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RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade analisar o grau de concentração da renda brasileira, 

suas causas e consequências e em que medida o sistema tributário brasileiro contribui 

para a redistribuição da renda. O período a ser estudado é o de 2001 a 2015. Apesar da 

melhora nas medidas de desigualdade no Brasil, que demonstram uma redução do nível 

da concentração de renda brasileira, desde a última década, os níveis ainda se mostram 

elevados, principalmente quando comparados com os países economicamente mais 

desenvolvidos, e isso é reforçado pelo efeito regressivo da carga tributária brasileira, 

constituída mais em tributos indiretos (incidentes sobre o consumo) do que em tributos 

diretos (incidentes sobre a renda). Além de buscar entender como a carga tributária ajuda 

a explicar o nível de desigualdade de renda brasileira, é necessário buscar os fatores que 

auxiliaram na redução da concentração da renda, visto que, no período não houve 

nenhuma mudança significativa da carga tributária que possa explicar tal redução. Sendo 

assim, foram analisados fatores como programas de transferências de renda 

governamentais, aumento do salário mínimo, educação, entre outros. Todavia, tais fatores 

são limitados pela sua própria natureza, assim sendo, é necessário retornar para carga 

tributária, como uma alternativa viável de se continuar o processo de redução da 

concentração de renda brasileira. Assim sendo, argumenta-se que medidas para tornar o 

sistema tributário brasileiro mais progressivo, com redução de impostos indiretos e 

melhor efetividade nos impostos diretos são desejáveis. Ou seja, a estrutura da carga 

tributária brasileira tende a ser um agravante para desigualdade de renda, entretanto, uma 

reformulação da mesma pode ser um caminho para redução da concentração de renda 

brasileira. A hipótese a ser testada no projeto assume que o grau da progressividade 

tributária brasileira é insuficiente para conter a elevada concentração de renda e pode ser 

colocado como uma de suas causas, e também a limitação dos fatores que contribuíram 

para a queda recente no processo de continuidade futura. 

 

Palavras chave: Distribuição de renda; Carga Tributária; Desigualdade; Redistribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

The purpose of this study is to analyze the degree of concentration of Brazilian income, 

its causes and consequences and to what extent the Brazilian tax system contributes to the 

redistribution of income / wealth. The period to be studied is from 2001 to 2015. Despite 

the improvement in inequality measures in Brazil, which have shown a reduction in the 

level of Brazilian income concentration, since the last decade, levels have still been high, 

especially when compared with the most economically developed countries, and this is 

reinforced by the regressive effect of the Brazilian tax burden, constituted more in indirect 

taxes than in direct taxes. In addition to seeking to understand how the tax burden helps 

to explain the level of Brazilian income inequality, it is necessary to look for the factors 

that helped reduce income concentration, since in the period there was no significant 

change in the tax burden that could explain such reduction. Thus, factors such as 

government income transfer programs, increase of the minimum wage, education, among 

others, were analyzed. However, such factors are limited by their very nature, so it is 

necessary to return to the tax burden as a viable alternative to continue the process of 

reducing Brazilian income concentration. Thus, it is argued that measures to make the 

Brazilian tax system more progressive, with reduction of indirect taxes and better 

effectiveness in direct taxes are desirable. That is, the structure of the Brazilian tax burden 

tends to be an aggravating factor for income inequality, however, a reformulation of it 

may be a way to reduce Brazilian income concentration. The hypothesis to be tested in 

the project assumes that the degree of Brazilian tax progressiveness is insufficient to 

contain the high concentration of income and can be placed as one of its causes, as well 

as the limitation of factors that contributed to the recent decline in the process of 

continuity future. 

 

Keywords: Income distribution; Tax Burden; Inequality; Redistribution; .  
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INTRODUÇÃO  

 

Segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 2015), a diferença entre ricos e pobres em vários países é a maior em três 

décadas, e nos países desenvolvidos, os 10% mais ricos ganham 9,6 vezes a renda dos 10% 

mais pobres, proporção que na década de 1980 era de sete (7) para um (1), na década de 1990 

passou a ser de oito (8) para um (1) e foi crescendo paulatinamente. Em contraste, houve uma 

redução da desigualdade de renda em vários países de economias emergentes, especificamente 

no Brasil, mas ainda assim a desigualdade de renda brasileira é considerada bastante alta. 

 Vários fatores levaram a essa queda na concentração de renda brasileira, entre eles pode-

se citar as transferências de renda do governo, aumentos reais do salário mínimo, maior acesso 

à educação, entre outros. No entanto, é visível a necessidade de continuidade desse processo de 

redução de desigualdade, dado que o Brasil ainda se encontra distante das médias de países 

desenvolvidos. 

O sistema tributário desempenha um papel fundamental na economia, uma vez que é 

essencial para o financiamento das políticas públicas e na prática, pode ser um importante 

instrumento na redistribuição da renda entre os indivíduos de uma sociedade, de maneira que 

todos, indistintamente, colham os benefícios da vida em sociedade.  

Contudo, quando se trata de distribuição de renda e carga tributária, o Brasil é um pais 

que chama atenção por uma característica bem peculiar, que se deve ao fato de uma alta carga 

tributária não estar acompanhada de uma baixa desigualdade de renda, demonstrando que o 

Brasil não tem sido eficaz na utilização da tributação para reduzir substancialmente a 

desigualdade de renda. 

O sistema tributário brasileiro é pautado na maior parte por onerações de tributos 

indiretos, incidentes sobre o consumo, considerados regressivos. O Brasil é também um dos 

poucos países a não tributar lucros e dividendos no Imposto de Renda de Pessoa Física, o que 

leva há um questionamento da efetividade de progressividade dos impostos diretos. Dado, que 

esse tipo de imposto é tido como mais progressivo, por recair sobre a renda dos indivíduos. 

Portanto, é visto uma necessidade de reformulação do sistema tributário brasileiro, de 

maneira a buscar um novo caminho para continuidade do processo de redução de concentração 

da renda Brasileira, de melhorar a distribuição da renda/riqueza, buscando um sistema mais 

justo, em termo de justiça social. 
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O presente trabalho tem por finalidade analisar o grau de concentração da renda 

brasileira, algumas de suas causas e consequências e em que medida o sistema tributário 

brasileiro contribui para a redistribuição da renda. O período a ser estudado é o de 2001 a 2015. 

Desse modo, buscou-se entender como a carga tributária ajuda a explicar  o nível de 

desigualdade de renda brasileira, mas, tendo em vista que no período recente não houve 

nenhuma mudança expressiva na carga tributária que explicasse a recente queda da 

desigualdade de renda, foi necessário o estudo de quais fatores podem ter contribuído para a 

queda da desigualdade de renda brasileira.  

A hipótese a ser testada é a de que o grau da progressividade tributária brasileira é 

insuficiente para conter a elevada concentração de renda e pode ser colocado como uma de suas 

causas. Além disso, haveria uma limitação dos fatores que contribuíram para a queda recente 

em sustentar esse tal processo. 

Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia aplicada consistirá em um estudo 

sobre a teoria do sistema tributário e a sua relação com o nível de concentração de renda, a 

partir de levantamentos de informações e dados em geral, através de livros, notas técnicas e 

artigos acadêmicos. O trabalho também contará com uma análise no caso brasileiro, a partir de 

autores que investigaram a evolução da concentração de renda no período de 2001 a 2015.O 

período escolhido deve-se ao fato dele ter apresentado uma contínua redução da concentração 

de renda. 

Para o estudo da relação empírica carga tributária e desigualdade, será realizado um 

estudo da principal forma de tributação brasileira (progressiva/direta ou regressiva/indireta) em 

comparação a outros países, e analisar como tal maneira de oneração afeta a renda dos 

brasileiros em relação aos indivíduos de outros países.  

A monografia é estruturada da seguinte forma: realizou-se no primeiro capítulo uma 

revisão de literatura sobre a distribuição da renda em sentido geral, apresentando algumas 

definições a respeito da desigualdade de renda, alguns de seus impactos sobre a economia, os 

principais indicadores de concentração de renda, além da análise do nível de concentração de 

renda do país em comparação com outros países. No capítulo dois, são feitas considerações 

sobre a carga tributária, e principalmente o caso brasileiro, buscando identificar seus efeitos e 

promovendo uma comparação do perfil tributário brasileiro com outras economias.  O capítulo 

três atenta- se em verificar as possíveis causas tanto para a elevada concentração da renda, 

quanto para a queda da desigualdade de renda no período, mas também uma análise da 

efetividade dos fatores que contribuíram para a queda da desigualdade de renda brasileira e sua 

continuidade no processo. Com essas considerações teóricas, pretende-se analisar a carga 
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tributária como caminho de continuidade do processo de redução da desigualdade de renda 

brasileira. 
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CAPÍTULO 1 -DISTRIBUIÇÃO DE RENDA: UMA ANÁLISE GERAL 

 

1.1 – ASPECTOS TEÓRICOS  

 

O termo “distribuição da renda” pode se referir ao modo pelo qual a renda nacional é 

dividida entre as várias categorias de pessoas que contribuíram direta ou indiretamente para sua 

produção. Trata-se, nesse sentido, de um tema central da teoria econômica. Nas escolas clássica 

e marxista procura-se compreender as leis econômicas que regulam os níveis dos salários, dos 

lucros e da renda da terra recebidos, respectivamente, por trabalhadores, capitalistas e 

proprietários da terra. Na escola neoclássica a análise enfoca a determinação da remuneração 

dos fatores de produção (HOFFMANN,1998). 

