreza do que aumentar a generosidade das transferências
focalizadas.
Os governos da região não devem mais esperar que transferências focalizadas, por
si só, irão eliminar a pobreza. Essas transferências são úteis; certamente não devem
ser eliminadas. Mas elas precisam ser melhor integradas às políticas de seguro social.
Além disso, os pobres precisam de empregos de maior produtividade, assim como
de acesso a seguro nas mesmas condições e da mesma qualidade que o seguro
oferecido aos trabalhadores de renda mais alta. Esse objetivo só será alcançado se
os formuladores de políticas preocupados com a redução da pobreza ampliarem a
sua perspectiva além dos programas focalizados individuais e considerarem toda a
gama de políticas de proteção social, em particular as políticas que incidem sobre
o desempenho do mercado de trabalho. Se persistir a crença de que a pobreza
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pode ser eliminada por meio de programas focalizados autocontidos, a região
continuará a aprisionar uma parcela significativa da população na pobreza, apesar
dos investimentos em capital humano.

5.5.Proteção social e produtividade
A discussão agora considera os efeitos da proteção social sobre o comportamento das
empresas e dos trabalhadores no mercado de trabalho, complementando a análise
do seu impacto sobre os seguros e a redistribuição. A tabela 5.3 lista os custos e
benefícios da formalidade, informalidade legal e informalidade ilegal. A informalidade
legal só é relevante em países onde as leis excluem alguns trabalhadores da obrigação
de contribuir para programas de SSC ou se excluem algumas empresas, dependendo
do tamanho ou do tipo de contrato com os trabalhadores. Assim, em alguns países,
como Equador, Honduras, México e Peru, as três colunas são relevantes, enquanto,
em outros, como Argentina e Jamaica, a coluna do meio não é relevante (ver caixa 5.1).
Tabela 5.3: A interface entre SSC, SSNC e programas de combate à pobreza impactam as decisões
das empresas e trabalhadores de serem formais ou informais
Formalidade

Informalidade Legal

Informalidade Ilegal

Trabalhadores

Trabalhadores

Trabalhadores

Devem pagar uma parcela das
contribuições SSC (parcela total se for
autônomo), mas podem não valorizar
totalmente os benefícios estipulados

Autônomos, serviço doméstico, rural e
outros não obrigados a contribuir

Os autônomos e outros obrigados a
contribuir para o SSC podem pagar
multas dependendo da aplicação
e das normas sociais tacitamente
aceitas

Pagou pelo menos o salário mínimo.

Benefícios gratuitos do SSNC.

Benefícios gratuitos do SSNC.

Em princípio, protegidos por
regulamentações de estabilidade
no emprego, mas o acesso pode ser
irregular

Se forem pobres, também podem receber
transferências focalizadas

Se forem pobres, também podem
receber transferências focalizadas

Se forem pobres, podem perder
transferências focalizadas

Empresas

Empresas

Empresas

Devem pagar a sua parte nas
contribuições SSC e pagar aos
trabalhadores pelo menos o salário
mínimo

Não vinculadas por SSC, salário mínimo
ou regulamentações de estabilidade
de emprego se não houver relação de
dependência com os trabalhadores,
ou se esta relação for ambígua
(especialmente se a empresa for
pequena)

Pagam multas se for detectado que
estão evadindo SSC, salário mínimo
e regulamentações de estabilidade
no emprego

Arcam com os custos esperados das
regulamentações de estabilidade do
emprego

Fronteira difusa entre autônomo e
microempresa, especialmente se
os trabalhadores são parentes não
remunerados

Aplicação dependente do tamanho,
às vezes substituída por normas
sociais tacitamente aceitas

