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Faixa Renda familiar Quantidade de famílias Pessoas por Renda total
mensal (média) (em milhões de famílias) família (média) (em milhões de R$)

1 até R$ 400 7,9 3,34 2.069

2 mais de R$ 400 a R$ 600 6,7 3,53 3.315

3 mais de R$ 600 a R$ 1000 10,2 3,68 7.848

4 mais de R$ 1000 a R$ 1200 3,5 3,73 3.835

5 mais de R$ 1200 a R$ 1600 5,1 3,72 6.950

6 mais de R$ 1600 a R$ 2000 3,3 3,70 5.97

7 mais de R$ 2000 a R$ 3000 4,6 3,80 11.022

8 mais de R$ 3000 a R$ 4000 2,4 3,72 8.248

9 mais de R$ 4000 a R$ 6000 2,2 3,72 10.771

10 mais de R$ 6000 2,5 3,63 26.887

FONTE: Pesquisa de Orçamento Familiar IBGE-2003

FONTE: Instituto Akatu, sobre dados do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Pesquisa
de Orçamentos Familiares 2002-2003.

Distribuição de renda

Distribuição da Renda Mensal - Brasil
por faixas de renda familiar

O gráfico a seguir apresenta de uma forma mais resumida e visualmente clara os dados da tabela
acima. Aqui é possível notar bem a desproporção na renda das famílias. Enquanto a maioria mais
pobre (87,8 milhões de pessoas das famílias com renda até R$ 1.000 por mês) divide entre si
R$ 13,2 bilhões por mês, um grupo quase 10 vezes menor - a minoria mais rica, ou 9,0 milhões
de pessoas das famílias com renda superior a R$ 6.000 por mês - tem para seus gastos praticamente
o dobro desse montante: R$ 26,9 bilhões mensais.

AQUI VOCÊ
ENCONTRA

• Dados que apoiam
as outras fichas
deste capítulo

• Formas que facilitam
a compreensão das
informações

• Como enxergar
a distribuição de
renda no Brasil 

• Como se divertir
sem dinheiro

A distribuição de renda no Brasil é um assunto de extrema relevância, tanto pela questão da justiça
social, quanto pelas implicações que traz para a disseminação da prática do consumo consciente.
Vemos a coexistência de extremos de pobreza e riqueza num ambiente social onde “ser” e “ter” se
confundem e, onde o consumismo leva pessoas a vincularem sua própria identidade e auto-estima ao
seu poder de compra.  Os dados e exemplos a seguir buscam apoiar os leitores na compreensão e
comunicação da magnitude dessa questão.A
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Brasil - Distribuição de renda pela população (base: orçamento familiar)
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FONTE: Instituto Akatu, sobre dados do IBGE, Diretoria
de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços,
Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.

www.akatu.org.br

O mesmo quadro de concentração da renda pode também ser ilustrado de outro modo:
Se a população do Brasil fosse um grupo de 20 pessoas, 1 pessoa representaria a parcela mais rica (os 5% que vivem em
famílias que têm mais de R$ 6.000 para gastar por mês).

Já a metade mais pobre dos brasileiros
(os 50% que vivem em famílias que têm
menos de R$ 1.000 para gastar por mês)
seria representada por 10 pessoas.

E como seria distribuída a riqueza?
Se com todo o dinheiro dessas 20 pessoas
fosse possível comprar 20 pizzas, a má
distribuição da riqueza faria com que a
pessoa mais rica ficasse com 6 pizzas só
para ela. Já as 10 pessoas mais pobres
teriam só 3 pizzas para dividir entre si.

Assim está o Brasil: o grupo dos mais
ricos é 10 vezes menor que a metade mais
pobre, mas tem um poder de compra
duas vezes superior. 
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Informações e gráficos suplementares

Os 10% mais ricos ganham a
partir de R$ 571,00 mensais

A classe média ganha entre
R$ 131,00 a R$ 571,00

Os 50% mais pobres ganham
menos de R$ 131,00 mensais

Você sabe o quanto recebe uma pessoa que está entre os 10% mais ricos da população?

Para fazer parte dos 10% mais ricos basta ter uma renda familiar mensal per capita de R$ 571,00!

Programas que você pode fazer com pouco dinheiro
• Parques (que além da natureza também têm programas gratuitos) 

• Centros culturais 

• Bibliotecas (e seus eventos) 

• Museus e galerias (que sempre têm um dia com entrada gratuita na semana) 

• Mega Stores (grandes lojas de cultura e entretenimento, onde pode-se ler livros, ouvir música, passear e
também usufruir de uma programação cultural gratuita) 

• Cineclubes 

• Cinemas normais que têm um dia com entrada reduzida na semana 

• Feiras culturais 

• Feiras de artesanato 

• Programação gratuita de teatros públicos 

• Cursos e programação cultural, educacional e esportiva, em escolas ou instituições como SESC, SESI,
SENAC, SENAI e SEBRAE

• Pintar e desenhar ao ar livre 

• Caminhar 

• Olhar o pôr-do-sol 

• …e as estrelas

FONTE: gráfico disponível
em www.care.org.br
sobre dados da PNAD -
IBEGE 1999 trabalhados
pelo IETS (www.iets.inf.br)
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