Ou seja, a distribuição da renda nada mais é do que a distribuição da renda total da 

sociedade, em maior ou menor grau, entre indivíduos de diferentes camadas sociais. Quando a 

renda dessa divisão se acumula nas mãos de pequenos grupos da sociedade, tem-se o que 

chamamos de concentração de renda (ou desigualdade de renda). Quando mais pessoas passam 

a ter uma determinada fonte de renda, tudo mais mantido constante, menor tende a ser a 

desigualdade de renda (BARROS, et al.,2007) 

 A desigualdade de renda corrobora com as próprias desigualdades sociais, dado que 

tende a provocar diferenças no bem-estar entre os indivíduos de maior renda e de menor renda, 

contrastes esses observados no grau de escolaridade, subsistência, acesso a serviços de primeira 

necessidade como saúde, educação, saneamento, entre outros. Essas dessemelhanças podem 

levar a esses indivíduos a terem uma maior ou menor produtividade. Tornando então um ciclo, 

o indivíduo é desprovido de renda, sendo assim não possuem os mesmos acessos e 

oportunidades, se comparados àqueles indivíduos que provém de uma maior renda, afetando 

sua produtividade, fazendo com que os indivíduos continuem desprovidos da renda. 

(TEIXEIRA, 2016) 

Esse processo é semelhante ao observado por Nurkse (1951) no ciclo vicioso da pobreza. 

“O homem é pobre, não tendo o suficiente para comer, sendo fisicamente fraco, sua capacidade 

de trabalho é baixa, o que significa que ele é pobre.” 

A seguir será tratada da definição da distribuição de renda sob duas diferentes óticas 

principais, a ótica funcional da renda e também a ótica pessoal da renda. A distribuição 

funcional da renda analisa a repartição do PIB entre proprietários do capital e trabalhadores 

assalariados. Descreve como o total dos ganhos de uma economia em um determinado período 
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é repartido entre seus segmentos sociais, dividindo-se assim entre as rendas do trabalho e as 

rendas derivadas da propriedade (terra, capital e etc.). (SIMIONI, 2010) 

Segundo Neto e Saboia (2014), a Distribuição Funcional Da Renda (DFR) refere-se à 

repartição da renda gerada no processo produtivo pelos fatores utilizados na produção. O termo 

funcional na expressão indica que a repartição da renda é realizada levando-se em conta a 

função desempenhada pelos agentes econômicos no processo produtivo. A distribuição 

funcional da renda diz como o total dos ganhos de uma economia em determinado período é 

repartida entre classes funcionais de renda. Em outras palavras, a distribuição funcional da 

renda descreve a distribuição de renda entre classes funcionais selecionadas (trabalhadores, 

capitalistas, proprietários de terra) considerando os diferentes tipos de renda (salários, lucros, 

aluguéis). Tais relações, obtidas por meio da desagregação do PIB pela ótica da renda, servem 

como fundamento para a avaliação dos padrões distributivos das sociedades.  

A distribuição pessoal da renda verifica os rendimentos que pessoas e famílias recebem. 

Descreve como a renda do país é repartida entre os indivíduos. Este é o procedimento 

comumente adotado pelo IBGE na divulgação de suas pesquisas que investigam características 

individuais dos residentes no Brasil, por exemplo, através da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) (SIMIONI,2010). 

 

1.2 - PRINCIPAIS MEDIDAS DE DISTRIBUIÇÃO PESSOAL DA RENDA  

Nessa seção são apresentadas as principais medidas de distribuição pessoal da renda, 

dado o foco do estudo fundamentar-se no método de distribuição que mostra a distribuição da 

renda nacional entre os indivíduos e as famílias. Os principais exemplos abordados são: a curva 

de Lorenz, o índice de Gini e o índice de Theil. 

 

1.2.1 - Curva de Lorenz 

 

A curva de Lorenz mostra a participação na renda total dos 10% (ou K%) mais pobres 

da distribuição. Para uma distribuição perfeitamente igualitária, a curva de Lorenz é uma linha 

reta e corresponde à “linha de perfeita igualdade” como mostra a figura 1. 

A curva de Lorenz refere-se a uma representação gráfica que decorre da relação entre 

rendimentos e população. O seu objetivo é a avaliação do grau de desigualdade, no que se refere 

à repartição dos rendimentos de uma economia pelos seus indivíduos. No gráfico, o eixo vertical 

corresponde a porcentagem acumulada de rendimentos e o eixo horizontal refere-se à 
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porcentagem acumulada da população, que é colocada em ordem crescente de rendimento 

individual1.  

 

           Figura 1 - Curva de Lorenz 

 

            Fonte: Extraído de OLIVEIRA, 2012 

 

Sendo assim, cada ponto da curva de Lorenz representa o volume de rendimento (Y%) 

obtido pela porcentagem acumulada da população correspondente (X%). Na pratica, a curva de 

Lorenz situa-se em uma posição intermédia entre as duas situações – limites, de extrema 

igualdade e o seu oposto, sendo que quanto mais distante da bissetriz2 do gráfico, maior a 

desigualdade na repartição do rendimento. (NETO; MENEZES 2010) 

A figura 2 representa a curva de Lorenz brasileira em 2015, e o que pode-se observar é 

que está se encontra afastada da linha de perfeita igualdade, ou seja da diagonal ou bissetriz do 

gráfico, o que indica uma maior concentração da renda, significando uma maior desigualdade 

na repartição dos rendimentos entre os indivíduos ou famílias. 

 

 

                                                           
1 https://www.cps.fgv.br/cps/pesquisas/Politicas_sociais.../BES_CurvadeLorenz.pdf  

Acesso em 02/10/2018 
2 Bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. 

https://www.cps.fgv.br/cps/pesquisas/Politicas_sociais.../BES_CurvadeLorenz.pdf
https://www.cps.fgv.br/cps/pesquisas/Politicas_sociais.../BES_CurvadeLorenz.pdf
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Figura 2- Curva de Lorenz Brasil, 2015 

 

Fonte: Extraido De ZANLORENSSI, 2007 

 

O cálculo da curva de Lorenz é obtido através da fórmula abaixo 

Ƞ 𝑘, 𝑡 =
1

𝑘
∑ 𝑣 𝑗𝑡𝑘

𝑗=1                                                  (1.0) 

Ƞ k,t = renda média dos 10% (ou dos K%) mais pobres da população de t; υj,t =  renda média 

do j-ésimo décimo (ou centésimo) da distribuição. (MEDEIROS et al., 2010, p.30) 

Os pontos da curva de Lorenz (λ) referentes à distribuição t são dados por:  

λ k, t =  
k.Ƞ k,t

10.μ t
                                                          (1.1) 

Onde:  

 t = Distribuição de pessoas segundo a sua renda familiar per capita;  

µt = É a renda média da distribuição t;  

 

Se a distribuição for agregada por décimos (com k = 1, 2,...,10), ou 

 

𝝀 k, t =  
k.Ƞ k,t

100.μ t
                                                          (1.2) 

 

Se a distribuição for agregada por centésimos (com k = 1, 2,...,100 

 

1.2.2 - Índice de Gini  

 

O índice de Gini é uma ferramenta para medir o grau de concentração de renda em um 

determinado grupo, ou seja, ele indica o quão desigual um país se encontra, apontando a 

diferença de rendimento dos mais pobres e dos mais ricos. Esse índice varia de 0 (zero) a 1(um), 



14 

 

o valor zero descreve uma situação de extrema igualdade, ou seja, um cenário na qual todos os 

indivíduos possuem a mesma renda. Já o valor 1(um), caracteriza uma situação oposta, em que 

apenas um indivíduo detém toda a riqueza. Portanto, quanto mais alto for o valor do índice de 

Gini de um país, mais desigual tende a ser esse país, dado uma maior concentração da renda. 

Na prática, o índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. 

(IPEA, 2004)3 

  O índice de Gini é elaborado baseado na curva de Lorenz, onde as pessoas são ordenadas 

de acordo com seu nível de renda, sendo dispostas de forma crescente com sua renda. 

[...] enquanto a curva de Lorenz relaciona a fração acumulada da renda (Y) com a 

fração acumulada da população (X), o coeficiente de Gini equivale ao dobro da área 

(α) entre a curva de Lorenz (...) e a diagonal (que representa a distribuição onde todas 

têm exatamente a mesma renda e, por isso, é chamada de linha de perfeita igualdade). 

Ou seja, quanto mais “distante” a curva de Lorenz estiver da linha de perfeita 

igualdade de uma distribuição, mais desigual ela é e maior o Índice de Gini. 

(MEDEIROS et al. 2010, p.43) 

 

                      

Figura 3 - índice de Gini pela curva de Lorenz 

 

Fonte: Extraído de MEDEIROS et al. (2010, p.43) 

 

  O índice de Gini é o responsável por quantificar o grau de concentração dos 

rendimentos. No Brasil, como representado na figura 2, o índice é de 0,51, indicando uma alta 

concentração da renda, dado que esse índice se aproxima mais do1 (um) e se afasta do 0 (zero).  

 

O cálculo do índice de Gini é elaborado de acordo com a fórmula a seguir:  

𝐺 =
∝

∝+𝛽
    ; onde G= Índice de Gini                                                           (1.3) 

                                                           
3 Link: www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28 

Acesso em 21/10/2018 

http://Link:%20www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28%0d
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Se α = 0: Distribuição perfeita da renda; 

Se β = 0: Desigualdade é extrema. 

Sendo α a área entre a linha de igualdade perfeita e a curva de Lorenz e β a área sob a curva, o 

coeficiente de Gini é definido por α / (α + β) 

 

Outra forma de se calcular o Índice de Gini seria: 

 𝐺 = 1 + (
1  

𝑛
) − (

2

𝑛2�̅�
)∑ (𝑛 − 𝑖 + 1)𝑛

𝑖=1             (1.4) 

 

Onde: 

n= número de indivíduos observados; 

i= a ordem dos indivíduos, quando estão ordenados de forma crescentes; 

Ȳ= rendimento médio. (MEDEIROS et al.,2010, p.43) 

 

1.2.3 - Índice de Theil 

Theil, 1967 (apud MEDEIROS et al., p. 46, 2010), propôs um índice para medir a 

desigualdade, L. Tornou-se atraente entre os pesquisadores por apresentarem, além de várias 

características desejáveis, relativa facilidade em serem decompostos, principalmente o L que é 

o único índice estritamente decomponível. É o logaritmo da razão entre as médias aritmética e 

geométrica das rendas individuais, sendo nulo quando não existir desigualdade de renda entre 

os indivíduos e tendente ao infinito quando a desigualdade tender ao máximo. Para seu cálculo, 

excluem-se do universo os indivíduos com renda domiciliar per capita nula. Os índices Theil 

derivam da noção de entropia na Teoria da Informação pela qual a quantidade de informação 

recebida de um evento é inversamente proporcional à sua probabilidade de ocorrência Π; em 

outros termos, quanto mais raro é o evento, mais valiosa é a informação. Os índices de Theil 

cumprem os requisitos (axiomas) necessários para um bom indicador.  