Fonte: Levy e Cruces 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.
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Imposto sobre formalidade
Muitos fatores influenciam quais trabalhadores e empresas estão em cada coluna da
tabela 5.3, como regime tributário, direitos de propriedade, regulamentações sobre
crédito e assim por diante. O foco aqui está nos fatores associados à proteção social,
e é útil começar com a primeira coluna da Tabela 5.3. Dois fatores são considerados.
O primeiro é o funcionamento dos programas de SSC, que determina o equilíbrio
entre os benefícios que os trabalhadores recebem e os custos. Se fossem iguais, não
haveria impacto no comportamento das empresas ou trabalhadores.
Por muitas razões, entretanto, os trabalhadores podem subestimar esses programas.
Um é o fato de que os trabalhadores podem não se qualificar para uma aposentadoria
e perder algumas ou todas as suas contribuições (ou o fato de que eles podem não
se qualificar para benefícios de saúde quando se aposentarem). Mas, mesmo que
recebam as suas contribuições previdenciárias de volta, eles ainda podem não estar
dispostos a economizar em uma conta que não pode ser dada como garantia ou usada
em uma emergência, enquanto pagam altas taxas à empresa que administra a conta.
Outra razão pode ser que a qualidade dos serviços de saúde é baixa ou não muito
superior à dos serviços de saúde não contributivos. Os trabalhadores podem
considerar que faz pouco sentido contribuir para os serviços de saúde se eles
podem obter serviços semelhantes gratuitamente, especialmente se também devem
contribuir para uma previdência que talvez nunca recebam.
Uma terceira razão pode ser que as contribuições do SSC financiam em parte atividades
que beneficiam todas as famílias ou todos os trabalhadores, não apenas aqueles que
contribuem (de modo que há subsídios cruzados de firmas e trabalhadores formais
para os informais). Este é um problema sério na Jamaica, onde aproximadamente 47
centavos de cada dólar contribuído não se traduzem em benefícios diretos para os
trabalhadores, mas são usados para financiar programas de educação, treinamento e
moradia para todos. Como as contribuições do SSC são de 4,6% do PIB, isso implica
uma transferência de 2,2% do PIB das empresas e trabalhadores formais para todos
os demais. É também um problema no Brasil, onde entre 3,3% e 5,8% da massa
salarial formal é usada para financiar atividades como educação e a agência de
reforma agrária do país, e na Colômbia, onde até 4% dos salários dos trabalhadores
formais são canalizados para o desenvolvimento da primeira infância e programas de
treinamento de habilidades que beneficiam a todos.
Muitos outros motivos poderiam ser citados, mas todos eles apontam na mesma direção:
os programas de SSC podem não ser totalmente valorizados pelos trabalhadores.
Isso é problemático porque é equivalente a um imposto implícito sobre o emprego
formal. As empresas e os trabalhadores pagam mais do que os trabalhadores
recebem ou esperam receber. Este imposto não está legislado em lugar nenhum,
nem gera receitas para o governo, mas resulta do fato de, dado o funcionamento das
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instituições associadas ao SSC, existir uma lacuna entre os benefícios estatutários e
as experiências da vida real dos trabalhadores.
Outro fator que influencia se as empresas e os trabalhadores estão na primeira coluna
da tabela 5.3 são regulamentações de salário mínimo e estabilidade no emprego.
Essas regulamentações são agrupadas com programas de SSC e também influenciam
o comportamento da empresa, incluindo decisões de contratação. Os salários mínimos
variam muito. Em alguns países, como o México, eles são definidos como baixos em
relação à distribuição de salários e, em outros, como a Colômbia, eles são definidos
como altos (ver caixa 5.6). No Chile, existe um único salário mínimo nacional para
trabalhadores de 18 a 64 anos, mas, na República Dominicana, há três, que aumentam
com o tamanho da empresa, como em Honduras, onde são quatro e também diferem
em 10 setores. Como resultado, o grau em que afetam as decisões de contratação de
empresas varia.
Os regulamentos de estabilidade no emprego também variam, mas variam menos
do que o salário mínimo. Todos os países têm disposições que limitam as condições
em que as empresas podem despedir trabalhadores. Em alguns poucos, como Chile
e Jamaica, eles permitem que as empresas reduzam a sua força de trabalho se a
demanda cair ou se houver uma mudança técnica que economize mão de obra. Mas
a maioria dos países limita a demissão por justa causa ao mau comportamento do
trabalhador (fugir, roubar e assim por diante). Choques exógenos enfrentados pelas
empresas não são aceitos como justa causa e, se os trabalhadores forem demitidos
por justa causa, eles podem processar a empresa e ter o direito de ser reintegrados
nos seus empregos ou receber uma compensação proporcional ao tempo gasto na
empresa. Os resultados reais dependem da interpretação dessas disposições pelos
tribunais do trabalho e das instituições que aplicam as decisões dos tribunais.16 As
práticas são variadas e as leis se cruzam com as decisões dos tribunais. Em alguns
casos, como no Peru, essas decisões impedem de fato as empresas de demitir
trabalhadores com contrato permanente (o que ajuda a explicar por que apenas 10%
de todos os trabalhadores privados no Peru têm contratos permanentes).
Essas disposições aumentam o custo esperado de contratação formal de trabalhadores
porque as empresas sabem que, em alguma data futura, poderão enfrentar um
choque negativo. Consequentemente, eles respondem de várias maneiras. Eles
podem limitar a contratação formal, encurtar a duração dos contratos de trabalho,
subcontratar algumas tarefas para trabalhadores independentes (se eles puderem ser

16

A proteção que os trabalhadores abrangidos por essas disposições realmente recebem depende de muitos fatores: os
custos monetários ou de reputação de processar as empresas, a duração dos processos judiciais e a capacidade de receber
indenizações das empresas, que geralmente dependem do tamanho das empresas. Poucos países coletam dados suficientes
para fazer uma avaliação adequada. No caso do México, Kaplan, Sadka e Silva-Mendez (2008) constatam que poucos
trabalhadores demitidos recebem a compensação integral a que podem ter direito.
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contratados por meio de um contrato comercial) ou contratar informalmente. Seja qual
for a combinação exata, o resultado é o mesmo: o emprego formal é desencorajado.

