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RESUMO 

 

O artigo tem como objetivo investigar, através de um estudo de revisão bibliográfica, 

como a progressividade na tributação, sobretudo no Imposto de Renda, poderia ser empregada 

para favorecer no combate à desigualdade social. O presente estudo sugere que um 

desequilíbrio na tributação afeta negativamente o país de um modo geral, demandando assim 

a necessidade de se tributar de uma forma diferenciada, onde a progressividade tributária se 

faz altamente necessária para melhorar não só a condição de vida de cada indivíduo brasileiro, 

mas abranger também todo o país. Portanto, o estudo aqui exposto busca mostrar que isso é 

possível equilibrando impostos diretos e indiretos entre si, aumentando a carga tributária 

sobre a minoria de maior renda e reduzindo-a na maioria da população, que apresenta renda 

mais baixa. 

 

Palavras-chave: Desigualdade Social; Imposto de Renda; Progressividade Tributária. 

 

1.  INTRODUÇÃO 
 

Segundo Nogueira et al. (2001), a carga tributária vem crescendo ao longo dos anos. 

Tendo em vista que os preços das mercadorias são elevados devido a uma diversidade de 

fatores, mas principalmente visando à alta margem de lucro para as indústrias e, de acordo 

com Gremaud (2003), ajudando a gerar uma alta concentração de renda. Outro ocorrido é que 

a população de classe média e baixa pagam a mesma alíquota nos impostos indiretos que 

aqueles que possuem alta renda 

Os impostos podem ser divididos em duas categorias, indiretos e diretos. Em 

concordância com Jeronimo et al. (2015), os impostos indiretos são aqueles em que qualquer 

pessoa, ao realizar uma compra, pagará o mesmo valor (percentual) pelo produto adquirido, 

independente de sua restrição orçamentária, pois seu valor está intrínseco as mercadorias. Já 

impostos diretos são aqueles cobrados diretamente. Logo, pessoas com nível de renda maior 

pagam a mesma alíquota de impostos que os cidadãos de renda mais baixa na aquisição de 

uma mesma mercadoria (Santos, 2009).  

Jeronimo e Teixeira (2005) destacam características a respeito dos impostos diretos e 

indiretos, observando e conceituando-os. Evidenciam que as contribuições devem ser 

proporcionais a renda de cada cidadão. Através do princípio da capacidade contributiva, 

afirmam a concretização do princípio constitucional da igualdade, uma vez que é por meio 

dele que os tributos são traçados na capacidade de cada um, ou seja, referido princípio 

estabelece limites à tributação. 

Vale também ressaltar que no Brasil, de acordo com Gobetti e Orair (2016), os lucros e 

dividendos recebidos pelos acionistas eram inteiramente isentos de imposto de renda (IR). 

Essa isenção a pessoa física foi implantada no país nos anos de 1995. Isso ocorreu devido à 
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falta de investimentos que o país recebia que eram de quase zero. Essa isenção foi uma forma 

de incentivo aos investidores que foi adotada na época 

Contudo, é uma característica do Brasil a décadas o alto índice de desigualdade e o país 

vem confirmando esse fato. Infelizmente, a nação apresenta uma inclinação para uma grande 

desigualdade na distribuição de renda combinada a elevados níveis de pobreza. Pode-se até 

arriscar dizer que a desigualdade social tem certa estabilidade no país. Um país sem 

igualdade, exposto a peleja histórica no combate a uma herança de injustiça social que exclui 

parte considerável de sua população do acesso a padrões ínfimos de cidadania ou dignidade. 

Barros et al. (2000) salienta que o país é retrato de uma estabilidade inaceitável. Existem 

cenários onde as pessoas se encontram em uma situação de carência, na qual são impedidos 

de desfrutarem um padrão de vida mínimo, ajustado as referências socialmente estabelecidas 

em contextos históricos. 

Neste sentido, o artigo tem como objetivo investigar, através de um estudo de revisão 

bibliográfica, como a progressividade nos impostos diretos, principalmente no Imposto de 

Renda, poderia ser utilizada para favorecer no combate à desigualdade social. Observando 

primeiramente que o estudo traz que o índice de desigualdade no Brasil é muito elevado e isso 

ocasiona contratempos que afrontam o país, sem deixar de mencionar o alto e crescente grau 

de concentração de renda no topo, isto é, em poder de uma minoria rica, justificando assim 

que existe de fato uma problemática onde se faz necessária uma maior progressividade 

tributária nos impostos diretos, focando-se no Imposto de Renda, visto que a classe baixa é 

isenta no que diz respeito a ele. 