O índice de Theil é calculado utilizando a seguinte fórmula: 

𝐿 = ln (
 𝜇 

 η
)                

                                                 (1.5) 

Onde: 

 L = Índice L de Theil; 

 µ = Média Aritmética das rendas individuais; 
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 η = Média Geométrica das rendas individuais. 

Observações:  

a) L não pode ser calculado quando uma das rendas individuais é zero. Assim, para se 

calcular L é preciso excluir do universo os indivíduos com renda nula;  

b) Quando não há desigualdade, ou seja, quando todas as rendas individuais forem 

iguais entre si, e, portanto, L = 0; 

 c) A desigualdade tende a ser máxima quando um dos indivíduos tende a deter toda a 

renda e, consequentemente, a renda dos demais tende a zero. Neste caso, tende a +∞; 

             d) Na pesquisa sobre condição de vida, o indicador de desigualdade que entra no cálculo 

da renda não é o próprio Theil-L, que varia de 0 a ∞, mas o Theil-L padronizado (Lp), que varia 

de 0 a 1 e é obtido pela formula: 𝑙𝑝 = 1 − 𝑒(−𝑙).  (MEDEIROS et al., 2010, p. 46) 

Os índices que medem o grau de concentração, não foram realizados com objetivo 

principal de medir o valor absoluto de bem-estar de uma sociedade, mas adotando a hipótese 

simplificadora de que esse é diretamente proporcional à renda, pode-se ter importantes 

informações sobre o bem-estar. Quando se tem um aumento de algum índice, ou seja, maior é 

o grau de concentração, pode-se interpretar como uma piora do bem-estar da sociedade em 

termos gerais. Os índices de concentração de renda são em suma muito importantes por revelar 

quão igualitária é ou não a distribuição de renda/riqueza de um lugar, e através do grau exposto 

pelo índice pode-se criar ações públicas de melhoria da qualidade de vida.  

O índice de Gini é bastante utilizado dado a sua facilidade de compreensão e 

interpretação, além da sua capacidade de comparação entre diferentes países de forma simples, 

entretanto, o índice de Gini mede a desigualdade de renda apenas em termos estáticos, ou seja, 

não relaciona a desigualdade em termos de oportunidade (COSTA, 19760). Em relação ao 

índice de Theil, uma de suas qualidades, refere-se a propriedade invariante em caso de alteração 

da escala da renda, além, da desigualdade crescer como resultado de transferências regressivas, 

no entanto, este por sua vez, possui um cálculo relativamente mais complexo do que o índice 

de Gini. (ARAUJO, SALVATO et al, 2008) 

Além da importância do saber sobre os índices, no que tange ao que é, como são medidos, 

analisados entre outras características, é também relevante saber, como é a inserção do Brasil 

no panorama mundial, quando se trata da noção de desigualdade de renda existente no mundo.  
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1.3 - COMPARAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RENDA NOS PAÍSES DA AMÉRICA 

LATINA E DA OCDE 

 

Essa seção apresenta uma comparação da concentração de renda dos países da América 

Latina, principalmente o Brasil e os países da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico), países economicamente desenvolvidos. A comparação é feita 

utilizando o índice de Gini, dado a sua maior disponibilidade em relação a outros índices. 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o Brasil ainda é um país desigual, ainda que tenha apresentado queda na desigualdade, 

verificada desde o início da década de 2000. Situação congênere aos países da América Latina 

e oposta à maioria dos países da OCDE. (OCDE,2018) 

Se comparado o índice de Gini brasileiro aos países da OCDE, conforme a tabela 1 e 2, 

o índice brasileiro em 2014 (0,51) está mais que 50% acima da média da OCDE (0,33), 

significando uma maior desigualdade brasileira. Se medido pela curva de Lorenz pode se dizer 

que o Brasil se encontra mais distante da curva de perfeita igualdade.  

A seguir é apresentado uma breve comparação do índice de Gini dos países da 

América Latina e países membros do grupo da OCDE. 

 Na tabela 1 pode- se observar o índice de Gini dos países economicamente mais 

desenvolvidos. 
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Tabela 1 - Índice de Gini dos países da OCDE 

Países OCDE 2014 Países OCDE 2014 

Itália 0,236 Coreia do Sul 0,302 

Eslováquia 0,246 Países baixos 0,305 

Islândia 0,246 Canadá 0,318 

Eslovênia 0,251 Austrália 0,337 

Dinamarca 0,256 Portugal 0,338 

Finlândia 0,257 Grécia 0,339 

Noruega 0,257 Espanha 0,344 

República Tcheca 0,258 Estônia 0,346 

Suécia 0,275 Nova Zelândia 0,349 

Áustria 0,276 Reino Unido 0,356 

Bélgica 0,281 Israel 0,365 

Luxemburgo 0,284 Estados Unidos 0,394 

Alemanha 0,289 Chile 0,454 

França 0,293 México 0,459 

Suiça 0,297 Japão 
 

Polônia 0,298 Turquia 
 

Média 
  

0,334 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Organização para a Cooperação e 

desenvolvimento Econômico (2015)  
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 Figura 4- Índice de Gini dos países da OCDE (2014) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Organização para a Cooperação e 

desenvolvimento Econômico (2015) 

 

              Na tabela 2 pode-se observar o índice de Gini dos países com economias menos 

desenvolvidas. Não estão sendo colocados os países México e Chile, pertencentes a América 

Latina, porque eles fazem parte do grupo da OCDE, e, por conseguinte, já estão listados na 

tabela 1.    
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Tabela 2- Índice de Gini dos países da América Latina 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Organização para a Cooperação e 

desenvolvimento Econômico (2015)            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países da América Latina 2014 

Uruguai 0,416 

El Salvador 0,418 

Argentina 0,427 

Peru 0,441 

Equador 0,454 

Nicaráguas 0,466 

Costa Rica 0,485 

Guatemala 0,487 

Panamá 0,507 

Honduras 0,51 

Brasil 0,515 

Colômbia 0,535 

Bolíva - 

Cuba - 

Haiti - 

Paraguai - 

República Dominicana - 

Venezuela - 

Média 0,472 
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             Figura 5- Índice de Gini dos países da América Latina (2014) 

 

            Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Organização para a Cooperação e 

desenvolvimento Econômico (2015) 

 

Os dados apresentados são referentes ao ano de 2014, dada a falta de dados para vários 

países no ano de 2015 e pelo fato de não haver grandes mudanças nos índices de um ano para 

o outro foi considerado o ano de 2014. 

A partir das tabelas 1 e 2  pode–se dizer que os países da OCDE possuem uma melhor 

distribuição de renda se comparados aos países da América Latina, dado que os primeiros 

possuem uma média para o índice de Gini mais próximo de 0 (zero) do que os países da América 

Latina, que se encontram mais próximos de 1(um).O grupo de países pertencentes a OCDE, 

apresentam uma média para o índice de Gini baixa, em torno de 0,334, existindo uma pequena 

dispersão, ou seja, não apresentando países com médias muito altas e outros com médias muito 

baixas, mas sim a maior parte se encontra próximos da média geral. Os países que possuem os 

maiores níveis de concentração/piores níveis de distribuição dentro do grupo são: Chile e 

México, que são países pertencentes à América Latina, com valores de 0,454 e 0,459, 

respectivamente. São os únicos países do grupo da OCDE com médias acima de 0,4. A Itália 

desse grupo é o país que apresenta o menor valor do Gini, em torno de 0,236. Os Estados Unidos 

possuem o valor mais alto se comparados aos países da OCDE com economias efetivamente 

desenvolvidas (ou seja, excluindo Chile e México), com valor do Gini em torno de 0,394. 

Já o grupo dos países pertencentes à América Latina, possuem a média do índice de Gini 

mais alta se comparados ao grupo de países da OCDE, em torno de 0,472. O país desse grupo 
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que possui o menor valor é o Uruguai, com o índice de Gini de 0,416, que se aproxima da média 

máxima dos países da OCDE. E o maior valor do grupo da América Latina é 0,535, referente à 

Colômbia, tal valor não se aproxima de nenhum dos países da OCDE. Nesse grupo, referente à 

América Latina, tem-se quatro países com médias acima de 0,5, e o Brasil é um desses países, 

com média do Gini de 0,515. 

Pode-se observar, portanto, uma grande diferença no nível de concentração dos 

rendimentos entre os países da OCDE e os países da América Latina. A partir da análise dos 

índices de Gini é possível perceber uma maior desigualdade de distribuição da renda e da 

riqueza entre os indivíduos no grupo dos países da América Latina, pois expressam índices de 

Gini mais elevados. E o Brasil especificamente apresenta uma alta concentração, encontrando-

se acima da média dos países da OCDE e também distante da média dos países da América 

Latina.4 

A desigualdade de renda existente em uma sociedade pode também contribuir para o 

crescimento econômico ou estagnação dessa. Por isso também a importância de sua análise para 

um país. 

 

1.4 – DESIGUALDADE DE RENDA VERSUS CRESCIMENTO ECONÔMICO  

 

Essa seção objetiva mostrar a discussão de um possível trade-off existente na literatura 

quando se trata das variáveis, crescimento econômico e desigualdade de renda. Mostrando a 

existência de teorias em que a relação entre essas duas variáveis é positiva, enquanto em outras 

a relação é negativa. 

Alguns teóricos defendem a existência de uma relação positiva entre essas duas variáveis. 