Subsídio à informalidade
Considere a segunda coluna da tabela 5.3. Em países onde alguma forma de
participação informal no mercado de trabalho é legal, o emprego informal é subsidiado
por programas de SSNC. Os trabalhadores recebem benefícios gratuitos que teriam
de pagar se os seus empregos fossem formais. Lembre-se de que nem todos os
trabalhadores informais são pobres e alguns ganham mais do que os trabalhadores
formais, como exemplificado pela sobreposição entre as distribuições de rendimentos
formais e informais no Equador e no Peru (ver figura 5.5). Os subsídios aumentam com
a generosidade dos programas da SSNC e podem ser realçados se os programas de
assistência social para trabalhadores pobres forem condicionados ao emprego informal.
A fronteira entre o trabalhador autônomo e a microempresa é fluida: uma situação
facilitada se os participantes da empresa forem parentes. Nesse caso, a relação
de dependência entre o proprietário da empresa e os trabalhadores da empresa é
ambígua, e as normas sociais sancionam o não necessariamente ilegal incumprimento,
por tal empresa, do salário mínimo e das normas de estabilidade no emprego. A
empresa pode ser informal sem necessariamente infringir a lei. Na verdade, algumas
dessas empresas podem nem mesmo pagar salários; em vez disso, o excedente da
empresa é distribuído entre os participantes por meio de acordos de compartilhamento
de renda econômica ou normas culturais.17 Esta situação pode não se manter se a
empresa crescer, mas, embora seja pequena, oferece à empresa grande flexibilidade
nas suas decisões de contratação e remuneração e na sua capacidade de se ajustar
a choques. Como os trabalhadores e proprietários dessas empresas se beneficiam
dos programas de SSNC, eles também são subsidiados por eles.
Considere a terceira coluna da tabela 5.3. Trabalhadores e empresas estão,
em princípio, infringindo a lei. Mas a resposta deles a essa situação depende da
interação de fatores que puxam em direções opostas. De um lado, estão os subsídios
dos programas de SSNC e, no caso das empresas, menores custos trabalhistas e
flexibilidade nas remunerações e adequação aos choques. Por outro lado, existem
multas e sanções.
As instituições responsáveis pela aplicação da lei desempenham um papel central
neste caso. Essas instituições variam na ALC. Às vezes, elas trabalham por conta
própria; às vezes, elas trabalham em conjunto com as autoridades fiscais. Em geral,

17

Isso ajuda a explicar o grande número de trabalhadores que aparecem como não remunerados em pesquisas domiciliares
ou de emprego (por exemplo, 10% no Peru). Algumas pessoas que vivem e consomem na casa podem ser pagas em espécie.
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entretanto, as multas dependem do tamanho e do setor da empresa. A atividade
econômica em empresas de médio e grande porte e os trabalhadores autônomos de
renda mais alta têm maior probabilidade de serem penalizados e, portanto, menos
probabilidade de o serem na terceira coluna. Mas micro ou pequenas empresas
são menos prováveis de serem detectadas. Trabalhadores e empresas, nesses
casos, podem estar com segurança na coluna ilegal e se beneficiar dos programas
de SSNC. Isso é ainda mais verdadeiro se as normas sociais tacitamente aceitas
sancionarem o seu comportamento. Poucos esperam que uma empresa de duas
pessoas no Equador seja multada por não inscrever os seus trabalhadores no
Instituto Equatoriano de Previdência Social ou não cumprir o salário mínimo e os
regulamentos de estabilidade do emprego; poucos esperam que os trabalhadores
rurais da Jamaica sejam penalizados se deixarem de contribuir para o plano de
seguro nacional.
A interação dos fatores listados na tabela 5.3 varia entre os países da ALC. Existem
diferenças nas leis sobre quem deve participar dos programas de SSC, as regras sobre
elegibilidade para benefícios e a qualidade dos serviços; na cobertura, generosidade
e regras de SSNC e programas de transferência focalizados; nas regulamentações
sobre salários mínimos e estabilidade no emprego; nas instituições encarregadas de
fazer cumprir as regras; e nas circunstâncias em que as normas sociais substituem
as leis e permitem a persistência de comportamentos ilegais de jure. Essas questões
são discutidas nos documentos de base para este relatório que examinam a proteção
social em dez países da ALC, embora alguns fatores sejam difíceis de quantificar.18
Em conjunto, eles são parte da explicação da heterogeneidade entre os países
na composição formal-informal da força de trabalho, a composição legal-ilegal do
emprego informal e outros resultados do mercado de trabalho que são essenciais
para os resultados da proteção social na região.
Mas, em geral, com base nos estudos de país e na discussão acima, é possível afirmar,
mutatis mutandis entre países individuais, o seguinte:
• As políticas de proteção social tributam a formalidade e subsidiam a informalidade.
• O imposto sobre a formalidade aumenta à medida que os benefícios reais obtidos
pelos trabalhadores dos programas de SSC ficam aquém dos custos para os
trabalhadores e as empresas.
• O subsídio para a informalidade aumenta com a generosidade ou qualidade dos
programas de SSNC (e programas de assistência social condicionados à situação
informal).
Isso não significa que a atividade econômica informal na ALC surja apenas por

18

Documentos de Trabalho PNUD ALC 14–23.
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causa das políticas de proteção social.19 O comportamento das empresas e dos
trabalhadores também depende de impostos, crédito e outras políticas. No entanto,
as políticas de proteção social contribuem para a informalidade.

