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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Universidade Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, https://
www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/.
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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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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel),
Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile, http://www.
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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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Fonte: Cálculos PNUD; dados Latinobarómetro 2020 (painel), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile,
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

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.
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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)
80
% que pensa que a igualdade não
está garantida

BR

70

CL

PY
CO

60

PE

MX
EC

CR

SV PA

50

GT

HN
DO

BO
NI

VE

UY

40

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

Índice de Desigualdade de Gênero

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.

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 125

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?

100

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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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.
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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
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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
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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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a. Por vontade
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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.

CAPÍTULO 2

DESTACADO 05

O segundo conjunto de perguntas questionou sobre as atitudes dos entrevistados
em relação ao meio ambiente:
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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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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
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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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