Não obstante, mesmo que o foco esteja no IR, existe também a necessidade de um 

reajuste geral no que diz respeito a outros impostos diretos, para que assim a ideia apresentada 

neste trabalho seja efetivada e corrobore para o enfraquecimento da desigualdade social. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Estabilidade Social Inaceitável 

Barros et al. (2000) buscam distender uma descrição acurada da estrutura da 

desigualdade e da pobreza no Brasil e apontar os acontecimentos referência para a elaboração 

de sólidas estratégias de combate à pobreza e desigualdade. Certificando não só que o Brasil 

não é um país pobre propriamente dito, mas também que apresenta farta disponibilidade de 

recursos para combater a pobreza. O problema enfrentado pelo país é político- econômico e 

pode ser combatido por meio de políticas melhores e reajustes. Enfim, a sociedade brasileira 

não enfrenta problemas de escassez, absoluta ou relativa, de recursos para erradicar o seu 

atual nível de pobreza. A premência de uma linha de pobreza tende a ser o parâmetro que 

permite a uma sociedade considerar como pobres todos aqueles indivíduos que fazem parte 

dela e que se encontrem abaixo do seu valor  

A desigualdade social trás com ela a pobreza aqui citada, obviamente, desencadeando 

uma diversidade de outros problemas que afetam diretamente ao país num todo, não apenas 

aos de classe social baixa, tendo em vista que se a maior parte da população de um país é 

pobre o país inteiro enfrentará os problemas ocasionados pela má qualidade de vida 

vivenciada por esta maior parcela dos cidadãos. 
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Para Borges et al (2009) é um preceito básico, além de ser um fato histórico, que a 

evolução dos sistemas econômicos nesses últimos dez mil anos crescem a medida em que os 

integrantes dos sistemas têm mais a oferecer. Analisando estudos sobre o funcionamento da 

economia antiga, os autores pontificam que haviam duas características norteadoras de todo o 

processo, que são a especialização, onde cada individuo se concentrava em um número 

limitado de atividades e, a troca, dar uma coisa por outra. Através da especialização e a troca, 

os autores salientam que as nações puderam dispor de maior produção e os padrões de vida 

foram, com isso, elevados ao longo do tempo. Diante disso as nações aumentavam seu grau 

de especializações e trocas, ou seja, elas incrementavam sua economia de um modo geral. 

Percebeu-se então uma alteração no nível de produtividade econômica que levou ao 

crescimento do nível de produção, logo as nações possuíam mais a oferecer, ou seja, se 

enriqueciam. Em resumo, as pessoas tendo mais o que trocar e se especializar, também 

melhoravam seu padrão de vida em consequência disso, o que refletia em adquirir ainda mais 

meios de produção.  

A ideia trazida pelo conceito apresentado se perdura até os dias de hoje, a nação com 

melhor produtividade apresenta condições de vida melhor para seus cidadãos. Ora veja, para 

Cotta et al. (2007), é comum a associação entre pobreza a outros elementos ocasionadores de 

sofrimento e opressão, tais como doenças (que podem vir da falta de saneamento básico, que 

as pessoas indigentes muitas das vezes sequer isso possuem), altos índices de analfabetismo, 

violência, dentre outros problemas enfrentados com maior peso em países com alta 

desigualdade social, como o Brasil, e que quando utilizados os recursos geralmente são ainda 

de pior qualidade, abrangendo profissionais que possuem pior capacitação ou estão 

desmotivados devido a motivos como baixos salários, condições de trabalho precárias e 

outros diversos aspectos que podem ser percebidos em uma nação pobre. 

A qualidade de vida de uma população não está apenas associada a uma boa economia, 

educação e recursos básicos, como também é associada à distribuição de renda. Borges et al 

(2009, p. 160) entende que:  

 
A qualidade de vida da população está altamente associada à distribuição de 

renda. Esta depende do conjunto de impostos de um país, e também das 

transferências e dos pagamentos que o governo faz para a sociedade. 

Tributando as classes mais ricas via modificações de impostos, pode-se 

aliviar as classes mais pobres. Essa mudança na incidência tributária pode 

ser feita pela modificação de impostos regressivos para impostos 

progressivos. Quando se reduz a carga regressiva e aumenta a carga 

progressiva, há distribuição de renda e melhora das condições de vida da 

população. É possível ainda reduzir o pagamento de transferências da 

população com renda mais elevada cortando privilégios e reduzindo altas 

aposentadorias, por exemplo. 

 

Como já foi observado que uma boa qualidade de vida da população está diretamente 

ligada a uma melhora na economia ao todo, fica explicito que a má redistribuição de renda, 

tributação e alocação de recursos, são uns dos grandes responsáveis por tamanha desigualdade 

entre as classes, e a economia também sofre em consequência destes aspectos. 
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A classe média alta possui vantagem no que diz respeito à renda, em contrapartida, 

observe na Figura 1 a desvantagem numérica que a alta classe média apresenta em relação às 

outras classes em quantidade de pessoas, principalmente em relação à classe média baixa, que 

compõe a grande maioria da população do Brasil. Certamente a classe alta vem apresentando 

uma quantidade desproporcional de integrantes para possuir uma porcentagem tão alta da 

renda do país. Observe também que esse número ainda vem diminuindo. 
 

 
 

Figura 1: População brasileira de acordo com sua classe social, 2012–2013. 