Regimes especiais
Muitos países da ALC têm regimes especiais de impostos e contribuições para a
seguridade social para pequenas empresas ou trabalhadores autônomos. Esses
regimes têm objetivos múltiplos, incluindo reduzir as desigualdades de renda por meio
do subsídio aos empresários de baixa renda, facilitar a incorporação de trabalhadores
autônomos em programas de SSC e fornecer instalações administrativas para que as
pequenas empresas e os autônomos possam cumprir as suas obrigações fiscais e
previdenciárias. Esses regimes especiais são variados. Em alguns casos, como na
Argentina, as taxas de contribuição são mais baixas para os trabalhadores autônomos
e são incorporadas ao imposto de renda pessoal.20 Em outros, elas se aplicam às
empresas. Às vezes,como no México, existe apenas um regime especial, mas, às
vezes, como no Equador e no Peru, existem dois. Em todos os casos, o imposto de
renda ou as contribuições para SSC e outros benefícios obrigatórios, ou ambos, são
reduzidos com base nos limites associados à renda (trabalhadores) ou vendas ou
número de trabalhadores (empresas).
Esses regimes são importantes porque, em alguns países, a maioria das empresas e
trabalhadores são cobertos por eles. São motivados por objetivos de proteção social,
mas, como os programas de SSC e SSNC, têm uma influência direta no comportamento
das empresas e dos trabalhadores e, portanto, nos resultados da proteção social.
A tabela 5.4 ilustra o caso do Peru, onde as empresas são classificadas por tamanho
em três grupos: micro, com vendas de até US $ 180.000 por ano; pequena, com
vendas de até US $ 2.000.000; e grande. As grandes empresas estão sob o regime
geral de SSC e salário mínimo e cláusulas de estabilidade no emprego, e as micro
e pequenas empresas estão sob cláusulas especiais se tiverem menos de dez
trabalhadores. Além disso, as empresas enfrentam diferentes regimes de imposto de
renda dependendo do tamanho, embora as definições sejam diferentes e envolvam
mais limites (e, portanto, não são mostradas aqui).
Esses regimes dificultam o crescimento das empresas peruanas. As contribuições
do SSC dobram ou triplicam à medida que as vendas aumentam, aumentando os

19

Por atividade econômica informal entende-se a atividade das firmas e trabalhadores excluídos dos programas de SSC,
independentemente de ser por evasão ou exclusões legais, ou seja, tabela 5.3, colunas 2 e 3.
20
Este é o regime de monotributo. O Brasil tem um regime semelhante, o microempreendedor individual, embora o
microempreendedor possa ter um funcionário adicional (portanto, uma empresa com duas pessoas). Além disso, o Brasil tem
um regime separado, o Simples, para empresas com vendas abaixo de um determinado limite.
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custos trabalhistas das empresas. Paralelamente, os custos contingentes do trabalho
também aumentam porque as indenizações quando os trabalhadores sem contrato
permanente são demitidos também aumentam acentuadamente com as vendas
(enquanto aqueles com contrato permanente não podem ser demitidos). Além disso,
se crescer implica em empregar mais de dez trabalhadores, as empresas não se
qualificam mais para o regime, mesmo que as vendas estejam abaixo dos limites.
Embora os regimes procurem facilitar a formalidade da empresa e do trabalhador, eles
têm pouco efeito, em parte porque interagem com os fatores listados na tabela 5.3
que também influenciam as decisões das empresas e dos trabalhadores no sentido da
informalidade (mas também com outros elementos no ambiente de negócios, como a
aplicação imperfeita de contratos ou direitos de propriedade). O resultado é que seis
micro ou pequenas empresas em sete no Peru não cumprem a obrigação de oferecer
empregos formais e aquelas que o fazem enfrentam fortes barreiras ao crescimento.
Tabela 5.4: As contribuições para o SSC aumentam com as vendas, aumentando os custos
trabalhistas das empresas
Regimes especiais para empresas no Peru
Micro

Pequeno

Grande

Contribuições para o SSC como uma parcela da folha de pagamento da empresa
(participação nos
salários, incluindo
benefícios adicionais
obrigatórios)

18

36

50

Remuneração por demissão (meses de salário por mandato)
1 ano

0,3

0,7

1,5

2 anos

1,7

3,3

7,5

3 anos

3

4

12

Fonte: Ñopo 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.

Existem também dois regimes especiais para empresas no Equador. Em um deles,
o Régimen Impostivo Simplificado Ecuatoriano (Sistema Tributário Simplificado do
Equador), se as vendas forem inferiores a US $ 60.000 por ano, uma empresa pode
consolidar o imposto sobre valor agregado e os impostos corporativos em um único
pagamento que depende do setor de atividade e do valor de vendas. Além disso, para
cada trabalhador contratado formalmente, a empresa recebe um desconto de 5% sobre
o pagamento consolidado, cumulativo até 10 trabalhadores, para que, nesse momento,
a carga tributária seja reduzida pela metade. No entanto, se a empresa contratar um
trabalhador adicional, ela não terá mais direito a qualquer desconto. O resultado é
que o custo do 11º trabalhador é extremamente alto porque implica na duplicação da
carga tributária da empresa. No entanto, se as vendas excederem US $ 60.000, mas
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forem inferiores a US $ 300.000, a empresa não pode mais se qualificar para o sistema
tributário simplificado, mas pode se qualificar para o segundo regime, pelo qual paga
impostos corporativos a 2% das vendas; além disso, paga 22% dos lucros sob o regime
geral. Claramente, esses regimes são parte da razão pela qual, no Equador, mais de
três quartos de todos os trabalhadores são autônomos ou empregados em empresas
com até dez trabalhadores (mas com uma média de dois).
Os regimes especiais têm muitas implicações, inclusive para a cobrança de impostos.
Aqui, apenas três são destacados que são relevantes para a proteção social. Em
primeiro lugar, os trabalhadores podem receber proteção inferior contra riscos
porque eles ou as empresas que os empregam estão isentos da participação em
alguns programas de SSC (como seguro de vida e invalidez) ou regulamentos de
estabilidade no emprego. Em segundo lugar, os regimes permitem que empresas
de baixa produtividade sobrevivam porque os seus custos trabalhistas ou cargas
tributárias são menores, às vezes por grandes margens. Terceiro, os regimes podem
impedir o crescimento de empresas que são pequenas, mas que exibem maior
produtividade porque os seus lucros após os impostos podem ser menores se elas não
se qualificarem mais para os regimes. Esses regimes promovem o empreendedorismo
e a criação de empregos, mas as empresas e os empregos envolvem uma proteção
social mais ampla ou oportunidades de melhor remuneração.21