A explicação se baseia na existência de dois principais canais pelo qual a desigualdade pode 

estimular o crescimento que são: efeito incentivo e o efeito poupança. (MENDES,2013) 

  A lógica de incentivos, pode se pensar sob a ótica da economia comportamental, onde 

os indivíduos que trabalham em um ambiente em que há recompensas para o esforço e punições 

para a procrastinação, o resultado será que esses indivíduos irão trabalhar mais e assim, 

consequentemente, gerar um maior nível de renda. À medida que esse sistema gera 

desigualdades, haverá uma relação positiva entre desigualdade e crescimento. (Ibid) 

Quando há um incentivo a um maior esforço para alcançar o objetivo, dado que quando o 

indivíduo exerce um trabalho, isso gera um custo para o indivíduo (seja físico ou mental), 

portanto, o incentivo é uma maneira de compensação diretamente proporcional ao esforço do 

                                                           
4 Será feita uma análise mais detalhada dos indicadores de concentração de renda do Brasil em uma seção posterior.   
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indivíduo. Aqueles que demonstrarem maiores desempenhos serão melhores recompensados, e 

o contrário também é válido. (Ibid) 

Portanto, a produtividade e o nível de produção serão maiores quando as recompensas 

são pagas desigualmente. Assim, a incorporação deste argumento para toda a economia traduz 

que os incentivos podem promover maior nível de renda. Sendo assim, há um papel importante 

da desigualdade de renda no fomento de incentivos para os investimentos em capital humano e 

capital físico. (Ibid) 

Nesse sentido, pode se entender que políticas governamentais mais regulatórias, 

voltados a redistribuição da renda, podem incentivar os indivíduos que possuem capital a 

reduzir os seus investimentos, tendendo prejudicar o crescimento econômico. 

 Em relação à poupança a ideia é que a desigualdade de renda e de riqueza gere aumento 

da taxa de poupança, baseado no princípio pelo qual os ricos poupam mais do que os pobres, 

esses últimos utilizam toda sua renda em consumo. Pensamento compatível com o modelo de 

Kaldor, que há uma hipótese que diz que os trabalhadores não poupam, ou seja, consomem todo 

o seu salário. Desta forma, quanto mais a renda for concentrada nas mãos dos empresários, 

maior será a taxa de poupança da economia. Por conseguinte, a transferência de renda dos 

pobres para os ricos resultaria em um aumento de poupança agregada. (MENDES,2013)  

  No entanto, o efeito real causal entre desigualdade e poupança está longe de ser 

claramente compreendida, dado que não a base teórica e econométrica sólida para ideia de que 

a concentração de renda gere sistematicamente maiores poupança, embora exista argumentos e 

evidências que suportam a ideia de que a concentração de renda resulta em maiores poupança. 

(Ibid)  

  Por outro lado, existe a vertente dos teóricos que acreditam na relação negativa entre 

crescimento econômico e desigualdade de renda, ou seja, que a desigualdade de renda prejudica 

o crescimento econômico, ou também no mesmo sentido, que a redução da desigualdade é 

favorável ao crescimento. 

A redução da desigualdade de renda significa um país com uma economia mais justa, onde 

se tem oportunidades iguais a todos os indivíduos ao passo da existência de tratamentos 

diferentes a indivíduos com necessidades distintas, além de contribuir para uma economia mais 

forte. (OCDE, 2015) 

Um estudo feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) sugere que uma redução da desigualdade de renda em um país pode ter impacto 

positivo sobre o crescimento econômico do mesmo. (Ibid) 
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“Em um horizonte de 25 anos, estima-se que o aumento de um ponto de Gini na 

desigualdade, puxa para baixo o crescimento médio em cerca de 0,1 pontos percentuais por ano, 

com uma perda cumulativa de aproximadamente 3% no longo prazo.” (OCDE, 2015, p.2) 

Nesse mesmo sentido, destacam-se as literaturas de Bonelli & Ramos 1993 (apud 

HOFFMANN, pág. 5, 2001)  

Apontam para uma associação negativa entre crescimento econômico e 

desigualdade no Brasil. Eles concluem que o crescimento pode ser uma 

arma para combater tanto a pobreza como a desigualdade, pois, além de 

elevar a renda geral, pode estar associado ao crescimento da fração da 

renda total recebida pelos estratos mais pobres. 

Alesina & Perotti (apud HOFFMANN, pág. 5, 2001) 

 Encontraram apoio, nos dados internacionais, para a tese de que a 

desigualdade elevada causa instabilidade sócio-política a qual, por sua vez, 

dificulta o crescimento econômico. Embora haja efeitos econômicos 

diretos da forma da distribuição da renda sobre o crescimento econômico, 

a relação entre essas variáveis seria devida, pelo menos em parte, ao fato 

de maior desigualdade favorecer maior instabilidade político-social. 
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 CAPÍTULO 2 - ANÁLISE DA CARGA TRIBUTÁRIA E O CASO BRASILEIRO 

 

2.1- CARGA TRIBUTÁRIA  
 

  Sendo a carga tributária um elemento importante para explicar concentração de renda, 

nesta seção é analisada como se dá essa relação (carga tributária e concentração) em um 

primeiro momento de forma geral e na seção posterior será tratado de maneira específica a carga 

tributária brasileira. 

Impostos são obrigações em dinheiro, por lei devem ser pagos por pessoas físicas ou 

jurídicas. O valor arrecadado pelo Estado, nas três esferas governamentais (Federal, Estadual e 

Municipal), tem como objetivo suprir os gastos públicos, como saúde, educação, segurança, 

transporte público, cultura, investimento em obras públicas, tais como, hospitais, rodovias, 

estradas, universidades, entre outros (AMARO, 2006).  

De acordo com a teoria das finanças públicas, os tributos devem obedecer aos princípios 

da equidade, progressividade, neutralidade e simplicidade. Ou seja, os impostos devem ser, 

respectivamente, igualmente distribuídos, diretamente proporcionais à renda, não devem afetar 

as decisões dos agentes econômicos e devem ser de fácil compreensão. (GIAMBIAGI; ALÉM, 

2008) 

Matias-Pereira (2010) argumenta que os tributos seriam uma forma de equiparar todos 

os indivíduos na sociedade, fazer com que seja bom para todos. Por isso apresenta os dois 

conceitos de equidade, a horizontal e a vertical. As duas em sentido de tornar o sistema 

tributário mais justo. A horizontal diz que “todos os cidadãos no mesmo nível de renda devem 

pagar o mesmo nível de tributo” e a verticalidade que “todos os indivíduos de diferentes níveis 

de renda paguem diferentes tributos”. 

Os tributos, em função de sua incidência ou de seu comportamento sobre a renda do 

contribuinte, podem ser progressivos ou regressivos. Progressivo, remete à ideia de 

progressividade (progresso), de justiça social, deste modo, esse tipo de imposto é diretamente 

proporcional à renda do contribuinte, à medida que cresce a renda do mesmo, aumenta sua 

participação. Já o imposto regressivo, ao contrário, é inversamente proporcional ao nível de 

renda do contribuinte, o sentido regressivo é dado pelo fato de onerar mais os indivíduos com 

menor poder aquisitivo de maneira assim, regressiva (SALVADOR, 2006). 

Conforme a base de incidência, os tributos podem ser classificados em diretos ou indiretos. 

Os impostos diretos incidem sobre a renda e o patrimônio do contribuinte. Essa forma de 

tributação em tese, não pode ser transferida para terceiros. Os impostos indiretos são aqueles 
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que incidem sobre o consumo, produção e circulação de bens e serviços, sendo esses passiveis 

de transferências para terceiros, dado que ao ser cobrado dos produtores o tributo, o mesmo é 

repassado para o preço final dos produtos adquiridos pelos consumidores que de fato acabam 

pagando o imposto. (Ibid) 

Segundo Pintos-Payeras, 2010 (apud Oliveira, 2015), a carga tributária direta é 

progressiva, dado que, a cobrança é feita de forma proporcional à renda do contribuinte, por 

meio de alíquotas aplicáveis, na medida em que há o aumento da base de cálculo (faixas de 

renda), há o aumento proporcional da oneração, sendo assim, os impostos diretos contribuem 

para reduzir a desigualdade. De modo oposto, os tributos indiretos são regressivos, uma vez 

que, as famílias mais pobres destinam uma parcela maior de sua renda para o consumo, ou seja, 

a cobrança do imposto é realizada de maneira inversamente proporcional à renda do indivíduo, 

contribuindo para o aumento da desigualdade, tendendo a agravar o problema do 

desenvolvimento social e econômico. A progressividade está atrelada a uma forma mais justa 

de tributação, contribuindo para uma melhor distribuição de renda, e o oposto também é 

verdadeiro.  

Então, levando em consideração a fração dos tributos diretos, pode-se fazer uma relação 

direta com o grau de progressividade (ou regressividade). Quanto mais forem os impostos 

diretos em um sistema tributário, maior tenderá ser a sua progressividade, enquanto, menos 

tributos diretos conduz para uma regressividade do sistema. 

Sendo assim, a seguir é feito uma análise da carga tributária brasileira, buscando 

entender quais são os principais impostos que compõem o sistema tributário brasileiro, e a 

depender de sua incidência, qual perfil do sistema tributário. 

 

 2.2 -    PERFIL DA CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA 

 

Essa seção tem por finalidade estudar o perfil da carga tributária brasileira, dado que foi 

proferido que a depender de como é o perfil da carga tributária, ela pode ser mais progressiva 

ou regressiva. Portanto, parte-se inicialmente para sua análise, para então saber se a carga 

tributária é um motivo relevante ou não para explicar a concentração de renda no Brasil. 

Considerando uma análise dos impostos de maior peso (em milhões de reais 

arrecadados), fornecidos pela nota técnica do Tesouro Nacional (TESOURO NACIONAL, 

2017), separando-os em impostos indiretos, ou seja, incidentes sobre o produto, destacam-se 

os seguintes: COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), IPI (Imposto 

Sobre Produto Industrializado),IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras) e o ICMS (Imposto 
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Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que totalizaram em 2016 uma arrecadação de 

R$683.444 milhões, correspondentes a 34,41% da carga tributária bruta. Já entre os impostos 

diretos, sobre a renda, destacando-se o IR (Imposto sobre a Renda), que pode ser sobre pessoa 

física (IRPF), jurídica (IRPJ) ou retido na fonte (IRRF): apresentando um total de R$335.247 

bilhões, o qual correspondem a 16,88% da carga tributária bruta (Tesouro Nacional, 2017). 