Fonte: Boletim Conjuntura Brasil n.4 (2016) 

 

Evidenciando a minoria de alta classe média no intuito de exaurir a desigualdade social, 

o Boletim Conjuntura Brasil (2016, v.4) apresenta ainda que o número de pessoas de classe 

baixa continua a aumentar e a quantidade das de classe inferior é crescente. Também 

corrobora mostrando que a cristalização econômica de 2014 e o forte retrocesso que iniciou 

em 2015 estão impulsionando o empobrecimento da população e colaborando com o aumento 

da concentração da renda nacional. Em vez de resultados estruturais permanentes, o governo 

do PT concebeu uma distribuição de renda facilmente reversível, insuficiente para retirar o 

país da sua posição tradicional. 

 

2.2. Concentração de Renda no Topo 

 

Segundo o Boletim Conjuntura Brasil (2016, v.4), o país está concorrendo com alguns 

países africanos e latino-americanos sempre as piores posições nas classificações 

internacionais em estabilidade social. Nossa trajetória histórica não se altera em respeito a 

isso. Porém, para entender um pouco mais sobre esse histórico de concentração de renda é 

preciso olhar para o passado.  

Borges e Chadarevian (2010) observam que diferente do que ocorre com a inflação ou o 

desemprego, a desigualdade de renda não tem apresentado grandes mudanças desde que 
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desabrochou como problema no debate econômico no final dos anos 1970, não obstante, 

também tenha surgido como um fruto indesejado do processo de industrialização e 

modernização em nossa economia, que apresentava um modelo industrializado 

subdesenvolvido, muito dependente de capitais estrangeiros. Somente a partir dos anos 1960 a 

indústria foi superar a agricultura, apesar da dinâmica econômica do país já estivesse sendo 

considerada industrial desde 1940. O primeiro motivo reconhecido como razão do 

retardamento industrial no país foi o longo período de regime de trabalho escravista em nosso 

território. Já que tinha como seu propósito apenas uma monocultura de exportação, isto é, o 

país não apresentava uma variedade de mercado ampla para oferecer ao exterior, fora o fato 

de o trabalho escravo não ser remunerado, logo o poder aquisitivo do escravo e do homem 

livre que trabalhavam em setores de subsistência era altamente reduzido. 

Os autores ainda corroboram, apresentando que a economia brasileira, entre 1889 e 

1930, permaneceu agindo ante um cenário agrário exportador, que dependia quase que de 

maneira exclusiva, das lavouras de café, que já não usava do trabalho escravo, sim da mão de 

obra livre nacional e de imigrantes. Configura-se aí outra razão para que se entenda a demora 

da industrialização no Brasil, visto que toda a República Velha tinha como principal objetivo 

atender as demandas da elite cafeeira, que detinha o poder político e econômico da época. 

Porém, retomando a análise da concentração de renda nas mãos da classe alta. Souza 

(2016, p 220. apud Medeiros, 2005) reconhece que “a concentração de renda no topo é uma 

das características mais marcantes da desigualdade brasileira, algo reconhecido inclusive por 

estudos baseados em pesquisas domiciliares”. Para expor essa concentração de renda no topo, 

o presente estudo traz um comparativo entre o Brasil e alguns países desenvolvidos. 

 

 
 

Figura 2: Fração recebida pelo 1% mais rico no Brasil e em países desenvolvidos 

selecionados, 1920–2013.  

Fonte: Souza (2016) 

 

 A medida de desigualdade apresentada neste artigo é a fração da renda total recebida 

pelo 1% mais rico. Para os objetivos deste trabalho, essa escolha é natural, visto que em 
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concordância a Souza (2016), essa medida foca-se na concentração de renda em seu ápice e 

na dicotomia presente entre ricos e não ricos, já que usando apenas 1% dos mais ricos como 

objeto de estudo, se evita que aqueles de classe média estejam englobados, ainda ancorando-

se em um fator altamente importante da vida em sociedade de mercado: a renda.  

Para Souza (2016, p 245. apud HALL; SOSKICE, 2001), a Figura 2 confere as porções 

da renda recebidas pelo centésimo mais rico no Brasil e três países desenvolvidos – Estados 

Unidos, França e Japão – que foram selecionados por seu peso econômico e político, também 

por contracenaram com diferentes “variedades de capitalismo”. Sem intermédios, vê-se que 

nossa trajetória em nada se assemelha com o que se verifica nesses países. Os países ricos, por 

sua vez, foram parecidos até o final dos anos 1970. Estados Unidos, França e Japão 

apresentaram quedas bruscas da fração da renda apropriada pelo 1% mais rico durante a 

Grande Depressão de 1929 e ainda mais na 2ª Guerra, nos anos de 1940, e testemunharam 

juntos uma extensa fase de concentração no topo. Porém, tomaram rumos diferentes em 

meados da década de 1970, momento em que a desigualdade americana começou a aumentar, 

enquanto França e Japão permaneceram estáveis.  

É interessante observar que a concentração de renda em domínio dos mais ricos nos 

outros países se assemelha ao Brasil quando os mesmos estão passando por uma temporada de 

crise, contudo, após a crise os países tendem a retornar ao seu padrão. 
Para evitar o pensamento de que seja iníquo comparar o Brasil a países desenvolvidos, 

já que as diferenças de trajetórias em relação aos países ricos são evidentes, seguimos 

apresentando a Figura 3, que compara a fração recebida pelo centésimo mais rico no Brasil 

com três países, que assim como ele, são classificados como países em desenvolvimento – 

África do Sul, Argentina e Colômbia – que de acordo com Souza (2016), são países que 

lideram a lista dos mais desiguais no World Wealth and Income Database (WWID). 