As implicações para a produtividade e o crescimento
Os regimes especiais interagem com os regulamentos sobre SSC, salários mínimos
e estabilidade no emprego e com SSNC e programas de assistência social. A figura
5.6 apresenta uma descrição estilizada. O painel a mostra a mesma classificação
dos trabalhadores por condição de trabalho e renda apresentada na figura 5.2, com
o acréscimo das setas acima e abaixo que resumem a discussão do imposto sobre
formalidade e do subsídio para informalidade. O painel b mostra que a carga tributária
sobre as empresas aumenta com o tamanho da empresa como resultado de regimes
especiais e esforços de fiscalização que também são proporcionais ao tamanho da
empresa.
Um resultado central segue da figura 5.6: as políticas de proteção social, incluindo
regimes especiais, enviesam a alocação de recursos — trabalho, capital, tomada de
risco, talento — para a informalidade e a pequenez.

21

Para o caso do México, Levy (2018) conclui que as empresas capturadas no censo econômico que têm vendas anuais
abaixo de US $ 100.000 - o limite para se qualificar para o regime especial, no qual os impostos são 2% das vendas versus
35% dos lucros no regime geral - emprega 52% de todos os trabalhadores e responde por 25% do estoque de capital. A
maioria está abaixo do 25º percentil da distribuição da produtividade. Mas entre empresas com alta produtividade e vendas
próximas, mas abaixo do limite, os lucros após os impostos caem se um aumento nas vendas os levar além do limite. Portanto,
é melhor para essas empresas de alta produtividade permanecerem pequenas.
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O trabalho autônomo informal é promovido porque os trabalhadores informais
podem não ser obrigados a contribuir e, mesmo que sejam obrigados a contribuir, é
improvável que sejam penalizados se não o fizerem. Também é promovido porque,
em ambos os casos, eles recebem benefícios de SSNC gratuitos. As pequenas
empresas cumpridoras são promovidas porque enfrentam custos trabalhistas mais
baixos e encargos fiscais de regimes especiais. Para eles, o crescimento pode reduzir
os lucros após os impostos, à medida que abandonam o guarda-chuva protetor
dos regimes. As pequenas empresas não cumpridoras são promovidas porque têm
custos trabalhistas substancialmente mais baixos e mais flexibilidade, enquanto os
seus trabalhadores recebem benefícios de SSNC gratuitos. Para essas empresas,
o crescimento pode exigir que mudem a sua estrutura contratual e contratem
trabalhadores dependentes, com os custos e riscos associados, ou que aumentem a
sua exposição a sanções caso já tenham contratado trabalhadores dependentes. Em
ambos os casos, o crescimento implica perder benefícios gratuitos do SSNC e pagar
pelos benefícios do SSC que os seus funcionários podem não valorizar totalmente.
O fato de que a maioria das empresas na região são pequenas e não cumprem
as regulamentações do mercado de trabalho, impostos e outras e que o trabalho
autônomo é substancial e principalmente informal é evidência de que os fatores
capturados na figura 5.6, sem dúvida interagindo com outros fora do domínio de
proteção social, são bastante poderosos.
Figura 5.6: Regimes especiais punem a produtividade porque incentivam a informalidade e a
pequenez
Interação entre seguro social, assistência social e regimes especiais

TRABALHADORES

EMPRESAS

Impostos implícitos

Formal

Informal

Não
pobres

I

II

Pobres

III

IV

Esquema geral
(SSC, segurança no emprego,
impostos sobre o aluguel)

Regimes especiais
(limites para vendas, número
de trabalhadores ou ambos)
Tamanho