Sendo assim, a maior parte da arrecadação brasileira é proveniente de impostos 

indiretos, que incorrem sobre o produto, portanto, incidem de maneira igualitária sobre todos 

os membros da sociedade, independentemente se o indivíduo ganha um salário mínimo, ou dois 

ou até mesmo um salário equivalente a trinta salários mínimos. Dessa maneira, o indivíduo que 

ganha menos, estará pagando relativamente mais e, consequentemente, quem ganha um maior 

salário, menor será a porcentagem paga em tributos.  

A figura 6, ilustra o parágrafo anterior, através do seguinte exemplo: tem-se uma 

mercadoria, cujo o valor é de R$1000,00, na qual 10% dessa, é o imposto em que cada indivíduo 

pagará, ou seja, cada indivíduo será onerado em R$100,00, ao comprar a mercadoria, no 

entanto, existe uma diferença salarial, portanto, aqueles que ganham menos, destinam uma 

maior parte de seu salário para com o imposto se comparados aos que possuem maiores salários, 

como pode ser observado no gráfico. 

 

Figura 6 - % dos salários destinados a tributos Indiretos 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora 
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Conforme o Observatório da Equidade do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social, as pessoas que ganhavam “até dois salários mínimos em 2004 gastaram 48,8% de sua 

renda no pagamento de tributos, já o peso da carga tributária para as famílias com renda superior 

a 30 salários mínimos correspondia a 26,3%”. Ademais, a participação dos tributos indiretos 

corresponde a 47% da carga tributária total – nos países desenvolvidos aproximadamente 30% 

– enquanto os tributos sobre a renda e propriedade somam 25% do total. (GIAMBIAGI; ALÉM, 

p. 254,2011). 

Não apenas devido à preponderância dos tributos indiretos, a má distribuição do encargo 

estatal também se deve a mecanismos inadequados em tributos diretos, notadamente o Imposto 

sobre a Renda. Conforme descrito por Leonetti (2003, p. 185), há diversas regras atinentes ao 

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física que o limitam na sua eficácia como instrumento de 

justiça social, entre os quais o tratamento desigual a contribuintes em situação equivalente e a 

adoção de alíquotas pouco progressivas. (MOURA; RIBEIRO, 2017).   

A seguir é apresentada a tabela 3 , Participação Tributária, na qual, os impostos de maior 

relevância, ou seja, que possuem maior participação na carga tributária, são classificados de 

acordo com a esfera governamental, incidência sobre o produto ou renda, sendo classificados 

portanto, em diretos ou indiretos e consequentemente, de acordo com seu comportamento sobre 

a renda, podem ser progressivos (proporcional à renda) ou regressivos (inversamente 

proporcional à renda) e por último a participação de cada imposto na carga tributária total. 

A classificação dos tributos listados na tabela 3, se deu de acordo com sua incidência, 

caso fosse sobre o produto, este foi classificado como indireto, se fosse sobre a renda, este teve 

classificação como tributo direto. Em relação a progressividade ou regressividade, irá depender 

da adoção do tributo, se direto ou indireto. O primeiro possuindo características progressivas e 

o segundo características regressivas. 

Os impostos analisados foram os de maiores pesos na carga tributária: IPI, II (Imposto 

sobre Importação), IE (Imposto sobre Exportação), IOF, COFINS, CIDE (Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico), DPVAT (Seguro de Danos Pessoais por Veículos 

Automotores Terrestres), IR, ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), CSLL 

(Contribuição social sobre o Lucro Líquido) e o ICMS. 
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Tabela 3 - Perfil da Participação Tributária de 2016 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretária do Tesouro Nacional, (2017) 

 

Ao analisar a tabela 3 pode-se perceber a maior participação de impostos incidentes 

sobre o produto (36,50%), classificados como indiretos e que possuem um caráter regressivo. 

Os impostos indiretos de maior peso são, o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e o IPI (Imposto 

sobre Produtos Industrializados). Em relação aos impostos diretos, sobre a renda, possuem uma 

participação de 20,9% do total da carga tributária. O imposto de renda é o tributo que apresenta 

um maior peso de participação dos tributos diretos (16,88%). 

Tendo em vista o perfil regressivo do sistema tributário brasileiro, dada a concentração 

da carga tributária em impostos indiretos, que incidem sobre o consumo, sendo cobrados 

embutidos nos preços, de modo que cidadãos de baixa e de alta renda paguem o mesmo valor 

 

 

Imposto 

 

 

Esfera 

 

 

Incidência 

 

 

 

Direto/ 

Indireto 

 

 

Regressivo/ 

Progressivo 

Participação 

Carga 

Tributária 

total bruta 

(%) 

IPI Federal Produto Indireto Regressivo 2,11% 

II Federal Produto Indireto Regressivo 1,58% 

IE Federal Produto Indireto Regressivo 0,007% 

IOF Federal Produto Indireto Regressivo 1,69% 

COFINS Federal Produto Indireto Regressivo 10,14% 

Cide Federal Produto Indireto Regressivo 0,30% 

Dpvat Federal Produto Indireto Regressivo 0,21% 

IR Federal Renda Direto Progressivo 16,88% 

ITR Federal Renda Direto Progressivo 0,06% 

CSLL Federal Renda Direto Progressivo 3,36% 

ICMS Estadual Produto Indireto Regressivo 20,46% 

Outros     43,20% 
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do imposto ao consumirem o produto, Ou seja, proporcionalmente o indivíduo de menor renda 

paga mais tributo do que o indivíduo de maior renda. Somado a limitação da eficácia dos 

tributos diretos como ferramenta distributiva, contribuem expressivamente para a elevada 

concentração de renda brasileira. 

Neste mesmo sentido, destacam-se as críticas de Gonçalves 1995 (apud SARAK, pág., 

260, 2011.) 
No Brasil, a estrutura tributária com uma postura conservadora impede a 

taxação das riquezas de uma elite de cunho patrimonialista. Dessa forma 

os efeitos distributivos são perversos dada a prevalência dos impostos 

indiretos, que são repassados para a ponta do consumo onde os 

trabalhadores são a maioria dos compradores e quando são adotados os 

modernos impostos diretos, o são com a taxação da renda da pessoa física 

com menores alíquotas gravando o capital em geral. Dessa maneira, em 

linhas gerais, no Brasil os recursos fiscais que sustentam as políticas 

públicas têm um perfil extremamente regressivo no tocante a renda ao 

deixar imunes seguimentos detentores de montantes expressivos da riqueza 

nacional 

 

 Desenvolvimento econômico é diferente de crescimento econômico, dado que no 

primeiro o bem-estar social dos indivíduos é parte importante do processo, sendo assim, um 

perfil regressivo do sistema tributário, tende a gerar maiores concentrações da renda e, por 

conseguinte, menor bem-estar da maior parte dos indivíduos. Portanto, tomar como referência 

o perfil da carga tributária dos países desenvolvidos seria um passo para buscar um maior nível 

de desenvolvimento. 

 

2.3 - ANÁLISE COMPARATIVA DA CARGA TRIBUTÁRIA 

 

O volume da carga tributária brasileira total se assemelha com o volume da carga 

tributária dos países da OCDE. Sendo a média da OCDE de 34,4% em 2014 e a brasileira de 

33,4%. A carga tributária total entre esses países se aproxima, a grande diferença é o método 

de imposto cobrado, nos países da OCDE, a maior parte da tributação é direta, incide sobre a 

renda do contribuinte, que se caracteriza como um imposto mais progressivo. Já no caso 

brasileiro, a maior parte da tributação é indireta, ou seja, sobre os produtos e serviços 

(consumo), o que caracteriza uma maior regressividade do sistema. (OCDE, 2001) 

A seguir são apresentados os gráficos com a divisão da participação tributária, em uma 

perspectiva comparativa entre Países da América Latina, principalmente o Brasil com os Países 

membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Os 

dados são referentes ao ano de 2013, mas ainda assim são adequados para a análise, porque 
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como se trata de uma análise de estrutura tributária, esses dados dificilmente mudam muito em 

um período tão curto de tempo. 

 

Figura 7 - Distribuição dos impostos da América Latina (%) 2013 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da OCDE, (2010) 

 

Figura 8 – Distribuição dos impostos OCDE %, 2013 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da OCDE, (2010) 
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Figura 9 - Distribuição dos impostos Brasil %, 2013 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da OCDE, (2010) 

 

 Segundo os gráficos acima, dados esses extraídos do relatório de Estatísticas sobre 

Receita na América Latina, (OCDE, 2010), pode-se fazer uma comparação da estrutura 

tributária brasileira, da América Latina e dos países da OCDE (Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico). 

Se compararmos as receitas advindas de impostos indiretos, entre Brasil, América 

Latina e os países da OCDE, pode -se observar que os países da América Latina apresentam 

uma proporção de tributos oriundos de impostos indiretos maior (51%)  em relação aos países 

da OCDE (42%), sendo o Brasil o possuidor de uma das cargas relativamente mais altas (71%), 

tanto entre os membros da própria região, quanto dos países da OCDE. Portanto, no Brasil, a 

maior parte da tributação é sobre o consumo, lhe conferindo um caráter regressivo. Sendo o IPI 

(Imposto sobre Produtos Industrializados), o ICMS (Imposto sobre a circulação de mercadorias 

e serviços) e o ISS (Imposto sobre serviço) os três principais impostos indiretos. 