 

 
 

Figura 3: Fração recebida pelo 1% mais rico no Brasil e em países em desenvolvimento 

selecionados, 1920–2013.  

Fonte: Souza (2016) 
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Nos últimos tempos, África do Sul e Argentina mostraram alguma elevação da 

concentração no topo, enquanto a Colômbia mostrou-se mais equiparada ao Brasil, com 

razoável estabilidade. O estudo de Souza (2016) apresenta que por mais delicados que sejam 

os dados para os anos 1920 e 1930, a concentração de renda em posse da classe alta no Brasil 

não era anormalmente elevada um século atrás, estando apenas um pouco acima do observado 

em alguma parte até a Grande Depressão. Deixando de lado os anos incomuns da guerra em 

nosso país, também salienta que o Brasil permanece sendo um dos países mais desiguais, 

como mostram as pesquisas internacionais domiciliares colecionadas por Milanovic (2015), 

colocando que em 2008, os mais pobres do mundo, em países em desenvolvimento, se 

equiparavam aos brasileiros mais pobres, não obstante, os brasileiros mais ricos também se 

equiparavam aos mais ricos dos países desenvolvidos. Castro, Medeiros e Souza (2015), 

corroboram, afirmando que “é possível notar um pequeno aumento da concentração entre o 

1% mais rico do Brasil no período entre 2006 e 2008, mas o cenário geral é de estabilidade”.  

O Boletim Conjuntura Brasil (2016, v.4) robustece o estudo trazendo que o Brasil 

sempre esteve no grupo dos países que possuem a renda mais concentrada no mundo inteiro, 

disputando apenas com alguns países africanos e latinos. Reforçando mais uma vez que a 

trajetória histórica do país é bastante estável a respeito disso. Observando ainda que mesmo 

comparado com os países em desenvolvimentos com maior concentração de renda em posse 

da minoria rica, o Brasil vem apresentando uma concentração de renda ainda maior que a 

desses países. 

 

2.3. Imposto de Renda e Progressividade 

 

Cunha (2005) promove um debate sobre uma em meio às várias arbitrariedades que 

fazem parte da política tributária brasileira: o caráter regressivo dos tributos em modo geral. 

Defendendo que a alíquota sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, que é o imposto que 

recebe destaque neste artigo, é baixa no Brasil, se comparada a outros países. Sobre a 

tributação, o Boletim Conjuntura (2016, v.4, p. 20) constata, trazendo que: 

 
A tributação pode ser progressiva (quando atinge mais fortemente as rendas 

mais altas), proporcional (quando é neutra em relação aos estratos de renda) 

ou regressiva (quando penaliza os mais pobres). O Brasil está neste último 

caso: as famílias pobres gastam 32% de sua renda em pagamento de 

impostos, enquanto as mais ricas gastam 21%. Isso é uma decorrência do 

sistema tributário brasileiro, fortemente baseado em impostos indiretos, que 

incidem sobre o consumo. 

É muito baixa a tributação sobre propriedades, heranças e patrimônio em 

geral. O Imposto de Renda, por sua vez, penaliza fortemente a classe média, 

pois a renda recebida sob a forma de distribuição de lucros e dividendos 

apropriada pelos mais ricos está isenta de tributação. Por isso o pequeno 

grupo que ganha mensalmente mais de 160 salários mínimos paga apenas 

6,5% de imposto sobre sua renda total. Essa estrutura de tributação – que 

resulta de decisões políticas – contribui para concentrar a renda. 
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Mas apenas para efeito comparativo, não é apenas o Brasil que passa por uma situação 

tão desigual, há uma notável, e ainda comum, desigualdade de renda encontrada em países 

latino-americanos mostrados na pesquisa de Paes (2014). Reforçar a progressividade no IR, 

seja como instrumento para a redução da desigualdade ou fonte de receita, aparenta ser o 

caminho ideal para se alcançar um sistema tributário mais justo em todo cenário que apresente 

desigualdade. 

 

2.3.1.  O uso do Imposto de Renda contra a desigualdade social. 

 

Nóbrega (2014) afirma que o imposto sobre a renda está cada vez mais presente na 

receita tributária dos países em que foi instaurado e salienta ainda que o Brasil já tomou 

ciência de sua importância econômica e social. Previsto na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, o Imposto de Renda em função de seu caráter pessoal, 

universal, direto e progressivo, é instrumento essencial para se atingir a justiça social e 

equidade fiscal. Por esse e outros motivos o presente artigo não se acanha em afirmar que o 

Imposto de Renda é o imposto direto mais importante e que se for alterado, pode afetar toda a 

nação. Também é um imposto que está diretamente relacionado à concentração de renda e 

desigualdade. Tanto que Medeiros (2015) corrobora trazendo a tona que podemos analisar a 

desigualdade ainda com base nas declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física. Souza 

(2016) também reforça, afirmando que dados retirados do IR são a mais adequada fonte para 

se estudar a concentração de renda no topo.  