Subsídios implícitos

Impostos,
custos
trabalhistas,
fiscalização

Fonte: Levy e Cruces 2021, Documento de Base RDHR PNUD ALC 2021.
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As empresas que não cumprem os regulamentos do mercado de trabalho e de seguro
social são substancialmente menos produtivas do que as que cumprem. No Peru, por
exemplo, empresas com até cinco trabalhadores e a maioria em não conformidade
são 94% menos produtivas do que empresas com mais de 50 trabalhadores e, na sua
maioria, em conformidade. De maneira mais geral, muitos estudos documentaram
que, na ALC, a atividade econômica que depende de arranjos de trabalho informais é
menos produtiva do que a atividade que não depende de tais arranjos.22 É a condição
de informalidade, mais do que a condição de tamanho, que explica as diferenças
em produtividade. No México, por exemplo, empresas com até cinco trabalhadores
formais são entre 20% e 50% mais produtivas do que as suas contrapartes do
mesmo tamanho com trabalhadores informais. No entanto, existem 16 vezes mais
empresas na última categoria do que na primeira. É por isso que baixa produtividade,
informalidade e pequenez se confundem.23
O que é preocupante do ponto de vista da produtividade não é que as empresas
tenham tamanhos diferentes, mas que os recursos sejam alocados para empresas
de produtividades muito diferentes. Se todas as empresas exibissem produtividade
semelhante, o tamanho não importaria muito; realocar recursos entre eles deixaria a
produtividade agregada basicamente inalterada. Prejudicial para a produtividade é
o fato de que recursos substanciais são alocados para pequenas empresas de baixa
produtividade e para o trabalho autônomo informal e que as pequenas empresas que
cumprem os regulamentos são impedidas de crescer e atrair mais recursos. As forças
representadas na figura 5.6 desempenham um papel importante nesses resultados.
A informalidade é um problema para a proteção social porque os trabalhadores informais
estão menos protegidos dos riscos e geralmente têm acesso a serviços de qualidade
inferior em relação aos trabalhadores formais e porque os trabalhadores informais pobres
enfrentam mais dificuldade para escapar da pobreza e, se escaparem, para evitar a volta
à pobreza. Igualmente importante, a informalidade está intimamente associada à menor
produtividade, que é um fator crítico na determinação dos rendimentos do trabalhador e
um fator igualmente crítico na determinação do crescimento a longo prazo.
A arquitetura atual da política de proteção social na região resulta, portanto, em um
dilema problemático. Há uma necessidade clara de melhorar o seguro social e redistribuir
mais para os trabalhadores que estão empregados informalmente, especialmente se
forem pobres. Mas, se isso for realizado por meio de melhores programas de SSNC e
programas de transferência focalizados mais generosos, a produtividade da economia
será punida; assim como o potencial de crescimento a longo prazo; e, indiretamente,

22
Ver Pagés (2010), Lederman et al. (2014) e CAF (2018) para estudos regionais, Ulyssea (2018) sobre o Brasil e Levy (2018)
sobre o México.
23
Levy (2018).

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REGIONAL 2021 · PRESOS EM UMA ARMADILHA: ALTA DESIGUALDADE E BAIXO CRESCIMENTO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE · CAPÍTULO 5

Até que ponto são eficazes as políticas de proteção social na ALC? · 309

as oportunidades para os trabalhadores obterem empregos mais bem remunerados.
Mesmo que esse curso de ação fosse fiscalmente sustentável no médio prazo, o que
em muitos países não é o caso, claramente não é o caminho para um crescimento
econômico mais rápido e sociedades mais igualitárias.

5.6.Para onde vamos a partir daqui?
Este relatório é motivado pela observação de que a ALC é simultaneamente uma
das regiões mais desiguais e de crescimento mais lento do mundo. Os capítulos 3
e 4 oferecem algumas explicações para esse desfecho infeliz, que está associado
a problemas profundamente enraizados, como a incapacidade dos governos de
fornecer segurança pública e reduzir a violência; ou a persistência de grupos na
sociedade — geralmente associados a grandes empresas, mas, às vezes, a sindicatos
poderosos — que extraem rendas, ao mesmo tempo que induzem ineficiências que
limitam o crescimento.
Este capítulo fornece uma explicação complementar. Com variações entre os países,
as políticas de proteção social da região segmentam o mercado de trabalho, oferecem
proteção de risco errática para as famílias, não redistribuem a renda suficientemente
para os grupos de baixa renda e às vezes redistribuem a renda na direção oposta,
e enviesam a alocação de recursos de maneiras que punem a produtividade e o
crescimento a longo prazo.
Isso é preocupante porque a proteção social é uma ferramenta fundamental para
mitigar as desigualdades e promover a inclusão social. É difícil pensar em um
contrato social forte em qualquer sociedade sem um sistema de proteção social que
funcione bem. De fato, a ausência de tal sistema em alguns países da ALC pode ser
fundamental para a compreensão da fragilidade do contrato social nesses países e da
persistência da violência, da desconfiança da lei e das percepções de desigualdade
documentadas neste relatório. Os custos de um sistema de proteção social ineficaz
podem ser elevados e extrapolar o domínio social.