Já se analisarmos as receitas provenientes de impostos diretos, há uma mudança, na qual 

os países da América Latina, principalmente o Brasil apresentam uma reduzida (menor) carga 

tributária se comparado aos países da OCDE. Deste modo, os países da OCDE apresentam uma 

estrutura tributária mais progressiva (dado a sua maior tributação incidir sobre a renda) se 

comparado aos países da América Latina, principalmente o Brasil. Esse, por sua vez, exprime 

um caráter menos progressivo, tanto entre os países da América Latina quanto os membros da 

OCDE. 
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Diante de tais dados, pode se observar um potencial regressivo do sistema tributário 

brasileiro, se comparado com outros países, dado pela combinação de uma alta dependência de 

impostos indiretos, uma reduzida contribuição direta e um peso significativo de contribuições 

sociais, trabalhistas e previdenciárias. (CIAT; CEPAL, 2010) 
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 CAPITULO 3 - DESIGUALDADE DE RENDA: O Caso da Economia Brasileira  

 

3.1 - UMA ANÁLISE DA DESIGUALDADE BRASILEIRA VISTA ATRAVÉS DO ÍNDICE 

DE GINI E ÍNDICE DE THEIL 

 

O índice de Gini, ferramenta utilizada para verificar o nível de desigualdade de renda, 

calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem por finalidade medir 

a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Comparando uma série 

temporal de 2001 a 2015 (conforme tabela 4 e figura 10 abaixo) é possível verificar uma notável 

queda, com exceção do ano de 2001 para 2002, que houve um pequeno aumento, em torno de 

0,001 pontos. No entanto, a partir de 2002, o índice de Gini apresentou um comportamento 

constante de queda, de aproximadamente 0,007 pontos de um ano para o outro. O ano de 2006 

para o de 2007 possui a maior queda do índice de Gini de um ano para o outro, em torno de 

0,013 pontos, em contrapartida os anos de 2011 para 2012 marcam a menor queda, de 0,001 

pontos. Essa queda foi contínua até 2015, que apresentou um índice de 0,491, decrescendo 

0,081pontos em quatorze anos. Ou seja, o índice de Gini brasileiro, vem se distanciando do 1 e 

se aproximando de 0, motivo pelo qual, na prática, deveria ser observado uma redução no nível 

de concentração de renda, assim, uma contração na desigualdade de renda brasileira. 

 

Tabela 4 -Índice de Gini Brasil 

 

 

 

 

 

 

 Fonte Elaboração própria a partir de dados do IBGE Sidra (Séries Históricas) 

 

                       

 

                             

 

   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0,572 0,573 0,566 0,555 0,548 0,544 0,531 

2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

0,526 0,521 0,506 0,505 0,501 0,497 0,491 
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Figura 10 - Índice de Gini Brasil (2001 – 2015) 

   

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE Sidra (Série Histórica) 

 

A figura 10, mostra a redução do índice de Gini, no período de 2001 a 2015, o que 

significa uma queda na concentração de renda. Pode ser observado no gráfico que a curva parte 

de um valor mais próximo ao 1(um) em direção a um valor mais próximo de 0 (zero). 

 

Tabela 5 - Índice de Theil Brasil 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA (2015) 

 

O índice de Theil é uma medida estatística da distribuição de renda, é dado pelo 

logaritmo neperiano da razão entre as médias aritméticas e geométricas da renda familiar per 

capita média. Sendo assim, quanto maior a razão entre as médias, maior será o valor para o 

índice de Theil e, consequentemente, pior tende a ser a distribuição da renda.  

Analisando o índice no período de 2001 a 2015 (tabela 5), observa-se uma substancial 

queda, em 2001, o índice é de 0,720, enquanto que, em 2015, o índice é de 0,529, ou seja, um 

decréscimo de 191 pontos, em quatorze anos. Os anos de 2002 para 2003 e de 2012 para 2013, 

possuem as maiores quedas do índice no período, de 0,025 pontos igualmente. As menores 
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quedas observadas no período foram do ano de 2004 para 2005 e também do ano de 2008 para 

2009, apresentando igualmente uma queda de 0,006 pontos. Do ano de 2011 para 2012, houve 

um crescimento do índice, em 0,017 pontos, mas, logo no ano seguinte, o índice retornou ao 

comportamento de queda. Significando que na prática deveria ocorrer uma melhora na 

distribuição da renda e riqueza brasileira. 

 

           Figura 11 -- Índice de Theil Brasileiro período de 2001 a 2015 

 

           Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA (2015) 

 

A figura 11, mostra a redução do índice de Theil, no período de 2001 a 2015, o que 

significa uma queda na concentração de renda. Pode ser observado no gráfico, que a curva parte 

de um valor mais próximo a 1(um) em direção a um valor mais próximo de 0 (zero). 

 Dado que houve essa queda, verificada nos índices, é importante entender as causas da 

alta concentração e os possíveis motivos para sua queda no período recente. 

A alta participação de impostos indiretos, em contrapartida à baixa participação dos 

impostos diretos, além desses possuírem um baixo poder redistributivo, destacam-se como as 

possíveis causas para desigualdade de renda brasileira. 

O sistema tributário brasileiro é altamente regressivo, dado a grande participação dos 

impostos indiretos, que, como já é sabido, favorece aos indivíduos de maior renda, 

desfavorecendo, consequentemente, os indivíduos de menor renda. Sendo assim, contribuindo 

para a maior desigualdade de renda, favorecendo para concentração da renda no topo. 
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Esse conjunto de alta dependência de impostos indiretos, e baixa utilização de impostos 

diretos pode contribuir para a baixa significância redistributiva dos gastos sociais, que por sua 

vez,  é um instrumento de extrema importância no combate à pobreza e redução da desigualdade 

de renda, apesar de o Brasil apresentar um nível de gasto próximo ao da média da OCDE, o 

impacto redistributivo é bem menos significativo, ou seja, exercem um papel menor na redução 

da desigualdade se comparado aos países da OCDE. (OCDE, 2015) 

 Tendo como resultado um favorecimento aos indivíduos com rendimentos acima da 

média. Segundo os dados da OCDE, no Brasil, os impostos diretos reduzem a desigualdade de 

renda (medida pelo coeficiente de Gini) em 5%, em comparação com 12%, em média, na área 

da OCDE. 

A seguir é feita uma análise a respeito do grau de efetividade da progressividade dos 

impostos diretos, ditos como progressivos. A análise busca entender se realmente esses se 

comportam de maneira progressiva, como é o esperado pelos impostos diretos. Não tendo como 

objetivo de análise desestimular o uso destes, mas apenas, notificar que esses podem ser 

potencialmente mais progressivos do que são na realidade do sistema tributário brasileiro. 

Durante o período entre 1980 e 2010 foi observado um grande aumento da desigualdade 

de renda na maioria dos países desenvolvidos, período esse que ocorreu uma reorganização 

tributária nos mesmos, a favor do capital e dos mais ricos, em que o objetivo principal era a 

redução da progressividade. E curiosamente, o Brasil na década de 1990, ajustou o imposto de 

renda de pessoa física (IRPF) a uma configuração próxima a tal modelo adotado pelos países 

desenvolvidos, onde o objetivo era a redução da progressividade5, passando a adotar apenas 

três faixas de tributação e isenção de dividendos, enquanto, antes tinha-se 12 faixas de 

tributação, passando de uma alíquota máxima de 50% para 27,5%. (GOBETTI; ORAIR, 2016) 

Sendo que, nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, tal modelo 

foi sendo revertido, no entanto, no Brasil não houve uma grande mudança. Então, o que se pode 

observar diante disso é que países que adotam uma estrutura tributária menos progressiva, tanto 

na adoção de impostos indiretos ou até mesmo reduzindo a capacidade progressiva dos 

impostos diretos, tendem a ter uma maior desigualdade de renda. 

O Brasil além de possuir uma carga tributária altamente concentrada, especificamente 

pautada em impostos indiretos, é um dos poucos países do mundo no qual os dividendos 

                                                           
5 Essa redução faz parte de um movimento chamado Reaganomics, que ocorreu nos Estados Unidos, onde 

acreditava-se que a progressividade era o mal a ser contido, reduzindo assim agressivamente o número de faixas 

de impostos de renda de pessoas físicas (IRPF). 
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distribuídos a acionistas estão isentos de impostos de renda de pessoa física e há a possibilidade 

de deduzir do lucro tributável uma despesa fictícia denominada juros sobre o capital próprio 

(JSCP). (GOBETTI; ORAIR, 2016) 

Esse tipo de organização tributária brasileira, de isenção de dividendos tende a 

beneficiar indivíduos de faixa mais elevadas.  

Para argumentar: 

 [...] ao observar os números, percebe-se que o volume de dividendos e lucros 

distribuídos quase dobrou em valores reais, de R$149 milhões em 2007 para R$ 287 

bilhões em 2013, expansão 41% superior à do PIB. Esses montantes beneficiam 2,1 

milhões de pessoas ou 7,9% dos declarantes, com maior presença nos estratos do topo, 

onde chegam a representar 72,0% dos declarantes de rendimentos superiores a R$ 1,3 

milhão. (GOBETTI; ORAIR, 2016, pág.17) 

 

Outro ponto a se destacar é que a maior parte dos seus rendimentos são isentos, 

principalmente nas faixas mais elevadas. Isto é, existe uma desigualdade na distribuição dos 

receptores de lucros e dividendos, que estão mais concentrados no topo, e além da maior parte 

da sua renda ser isenta de impostos. Portanto, a isenção de dividendos além de acentuar a 

concentração de renda nas camadas mais elevadas de renda, acaba por abdicar 

significativamente de receitas para o governo. (GOBETTI; ORAIR, 2016) 

Diante disso, a progressividade do imposto de renda de pessoa física (IRPF) pode ser 

questionada. É sabido que impostos que incidem sobre a renda são impostos diretos e 

progressivos, mas no caso brasileiro, ao analisarmos sobre a equidade do sistema tributário, 

quando avaliamos diversos tipos de renda e tratamentos tributários que recebem, tanto em 

termos vertical ou horizontal, os resultados apontam para um rompimento de ambos os 

princípios da estrutura do imposto de renda de pessoa física (IRPF). (Ibid) 

 “Tanto do ponto de vista horizontal, porque os recebedores de dividendos não possuem 

alíquotas médias mais baixos, quanto numa perspectiva vertical, na medida em que as alíquotas 

decrescem no topo da distribuição.” (GOBETTI; ORAIR, 2016, pág. 22) 

Portanto, o imposto de Renda de Pessoa física tem sim impactos redistributivos, dado a 

sua caracterização de imposto direto, sobre a renda, porém é limitado, dado a sua concentração 

sobre uma pequena parcela da população. 