A partir da pesquisa de Gobetti e Orair (2016) podemos enfatizar ainda que ações 

direcionadas para a progressividade do IR seriam potencializadas desde que os lucros e 

dividendos sejam devidamente tributados. Pois alternativas que restrinjam a mexer na tabela 

de IR, sem ampliar a base tributável, podem alcançar certa melhoria na distribuição de renda, 

contudo, estaria mais associada a transferências de renda dos assalariados de classe média alta 

do que a renda dos grandes executivos e capitalistas. 

Ao se analisar dados extraídos da Receita Federal (2017), pode-se observar que no mês 

de dezembro, por exemplo, a receita arrecadou 137.842 milhões no total, desse valor, 35.503 

milhões foram provenientes do Imposto de Renda em sua totalidade - que equivale a 

aproximadamente 26% da arrecadação -, e apenas 1 milhão e 226 mil tiveram origem no 

Imposto de Renda Sobre Pessoa Física. 

Souza (2016) traz que outros países usam o Imposto de Renda para uma maior 

arrecadação que o Brasil em relação ao PIB, como países da Europa Ocidental, Sul da Europa 

e Escandinávia, por exemplo. O fato é que o Brasil não aproveita o Imposto de Renda como 

deveria ser aproveitado. O curioso é que, como citou Gobbeti e Orair (2016), um dos países 

em desenvolvimento com uma das maiores cargas tributárias do mundo é o Brasil, por volta 

de 33% do PIB e, diferente do que ocorre em países desenvolvidos, a carga do país é 

concentrada em impostos indiretos e regressivos e não nos tributos diretos e progressivos. 

Talvez esses dados sejam indicadores de que o país esteja caminhando em direção contrária 

ao desenvolvimento. Visto que os impostos indiretos incidem mais sobre os com renda 

menor, o que faz com que eles gastem uma grande parcela de sua renda apenas pagando 

impostos, diminuindo também o poder aquisitivo destes. 
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2.3.2. Maior progressividade no IRPF em oposição à desigualdade social. 

 

Um sistema tributário progressivo se caracteriza quando os impostos aumentam mais 

que proporcionalmente de acordo com o aumento da renda dos contribuintes; o regressivo é 

quando os pagamentos dos impostos aumentam menos que proporcionalmente de acordo com 

a renda, ou são neutros (BUGARIN e CASTRO, 2017. apud STIGLITZ, 2000:159). 

Até este ponto, o corrente artigo veio defendendo e debatendo a favor de uma maior 

progressividade nos impostos, que seria ótimo para o desenvolvimento do país ao todo, 

observado que a estrutura do IR é pouco progressiva e favorece a concentração de renda no 

topo. O boletim Conjuntura Brasil (2016, v. 4) nos mostra ainda que a baixa progressividade 

que temos, por sua vez, penaliza fortemente a classe média, e não a classe alta, pois as rendas 

recebidas sob a forma de distribuição de lucros e dividendos, habitualmente apropriados pelos 

mais ricos, estão isentas de tributação. Gobetti e Orair (2016, p. 8) adicionam que: 

 
Não são precisas grandes análises para perceber que a isenção de 

lucros e dividendos implica renúncia substancial de receitas para o governo e 

favorece a concentração de renda. [...] as principais limitações à 

progressividade estão relacionadas à tributação das rendas do capital. Pouco 

mais da metade dos rendimentos sujeitos a tributação exclusiva tem sua 

origem na propriedade do capital e será tributada por alíquotas lineares 

(neutras). 

 

É óbvio que países mais desenvolvidos possuem renda média maior e menos 

desigualdade, o que os oferece uma base maior para o imposto agir. Contudo, a renda média e 

alta desigualdade da economia brasileira acabam favorecendo a concentração do IRPF em 

uma parcela ínfima da população do país, limitando bastante o alto potencial distributivo que 

o auferido imposto possui. 

 

 
 

Figura 4: Média dos últimos anos dos impostos com maior carga incidindo 

sobre a baixa renda, contrapondo os 10% mais pobre do Brasil com os 10% 

mais rico.  

Fonte: IPEA com base em dados fornecidos pelo o IBGE 
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Diz-se, segundo Bugarin e Castro (2017), que um sistema tributário é progressivo se sua 

alíquota média (também conhecida como alíquota efetiva), conferida a uma “unidade 

tributável”, aumenta conforme sua renda também aumenta. Logo, uma unidade com mais 

renda não só paga tributos a mais, como também gasta uma maior parte de sua renda pagando 

o imposto. Fato este que não tem sido uma realidade no Brasil, já que quem gasta a maior 

parcela de sua renda no geral, é a unidade com menor renda. 