Retrospectiva
Para traçar um caminho para o futuro, entender o caminho até esse ponto é essencial.
Dois momentos se destacam no desenvolvimento da arquitetura de proteção
social atual da ALC. A primeira foi aprovada há mais de 75 anos, quando os países
iniciaram a construção de sistemas de proteção social, em geral imitando os modelos
bismarckianos de seguro social na Europa: contribuições baseadas em salários
destinadas a um pacote de assistência médica, pensão e outros benefícios; pisos de
renda por meio de salários mínimos; e disposições de estabilidade no emprego para
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garantir que os trabalhadores estivessem sempre protegidos, independentemente
dos caprichos do mercado de trabalho.
O segundo momento foi passado no início da década de 1990, quando os países
emergiram da década perdida nos anos 1980 com grandes taxas de pobreza e a
maioria dos trabalhadores excluídos da combinação de programas de SSC, salários
mínimos e provisões de estabilidade de emprego estabelecidas meio século antes.
Em vez de lidar com as falhas subjacentes nessa arquitetura, os governos introduziram
uma mistura de programas não contributivos, principalmente para saúde e pensões,
juntamente com programas focalizados nos pobres, muitas vezes envolvendo TCRs.
As especificidades desses programas variaram entre os países, mas, no geral, a
expectativa era de que a necessidade deles diminuiria gradualmente. A estabilização
macroeconômica, os investimentos em educação e outros esforços acelerariam o
crescimento, reduziriam a informalidade e aumentariam a renda, aumentando a
parcela da força de trabalho coberta pelas proteções associadas à formalidade.
Paralelamente, a desigualdade diminuiria devido à combinação de mais educação e
proteção social mais abrangente.
Essa expectativa foi cumprida apenas em parte, embora os resultados variem entre
os países. Na maioria dos países, as taxas de pobreza caíram e isso é certamente uma
conquista. Mas a desigualdade caiu substancialmente menos, reverteu em alguns
casos e, na maioria, persiste em níveis inaceitáveis (mesmo antes de contabilizar os
efeitos esperados da pandemia de Covid-19 sobre a desigualdade). Apesar de três
décadas de esforços, a maioria dos trabalhadores da região ainda está informalmente
empregada, trabalhando por conta própria ou ativa em pequenas empresas frágeis,
com acesso errático a seguros e oportunidades insuficientes para explorar os seus
anos adicionais de escolaridade. E o crescimento está longe de ser estelar.
Este capítulo argumenta que a complexa e, no final das contas, ineficaz arquitetura de
proteção social na região é uma das razões para esses resultados e, em alguns países,
talvez a principal razão. Pode-se encontrar a raiz do problema na articulação da proteção
social em torno da condição do trabalhador no mercado de trabalho e na combinação
de programas que às vezes oferecem aos trabalhadores direitos a benefícios sociais e
às vezes não; que às vezes são pagos por meio de receitas gerais, às vezes por meio de
contribuições de empresas e trabalhadores e, às vezes, de despesas do próprio bolso;
que estão associados a serviços de qualidade variável e regras de acesso caprichosas;
e que, mutatis mutandis entre os países, às vezes discriminam por tipo de contrato de
trabalho, por região ou pelo tamanho das empresas.
Com o benefício da retrospectiva, agora está claro que o crescimento socialmente
inclusivo dificilmente poderá ocorrer se os principais programas de proteção social
segmentarem o mercado de trabalho e induzirem comportamentos de empresas
e trabalhadores que são prejudiciais à produtividade. E, se a resposta aos baixos
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rendimentos associados à baixa produtividade são mais programas de proteção social
que, embora possam melhorar alguns resultados da proteção social, aprofundam as
forças que punem a produtividade.
Uma proteção social mais forte e eficaz é necessária na ALC: mais inclusiva e
redistributiva e mais favorável ao crescimento. Com base na experiência da região,
é improvável que isso ocorrerá apenas se os impostos forem aumentados e mais for
gasto nos mesmos ou em programas de proteção social semelhantes. A articulação
de programas em torno da situação do trabalhador no mercado de trabalho, as fontes
de financiamento e as regras de acesso também devem ser reconsideradas.