Aceitando-se que um parâmetro de comparação da progressividade de um sistema 

tributário e, portanto, da sua equidade são as diferenças da distribuição de renda observadas 

entre famílias e indivíduos, a evidência encontrada sugere que o grau de progressividade da 

tributação direta é insuficiente para compensar o alto grau de desigualdade de renda da 

sociedade brasileira. (MAGALHÃES; SILVEIRA et. Al., 2000). 
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3.2 – FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A REDUÇÃO DO NÍVEL DE 

CONCENTRAÇÃO DE RENDA 

 

Essa seção tem como fim denotar os possíveis fatores que levaram uma redução na 

concentração de renda brasileira, no período de 2001 a 2005. Descrevendo mudanças em fatores 

econômicos e sociais. 

No período de 2001 a 2004, a desigualdade de renda familiar per capita caiu de forma 

contínua e substancial. Além de ser um resultado importante por si só, essa desconcentração 

levou a uma expressiva redução da pobreza e da extrema pobreza. A análise feita pelo Ipea 

(Instituto de pesquisa econômica aplicada) mostra que a queda recente da desigualdade teve 

diferentes fatores determinantes, o que favorece sua sustentabilidade. (HOFFMANN et al., 

2006) 

Apesar de diferenças no arcabouço teórico gerarem algumas discordâncias a respeito da 

magnitude de que fato contribui para tal transformação, há um consenso de que boa parte da 

queda da desigualdade está relacionada a mudanças na distribuição de renda não derivada do 

trabalho, redução da desigualdade no mercado de trabalho, aumento do salário mínimo e 

também uma melhora no nível de educação. (BARROS, et al.,2007) 

A renda não derivada do trabalho corresponde, na maior parte, aos programas de 

transferência de renda do governo. No período de 2001 a 2005, os programas de transferências 

de renda desempenharam um papel significativo sobre a redução da pobreza, sendo 

responsáveis por uma parcela importante na queda da desigualdade. A participação desse tipo 

de renda passou de 22% para 24% no orçamento das famílias e a proporção de brasileiros que 

vivem em domicílios cujo orçamento provém, ao menos em parte, de fontes não derivadas do 

trabalho, foi de 42% para 52%. (Ibid) 

 De acordo com a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios) é possível 

identificar três tipos de transferências públicas: as pensões e aposentadorias públicas; o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC); e os benefícios do Bolsa Família. As pensões e 

aposentadorias representam a maior parte das transferências públicas, cerca de 95%. Os 

benefícios do bolsa família equivalem a menos de 2,5% das transferências públicas, o que 

equivale a menos de 0,5% da renda total das famílias. A participação do BPC é similar. O BCP 

e o bolsa família juntos correspondem a menos de 1% da renda total das famílias, e por menos 

de 5% das transferências públicas. (Ibid) 
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 Para argumentar:  

[...] em 2015, as transferências condicionadas de renda são menos de 1% do PIB 

(Produto Interno Bruto) e são responsáveis por 13% da queda da desigualdade no 

Brasil. (OCDE, p.2, 2016) 

[...] o custo dessas políticas é sensivelmente diferente: o custo da expansão das 

aposentadorias e pensões foi, no período, de quatro a cinco vezes superior ao da 

expansão do Bolsa Família e do BPC. Daí decorrer o fato de o Bolsa Família e o BPC 

se apresentarem com muito mais custos-efetivos (custo-benefício) no combate à 

desigualdade que as aposentadorias e pensões. (BARROS, NERI et al., p. 21, 2006)  

Ou seja, as transferências de renda apresentam potencial efetivo para a redução da 

concentração de renda, dado que gastos que representam uma pequena participação no PIB 

resultam em uma significativa redução da desigualdade, tendo assim, uma boa relação custo-

benefício. 

De acordo com o INSS6 (Instituto Nacional do Seguro Social) 2017, o BPC, o Benefício 

de Prestação Continuada, consiste em uma transferência de renda sem condicionantes e 

independente de contribuição prévia para o regime de seguridade social, o benefício é voltado 

para idosos com 65 anos ou mais, e para pessoas com deficiências não aptas ao trabalho nem a 

uma vida independente. O valor do benefício é de um salário mínimo e para ter direito ao 

benefício, a renda familiar per capita deve estar abaixo de ¼ do salário mínimo.  

Ou seja, o benefício de prestação continuada é uma garantia de uma renda mínima para 

indivíduos que possuem algum tipo de limitação de longo prazo que impossibilite sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas., 

além de se encontrar em uma situação de vulnerabilidade econômica. Contribuindo, portanto, 

para o processo de redução da desigualdade de renda   

O bolsa família é o principal programa de transferência de renda do governo federal, 

esse é voltado a famílias pobres com uma renda mensal per capita de R$100,00, registradas no 

Cadastro Único7. O valor do benefício varia de acordo com a renda per capita da família e com 

a composição do domicilio. 

                                                           
6 https://www.inss.gov.br/beneficios/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-def... 

Acesso em 22/11/2018 
7 O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema 

pobreza. Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios para 

implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias. Devem estar 

cadastradas as famílias de baixa renda: Que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou que ganham até 3 

salários mínimos de renda mensal totall.  

www.caixa.gov.br/cadastros/cadastro-unico/Paginas/default.aspx    

Acesso em 16/10/2018 

https://www.inss.gov.br/beneficios/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-def...
https://www.inss.gov.br/beneficios/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-def...
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Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social 8(2015), o valor que a família recebe 

por mês é a soma de vários tipos de benefícios previstos no Programa Bolsa Família. Os tipos 

e as quantidades de benefícios que cada família recebe dependem da composição (número de 

pessoas, idades, presença de gestantes etc.) e da renda da família beneficiária. 

Um outro fator importante na redução da pobreza e redução da desigualdade no Brasil, 

é a melhoria do acesso à educação, dado que possibilitou que mais brasileiros tivessem a 

oportunidade de mudar para empregos mais bem remunerados. Educação pública igualitária 

promoveria a mobilidade social, redução das desigualdades, crescimento do produto potencial, 

uma vez que o país encontraria maiores níveis de escolaridade. (OCDE,2015) 

A elevação no nível de educação ("anos de estudo") da força de trabalho e dos ocupados 

em geral é outra variável usualmente mencionada como determinante na redução dos níveis de 

pobreza e concentração. O perfil distributivo da educação (capital humano) teria um reflexo 

sobre o perfil distributivo dos rendimentos. Na medida em que a desigualdade educacional se 

reduz o resultado seria a queda nos índices de concentração.  (RAMOS,2015) 

O investimento na educação do ser humano possibilitaria maiores rendimentos e maior 

habilidade para encarar os desequilíbrios econômicos e sociais que sobrevém à sociedade nos 

dias atuais, além de contribuir para a minimização das diferenças da segmentação no mercado 

de trabalho entre homens e mulheres ou negros e brancos. 

Sendo claro que ainda é preciso mais, no sentido de fortalecer a qualidade da educação, 

melhorando e aumentando as oportunidades para indivíduos mais vulneráveis, melhorando a 

educação básica, oferecendo mais educação técnica, dado essa ser mais voltada para o mercado 

de trabalho, combater a evasão escolar, dando suporte aos alunos em condições de 

vulnerabilidade econômica, entre outros. 

O salário mínimo também é um outro fator que muitos autores acreditam ter sido parte 

fundamental na melhoria da distribuição de renda. Paralelamente a isso, pode ter contribuído 

também para o combate às elevadas taxas de pobreza. No período de 2004 a 2013, a variação 

positiva do salário mínimo provocou uma redução do índice de Gini. (SABOIA; NETO, 2018) 

 A tabela 6 mostra uma simulação da variação do salário mínimo (de 10% até 70%) sobre o 

índice de Gini da distribuição do rendimento familiar per capita em 2004. Apresenta também 

uma coluna para a taxa de crescimento de 67,4% que foi o crescimento real do salário mínimo 

no período 2004/2013. (Ibid) 

                                                           
8 mds.gov.br/assuntos/bolsa-família  

Acesso em 17/10/2018 

http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia
http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia
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Tabela 6 - Índices de Gini da distribuição do rendimento familiar per capita segundo os 

percentuais de aumentos de Salário Mínimo 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de SABOIA; NETO, (2018) 

 

Conforme pode ser observado na tabela 6, à medida que o salário mínimo cresce, o 

índice de Gini tende a cair. Enquanto que, em 2004, o índice de Gini apresentava um valor de 

0,578, com uma pequena variação salarial, de 10%, tenderia a haver uma queda de 0,008 pontos 

do índice de Gini. Passando de 0,578 para 0,570. Quando simulado para uma maior variação 

salarial, a consequência é a tendência de queda do índice. Por exemplo, se pegarmos a variação 

salarial de 60%, tenderia a haver uma queda de 0,026 pontos do Gini. E esse tende a ser uma 

consequência da elevação do salário mínimo, uma queda no Índice de Gini. 

Entretanto, segundo Saboia; Neto (2018), embora o índice de Gini continue caindo na 

medida em que o salário mínimo cresce, a queda vai diminuindo para taxas mais elevadas de 

crescimento do salário mínimo, apontando, portanto, para a perda de eficiência do salário 

mínimo em termos de redução das desigualdades de renda das pessoas/famílias. 