Observe que de acordo com a figura 4, o 10% mais pobre do país é penalizado mais 

severamente nos impostos indiretos, como no ICMS, que incide com carga mais que dobrada 

sobre os mais pobres; os 10% mais pobre também recebem uma maior carga em alguns 

impostos diretos que não apresentam progressividade, como o IPTU. Ou seja, fora serem 

penalizados de forma mais intensa em todos os impostos indiretos, sofrem o mesmo naqueles 

impostos diretos que não apresentam caráter progressivo. 

No Brasil o Imposto de Renda isenta os mais pobres, como a figura 4 mostra, sendo 

mais uma justificativa plausível de que usar o IR como ferramenta de redistribuição de renda 

e combate a desigualdade social seria uma forma eficiente, visto que alterações feitas nele não 

afetariam os de baixa renda, principalmente se tratando do Imposto de Renda da Pessoa 

Física, onde, Bugarin e Castro (2017) reconheceram que um sistema de impostos progressivo 

tem tendência natural a diminuir a desigualdade de renda dos cidadãos, independendo do 

sistema tributário adotado pelo país. O melhor tributo para se aplicar o princípio da 

progressividade é o IRPF e, avaliar sua progressividade ajuda a reconhecer aqueles que, de 

fato, suportam a carga tributária. Dentro dos principais resultados encontrados, o IRPF 

brasileiro mostra uma grande progressividade em termos de desvio da proporcionalidade, em 

contrapartida, moderada capacidade redistributiva, em razão de sua baixa representatividade 

de arrecadação em proporção à renda bruta total apresentada pelo país. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta seção focaliza-se na metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa sugerida, 

abordando itens como a coleta e análise dos dados e o enquadramento metodológico da 

mesma.  

 

3.1. Enquadramento Metodológico 

 

De acordo com Zanella (2009, p. 81), a pesquisa explicativa se preocupa em identificar 

fatores determinantes ou contributivos ao desencadeamento dos fenômenos, ela busca explicar 

a razão do fenômeno ou fato social. Tendo isso em mente podemos classificar o presente 

trabalho como explicativo, já que ele visa explicar e entender o fenômeno da desigualdade 

social, usando a tributação como um fator que contribua para a análise do problema. Sendo 

assim, buscou-se analisar a alíquota efetiva do IR e sua progressividade, a fim de conhecer 

alguns de seus aspectos. Com base nos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa também 

se classifica como bibliográfica, pois como define Gil (2008, p. 42), “é desenvolvida com 

base em material já elaborado”. Também em concordância com o que é classificado pelo 

autor, o presente artigo, no que diz respeito a sua abordagem, pode ser considerado 
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qualitativo, por tratar diretamente de assuntos que afetam a questão social do país, focando-se 

subjetivamente no que foi analisado.  

 

3.2. Coleta e Análise dos Dados 

 

Primeiramente, visando ao embasamento teórico da pesquisa, foi realizada uma análise 

da situação de desigualdade social presente no Brasil. No segundo passo, analisou-se a 

capacidade contributiva dos cidadãos do país de acordo com sua renda. Com os argumentos 

em ordem a respeito da desigualdade social e da capacidade contributiva, iniciou-se o estudo 

do Imposto de Renda e da sua progressividade, justificando como essa progressividade pode 

afetar a desigualdade social. Diante disso, apenas para fins comparativos, também foi 

apresentado um estudo da arrecadação deste tributo em outros países, através de dados 

colhidos do material bibliográfico usado para a elaboração deste trabalho. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados encontrados no presente estudo buscaram evidenciar que à medida que 

um país apresente maior igualdade social, este também apresentará melhores condições de 

vida e um sistema econômico melhor, que se estende a toda população, não apenas a classe de 

menor renda e que é possível usar a tributação bem aplicada como ferramenta contra a 

desigualdade social. Entre os autores pesquisados houve uma concordância sobre o Brasil ser 

um país desigual e apresentar concentração de renda, assim como também uma perceptível 

ligação entre tributação e distribuição de renda. 

Foi possibilitada pelo corrente artigo uma análise sobre como os impostos interferem na 

desigualdade social presente em um país, defendendo a ideia de que através de uma tributação 

progressiva é possível melhorar tal aspecto. Para Barros et al. (2000) o Brasil é retrato de um 

cenário inaceitável e traz uma estabilidade em desigualdade social.  Borges et al (2009) 

acrescenta, entendendo que a qualidade de vida da população está altamente associada a 

distribuição de renda e esta depende do conjunto de impostos de um país, também das 

transferências e dos pagamentos que o governo faz para a sociedade. Tributando as classes 

mais ricas, via modificações nos impostos, permite aliviar as classes mais pobres, o que reduz 

a desigualdade social. Ou seja, os autores se complementam, visto que a desigualdade social 

está ligada a distribuição de renda, assim também como a desigualdade social incentiva a 

pobreza.  

Um país não é formado apenas pela sua classe alta detentora de riquezas, como o 

observando o Brasil, onde a grande maioria é de baixa renda. Uma concentração de riqueza 

elevada atrasa o desenvolvimento do país, o que justifica o atraso do país ao todo. Cotta et al. 

(2007)  apresenta que é comum a associação entre pobreza a outros elementos que causem 

sofrimento e opressão, elementos que afetam a sociedade amplamente e que não se restringem 

apenas à baixa renda, como a criminalidade, por exemplo.  