Proteção social universal
Não se pode esperar inclusão social se as instituições e políticas segmentam o
emprego e o mercado de trabalho. Olhando para o futuro, um princípio orientador
fundamental para a proteção social na região deve ser a universalidade com relação
à população relevante, entendida em três dimensões complementares, a saber:
• Toda a população exposta a um determinado risco deve ser coberta pelo mesmo
programa.
• A fonte de financiamento deve ser a mesma para cada programa, de acordo com o
tipo de risco coberto.
• Se os programas oferecem benefícios em espécie, a qualidade deve ser a mesma
para todos.
Esses princípios têm implicações diferentes para programas de assistência médica,
seguro de vida, invalidez e aposentadoria, bem como para proteções contra a perda
de emprego e para a pobreza. Na saúde, por exemplo, os trabalhadores enfrentam o
risco de doença, independentemente do tipo de contrato que possam ter com uma
empresa, do tamanho da empresa ou das suas transições entre trabalhar por conta
própria e trabalhar em uma empresa. Se eles devem ser protegidos igualmente o
tempo todo e para evitar um viés nas suas decisões ocupacionais, ou no tamanho da
empresa ou estrutura contratual, o acesso e a qualidade precisam ser desvinculados
da situação de trabalho, assim como o financiamento. Isso só pode ser realizado
se o mesmo programa de saúde cobrir todos e for financiado por receitas gerais,
implicando na eliminação das contribuições baseadas em salários para a saúde e na
distinção entre programas contributivos e não contributivos (como no Brasil).
De maneira mais geral, o princípio da universalidade com respeito à população
relevante fornece um guia para avaliar quem deve ser coberto por cada programa
e quais programas devem ser financiados por meio de receitas fiscais gerais,
contribuições de empresas ou contribuições de trabalhadores. Também fornece um
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guia para a avaliação de propostas de novas políticas, como a renda básica universal.24
Um sistema de proteção social construído em torno desse princípio oferece à região
um caminho para aumentar os gastos com proteção social e, ao mesmo tempo,
fortalecer os alicerces do crescimento de longo prazo, assim como um caminho para
aumentar a inclusão social.
A universalidade também abre novos caminhos para o combate à pobreza. Os pobres
teriam acesso ao seguro nas mesmas condições que todos os outros, incluindo serviços
de igual qualidade. Tão importante quanto, os obstáculos decorrentes das políticas de
proteção social existentes que restringem o seu acesso a melhores empregos seriam
removidos. O caminho para sair da pobreza seria alargado por oportunidades mais
produtivas; e o caminho de volta à pobreza estreitado por melhores seguros. A maior
parte do esforço redistributivo derivaria de transferências universais, algumas em
espécie e outras em dinheiro. Nesse contexto, as transferências de renda focalizadas,
além de desempenhar um papel secundário, seriam mais provavelmente transitórias.
A universalidade representaria uma grande mudança nos direitos sociais. Para fins de
proteção social, a norma seria a igualdade perante a lei. A proteção social contribuiria
para eliminar gradualmente a segmentação formal-informal da economia, talvez o
fator mais importante na geração de exclusões e ineficiências na ALC.
O princípio da universalidade com respeito à população relevante não é um projeto
rígido a ser seguido em todos os lugares. Existem variantes e combinações de
políticas, bem como valores de parâmetros específicos para cada uma, cujos prós e
contras dependem das características de cada país, incluindo preferências políticas
de tributação e solidariedade social.
A universalidade é impossível sem aumento da carga tributária. No entanto, se os
países da OCDE forem tomados como referência, há espaço em quase todos os
países da ALC para aumentar a carga tributária por meio de impostos mais altos
sobre a renda, propriedade e atividades que prejudicam o meio ambiente e por meio
da reconsideração de regimes tributários especiais; em alguns países, também por
meio de impostos mais altos sobre o consumo ou de subsídios generalizados mais
baixos, especialmente para combustíveis e, em todos, por meio de taxas de evasão
mais baixas (que andam de mãos dadas com menos informalidade). A combinação
específica será diferente entre os países. Mas, por meio dessas rotas, a tributação
poderia trazer três contribuições principais para a proteção social: financiar
programas, reduzir diretamente a desigualdade de renda e facilitar o crescimento da
produtividade.

24

Ver Levy e Cruces (2021).
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É preciso lidar com uma economia política complexa e muitos tentarão impedir o aumento
da tributação. No entanto, as sociedades também podem rejeitar mais impostos devido
aos serviços de baixa qualidade. Nestes casos, a universalidade pode ser o motor de
um esforço de renovação das instituições prestadoras dos serviços, nomeadamente na
área da saúde. A universalidade pode abrir caminho para escapar do círculo vicioso da
baixa qualidade dos serviços e da falta de disposição para pagar impostos.
A construção de sistemas universais de proteção social deve ser considerada um
processo, não um evento definitivo; um processo durante o qual, inevitavelmente,
haverá choques exógenos inesperados, bem como resistência dos grupos afetados
ao longo do caminho, mas também um processo que pode criar vencedores, alterar
o equilíbrio de poder e abrir oportunidades para novas reformas. Dessa perspectiva,
uma visão do desejável sistema de proteção social é indispensável para ajudar
os formuladores de políticas a navegar com sucesso em águas turbulentas, e a
universalidade nas três dimensões listadas acima pode fornecer essa visão.
Dessa perspectiva, independentemente de as reformas individuais serem realizadas
rápida ou lentamente, a compatibilidade e a orientação adequada são essenciais.
A transição do status quo para sistemas mais universais será complexa em todos
os países, mas diferente em cada um. As condições iniciais diferem, bem como
as capacidades administrativas; o mesmo se aplica às prioridades sociais. Mas
quando surgem oportunidades de mudança, clareza é essencial para o objetivo
dos formuladores de políticas. Se a proteção social deve ser mais inclusiva e
redistributiva, fiscalmente sustentável e mais favorável ao crescimento, ela precisa
ser mais do que um conjunto de leis desatualizadas e coleções desarticuladas de
programas financiados por qualquer combinação de impostos e contribuições que
possa ser reunida. Ele precisa garantir que todos estejam protegidos; que a renda
seja redistribuída para os necessitados, que as políticas implantadas para atingir
esses objetivos forneçam incentivos às empresas e trabalhadores para aumentar a
produtividade e que as fontes de receita sejam sustentáveis.
A crise associada à Covid-19 pode ser um terceiro momento na história da proteção
social na região. Essa crise é diferente da crise da dívida da década de 1980. A
primeira é um evento verdadeiramente exógeno causado por um vírus; a segunda era
em grande medida endógena, causada por uma gestão macroeconômica deficiente.
No entanto, há uma dimensão em que a crise atual pode ser semelhante à crise dos
anos 1980: pode ser seguida por mudanças substantivas na proteção social e na
tributação, à medida que os países lutam para conter os danos sociais, restaurar o
equilíbrio fiscal e retomar o crescimento. Nesse sentido, a resposta da década de
1990 à década perdida que a precedeu oferece uma lição extremamente valiosa para
a ALC. No atual sistema de proteção social, o aumento de impostos para financiar
mais gastos sociais não resultará em prosperidade compartilhada e sustentável. Em
um sistema universal, o resultado seria diferente: a região seria menos desigual e
poderia crescer mais rapidamente.
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