A alta carga tributária, como o mencionado por Gremaud (2003), ajuda a gerar 

concentração de renda, o que torna a concentração no topo ainda mais alarmante para o Brasil. 

Jeronimo e Teixeira (2015 apud LEÃO, 1999), enfatizaram que a capacidade contributiva 

consiste no dever que cada cidadão tem de contribuir na proporção de suas rendas e haveres, 
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independente de sua eventual disponibilidade financeira. A classe mais rica, além de possuir 

uma carga tributária menor, ainda possui uma alta concentração de renda em sua posse.  

Souza (2016) contribui trazendo em seu estudo, para evidenciar o histórico de uma intensa 

concentração de renda no topo, um comparativo entre o Brasil e alguns países desenvolvidos e 

países em desenvolvimento, onde o Brasil mostrou ter uma maior concentração de renda no 

topo. O Boletim Conjuntura Brasil (2016, v.4) concorda, salientando que o país está 

disputando com alguns países africanos e latino-americanos, sempre os últimos lugares nas 

classificações internacionais, trazendo ainda que o número de indivíduos de classe inferior é 

crescente. 

Uma ferramenta potente no combate aos problemas citados seria a tributação bem 

direcionada, visto que quando os impostos apresentam progressividade, eles podem ser 

realocados em áreas que amenizariam a concentração de renda e a desigualdade social. 

Jeronimo e Teixeira (2005) trazem que é por meio do princípio da capacidade contributiva 

que se afirma a concretização do princípio constitucional da igualdade, uma vez que é através 

dele que os tributos são traçados na capacidade de cada um, ou seja, referido princípio 

estabelece limites à tributação. A progressividade tributária em prol de uma redução nos 

impostos indiretos não serviria para simplesmente elevar a condição de vida das pessoas que 

compõe a base da “pirâmide” social, não se trata apenas de uma questão de caridade. Um país 

mais igualitário, em nível de prosperidade, é um país com condições de vida melhores e 

consequentemente é um país mais rico. Não é só no intuito de melhorar a vida do pobre, mas 

também de toda sociedade. Quanto mais renda estiver em posse da maioria da população, 

quanto maior o poder aquisitivo dos cidadãos, mais aquecida é a economia do país, mais o 

país produz e com isso sua economia aflora. O Boletim Conjuntura (2016, v.4) mostra que a 

tributação do Brasil, num panorama geral, é regressiva, isto é, penaliza os mais pobres de 

forma maior. O que ocorre devido ao fato de que o sistema tributário brasileiro tem sua base 

nos impostos indiretos, incidindo sobre o consumo.   

Portanto, foi entendido que a progressividade nos impostos diretos funciona como uma 

forma de redistribuir renda e também com isso, uma forma de diminuir a desigualdade social 

e concentração de renda. Como Gobetti e Orair (2016) trouxeram, evidenciando que medidas 

voltadas para a progressividade do IR seriam potencializadas desde que os lucros e dividendos 

sejam devidamente tributados. Já que alternativas que restrinjam a mexer na tabela de IR, sem 

ampliar a base tributável, atingem alguma melhoria na distribuição de renda. Isso que, para o 

presente artigo, torna o IR viável para ser um exemplo de imposto que traga consigo uma 

maior progressividade, de forma a afetar a alta renda. Porém seria necessário desenvolver uma 

progressividade eficiente para corrigir o fato de que aqueles de classe média não sofram tanto 

com o IR, transferindo parte de sua alíquota para a classe alta. Cunha (2005) reforça que os 

impostos progressivos tem maior incidência sobre aqueles que possuem mais riquezas, neste 

sentido a base do cálculo é maior. 

Por conseguinte, os resultados encontrados no presentem estudo sugerem que a 

progressividade no IR pode ser a grande protagonista no peleja contra o cenário de 

desigualdade social brasileira. Como o confirmado por Nóbrega (2014) ao trazer a tona que o 

Imposto de Renda é considerado, em razão de seu caráter direto, pessoal, universal e 

progressivo, um dos principais instrumentos de equidade fiscal e justiça social e está 

diretamente ligado a concentração de renda e desigualdade. Medeiros (2015) salienta que 
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podemos analisar a desigualdade com base nas declarações do Imposto de Renda da Pessoa 

Física, Souza (2016) por sua vez, vem afirmando que os dados do imposto de renda são a 

melhor fonte disponível para o estudo da concentração de renda no topo.  

De modo geral, mostra-se interessante para o Brasil começar a tributar sua parcela mais 

rica com maior progressividade, visto que possuem uma renda realmente alta e concentrada, 

como o estudo já mostrou. A progressividade é capaz de fazer o país evoluir e alcançar 

melhores patamares globais. Um sistema de impostos progressivo tem tendência natural a 

reduzir a desigualdade de renda entre os cidadãos. O IRPF é o tributo que melhor se simpatiza 

com a aplicação do princípio da progressividade. Julgar a progressividade dele ajuda a 

reconhecer aqueles que realmente suportam a alta carga tributária do país, como citou Bugarin 

e Castro (2017). 

Para sintetizar as informações e também gerar uma maior objetividade, a Figura 5 trás 

um quadro explicativo que visa mostrar a conectividade existente entre os resultados 

encontrados no presente artigo e os aspectos estudados. 

 

Aspectos Coleta de Dados Resultados Encontrados 

Desigualdade 

Social 

Foram coletados dados no 

material bibliográfico 

estudado focando-se em 

partes dos trabalhos dos 

autores onde evidenciam a 

relação entre desigualdade 

social e pobreza. 

Alguns dos autores pesquisados relacionam 

a desigualdade social à concentração de 

renda, onde uma se reflete na outra. Há 

uma concordância entre eles, onde a 

desigualdade auxilia no surgimento da 

pobreza, esta que gera outras diversidades 

de problemas que afetam a sociedade. 

Progressividade 

Tributária 

Os dados foram coletados 

no material bibliográfico 

com ênfase maior à 

progressividade tributária, 

onde foi encontrada uma 

relação direta com a 

redistribuição de renda e 

outros fatores. 

Nos trabalhos dos autores foi encontrada 

uma relação direta entre progressividade 

tributária e redistribuição de renda, visto 

que alguns dentre estes salientam que a 

progressividade, principalmente através do 

IR, pode ser usada justamente para realizar 

a redistribuição de renda, posto que a 

redistribuição seja uma das ferramentas que 

auxiliam na redução da desigualdade 

social, incrementando assim ainda a 

pesquisa dos autores que relacionam a 

desigualdade social à concentração de 

renda, formando um ciclo onde o que é 

apresentado por um é, ou pode ser, 

complementado por outro. 
 

Figura 5: Quadro Explicativo dos Resultados Encontrados.  

Fonte: elaborado pelos autores com base em Barros et al. (2000), Boletim Conjuntura Brasil (2016, v.4) , Borges 

et al (2009), Bugarin e Castro (2017), Cotta et al. (2007), Cunha (2005), Gobetti e Orair (2016), Gremaud 

(2003), Jeronimo e Teixeira (2015), Medeiros (2015), Nóbrega (2014) e Souza (2016). 

 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

14 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os impostos, sejam diretos ou indiretos, são os grandes responsáveis pela a arrecadação 

da renda de um país, contudo esses impostos que possuem a função de arrecadar também 

podem corroborar a enfrentar o problema da desigualdade social que assola o Brasil. Como o 

problema da desigualdade social diz respeito ao desnível da renda existente entre os 

indivíduos de maior poder econômico em relação aos de menor poder, é possível que sejam 

feitos reajustes na arrecadação dos impostos para que essa situação seja amenizada, ou 

possivelmente possa vir a ser solucionada, agindo em conjunto com outras ações que viessem 

a ser realizadas pelo governo. 

Afinal, o Brasil, apesar de possuir um alto índice de desigualdade, também apresenta 

alta concentração de renda no topo da pirâmide social composta pelos mais ricos, e impostos 

que pesam mais sobre a base desta, os mais pobres. Com base nisto, a tributação deveria ser 

equivalente a renda de cada um, não penalizando de forma mais acentuada a maioria de baixa 

renda. Então, o estudo trouxe como sua principal pauta a defesa de que os impostos diretos, 

principalmente o Imposto de Renda, sejam mais progressivos. Visando também um reajuste 

nos impostos indiretos, os quais seus efeitos são sentidos majoritariamente pelas classes mais 

baixas.  

O trabalho em questão tem seu foco no IR, porém seriam também interessantes estudos 

futuros que analisassem outros tipos de impostos diretos, visando uma maior progressividade 

para estes, estudos que busquem amenizar a carga apresentada pelos impostos indiretos 

também corroborariam com as ideias de progressividade tributária que foram apresentadas 

neste artigo. Formas de transferir parte da carga dos impostos indiretos para impostos diretos 

também seriam importantes ferramentas. Porém, sem dúvidas, um grande obstáculo que uma 

alta progressividade enfrentaria seria os portadores de grandes rendas retirarem sua fonte de 

capital do país, logo, não seria viável extrapolar na progressividade, deve-se ter em vista a 

relação entre custo e benefício, sendo necessário encontrar uma dosagem aceitável na 

aplicação do mesmo princípio, ou talvez se façam necessárias mudanças em diversos aspectos 

do país no intuito de fazer com que compense para os portadores de grandes riquezas 

permanecerem no Brasil.  

O corrente estudo buscou uma forma de se obter uma melhora nos aspectos citados até 

então, de se obter um maior equilíbrio entre impostos diretos e indiretos, com a ideia de 

penalizar menos os cidadãos de classe baixa, podendo assim atingir os objetivos aqui 

buscados, respeitando a capacidade contributiva de cada um. Nesse sentido, medidas políticas 

e administrativas se mostram necessárias desde que busquem uma maior progressividade 

tributária, que busquem diminuir a carga tributária sobre a baixa classe média e média classe 

média, que procure aplicar mais impostos sobre a renda e menos sobre o produto. 
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