Outro fator que apresentou uma significativa contribuição para a redução da 

desigualdade de renda brasileira, no período entre 2001 e 2004, foi uma mudança na 

distribuição dos rendimentos do trabalho, e principalmente uma redução da desigualdade no 

mercado de trabalho. O proeminente decréscimo na desigualdade em termos de remuneração 

do trabalho no período é uma das principais razões responsáveis pela concomitante queda na 

desigualdade de renda per capita no Brasil.  (MENDONÇA et al.,2007) 

  A diferença em capital humano entre trabalhadores é responsável, no Brasil, por quase 

metade da desigualdade em remuneração do trabalho. Sendo assim, parte importante da recente 

queda da desigualdade está associada a melhorias no capital humano da força de trabalho, e em 

particular, as reduções nos diferenciais de remuneração por nível educacional. (Ibid) 

 Ao longo dos últimos anos ocorreu também um declínio da discriminação (por gênero e 

cor) e da segmentação (espacial, setorial e entre os segmentos formal e informal) na qual, 

contribuiu para a recente redução do grau de desigualdade em remuneração do trabalho e renda 

per capita. (Ibid) 

Variação 

Salarial 2004(Fixo) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 67,40% 70% 

Índice 

de Gini 0,578 0,570 0,564 0,560 0,556 0,554 0,552 0,551 0,551 
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 No Brasil, assim como praticamente em todo mundo, as mulheres são menos remuneradas 

do que os homens, ou seja, possuem menores salários, mesmo possuindo as mesmas 

características e inseridas no mesmo segmento de mercado de trabalho, chegando a receber 

remunerações 56% menores do que as dos homens. No período de 2001 a 2005 esse diferencial 

declinou 2 pontos percentuais, o que pode, portanto, ter contribuído para a queda da 

desigualdade de renda do trabalho. (Ibid) 

O diferencial de salários entre brancos e negros também é elevado, ainda que inferior se 

comparado ao diferencial por gênero. No período entre 2001 e 2005, esse diferencial também 

declinou 2 pontos percentuais. O cenário observado antes de tal período, era que indivíduos 

brancos com as mesmas características e inseridos no mesmo segmento do mercado de trabalho 

recebiam remunerações 11% maiores do que os indivíduos negros. (Ibid) 

 Portanto, a discriminação por gênero no mercado de trabalho foi responsável apenas 

por 2% da queda no grau de desigualdade de rendimentos. Já o diferencial por cor, contribuiu 

com 7% da queda da desigualdade de remunerações, além de contribuir com a queda da 

desigualdade de renda per capita em 5%, no período de 2001 a 2005. 

Em relação à segmentação espacial, a remuneração média de trabalhadores com as 

mesmas características e inseridos no mesmo segmento de mercado de trabalho era cerca de 

6% maior nas RMs (diferenças entre regiões metropolitanas) do que em municípios de porte 

médio, e 11% maior nesses municípios do que era nos de pequeno porte. No entanto, a partir 

de 2004, o diferencial entre as RMs e os municípios de médio porte do interior declinou em 

cerca de 4 pontos percentuais, entre os RMs e os municípios de pequeno porte, a redução foi 

em torno de 6 pontos percentuais. (MENDONÇA et al., 2007) 

Mesmo dentro de um dado município existem diferenças espaciais em remuneração entre 

trabalhadores com mesmas características produtivas. As mais conhecidas são entre áreas 

urbanas e rurais, trabalhadores rurais recebem uma remuneração menor do que trabalhadores 

urbanos, diferença essa em torno de 8%. Entretanto, no período entre 2001 e 2005, esse 

diferencial declinou 4 pontos percentuais, na qual contribuiu para a recente queda na 

desigualdade. (Ibid) 

 Sendo assim, a evolução do grau de segmentação do mercado de trabalho, ou seja, a 

redução dos diferenciais entre RMs e os municípios de médio e pequeno porte do interior foram 

responsáveis por uma redução de 12% da queda da desigualdade em remuneração de trabalho 

e por 7% da queda da desigualdade de renda per capita, no período de 2001 a 2005. Os 

diferenciais entre as UFs (unidades da federação) foram responsáveis por apenas 2% da queda 

da desigualdade de renda per capita e por 7% da queda da desigualdade em remuneração do 



44 

 

trabalho. Por último, a redução dos diferencias entre áreas urbanas e rurais favoreceu a redução 

da desigualdade de renda entre famílias em cerca de 3% e 4% na remuneração do trabalho. 

(Ibid) 

Uma das formas de segmentação mais comuns no Brasil é a existente entre o setor formal e 

o setor informal, tanto entre empregados formais e informais, quanto entre empregados formais 

e empregados por conta própria. Normalmente, empregados do setor formal possuem 

remunerações do trabalho 40% superiores a trabalhadores dos setores informais e por conta 

própria, com as mesmas características e inseridos no mesmo segmento de mercado de trabalho. 

(Ibid) 

 No período de 2001 a 2005, o diferencial entre empregados formais e informais cresceu 4 

pontos percentuais e entre empregados formais e por contra própria aumentou quase 15 pontos 

percentuais. Com o declínio do grau de informalidade, aumentou-se significativamente a 

diferença entre as remunerações tanto dos trabalhadores do setor formal e do setor informal, 

como também dos trabalhadores que trabalham por conta própria. (Ibid) 

Portanto:  

 [...] a segmentação formal-informal é uma das formas de distinção mais visíveis no 

mercado de trabalho brasileiro. A despeito do declínio do grau de informalidade do 

mercado de trabalho, o diferencial de rendimentos entre trabalhadores formais e 

informais aumentou significativamente. Esses dois fatores têm atuado em direções 

opostas: a queda no grau de informalidade tem contribuído para reduzir a 

desigualdade de rendimentos do trabalho, enquanto o aumento no diferencial de 

salários formal-informal tem levado a uma elevação dela. O efeito líquido dessas duas 

forças tem sido desfavorável: caso o grau de segmentação entre os setores formal e 

informal não tivesse aumentado, a queda na desigualdade de renda entre famílias teria 

sido 5% maior do que efetivamente ocorreu. (IPEA,2006) 
 

  Não obstante, a redução no grau de informalidade possa ter colaborado para redução da 

desigualdade de renda, pelo outro lado, o aumento na diferença de remuneração dos 

trabalhadores formais e informais tem exercido uma força na direção oposta. Sendo assim, a 

evolução da segmentação formal informal não se encontra entre os fatores que contribuíram 

para recente queda no grau desigualdade renda do país. (MENDONÇA et al., 2007) 

A queda da desigualdade, no período entre 2005 e 2008, foi devido à queda do segmento 

informal no mercado de trabalho. A formalidade ou informalidade são duas formas distintas de 

inserção no mercado de trabalho com elementos de segmentação. Esses elementos se referem 

ao diferencial de rendimentos não advindos de diferencial na produtividade. Posto que, 

ceteribus-paribus, os rendimentos do segmento formal são maiores aos do segmento informal. 

A transferência do mercado informal para o mercado formal traria ganhos em termos de redução 

da pobreza, como também de melhoria da distribuição de renda. (RAMOS,2015) 
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Porém, embora significativa e importante, a queda observada na desigualdade de renda 

não foi suficiente para colocar o Brasil em uma posição equiparável à dos demais países com 

nível de desenvolvimento semelhante, e serão necessários muitos anos de queda sustentada para 

que tal aconteça.  (HOFFMANN et al., 2006) 

Portanto, esses fatores foram essenciais para a queda da desigualdade no período. No 

entanto, é importante analisar se esses fatores podem continuar desempenhando esse papel 

positivo ou se será necessária outra alternativa para a continuidade da evolução favorável da 

melhoria da distribuição de renda no futuro. 

 

3.3 - PROCESSO DE CONTINUIDADE E MUDANÇA PARA SUPERAR A 

DESIGUALDADE DE RENDA 

 

Essa seção tem o propósito de apresentar um caminho alternativo para a continuidade 

do processo de redução da desigualdade de renda, visto que os fatores que desempenhavam 

anteriormente esse importante papel de redução da desigualdade de renda, possuem um limite. 

Os estudos apontam como causas principais da redução da pobreza, o ganho real do 

salário mínimo, que em parte se deve ao aumento no acesso à educação e o dinheiro transferido 

do governo para os mais necessitados. Sendo que esses pela sua própria natureza são limitados. 

O bolsa família, por exemplo, é um programa de transferência de renda condicionado, 

esse é um complemento de renda e não um substituto de salários para as famílias. O programa 

bolsa família não é um direito, de acordo com a Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que o 

cria, estabelece em seu artigo sexto, parágrafo único: o poder executivo deverá compatibilizar 

a quantidade de beneficiários do Programa Bolsa Família com as dotações orçamentárias 

existentes, ou seja, o Programa Bolsa Família é um programa de orçamento definido. Sendo 

assim, uma vez que o orçamento destinado ao programa esgote, ninguém mais pode passar a 

receber o benefício, pelo menos até que haja crédito suplementar. (SOARES, SÁTYRO, 2009) 

À medida que o orçamento atinge sua meta, só há entrada de novas famílias em decorrência 

da saída de outras. Não sendo um caminho de continuidade do processo de redução da pobreza. 

Há uma grande importância em mantê-lo, mas existe uma limitação orçamentária para sua 

expansão. (Ibid) 

 Outro ponto de insuficiência do programa seria com relação ao seu erro de exclusão. A 

própria natureza de focalização do programa pode estar relacionada a isso, dado que muitas 

famílias elegíveis não recebem o benefício, enquanto muitas famílias que não se encontram em 



46 

 

situação de vulnerabilidade necessária para enquadramento do programa recebem o benefício. 

(KERSTENETZKY,2009) 

O programa bolsa família também possui uma limitação na redução da desigualdade, 

pelo fato de que o programa já cobre uma parcela substancial dos indivíduos que necessitam. 

Quando o programa foi criado, ele já estaria atingindo inúmeras famílias na qual estavam antes 

sem renda, portanto, o aumento deste será apenas incremental, não tendo o mesmo impacto do 

início do programa. 

A educação é mais um fator que auxilia na redução da pobreza, o avanço quantitativo 

foi bem evidente, hoje praticamente todos têm acesso à educação. Portanto, esse também é um 

fator que não vai continuar reduzindo a desigualdade como antes, tem-se um limite. O que ainda 

é bem necessário são os investimentos em educação, com o objetivo de elevar a qualidade de 

todos os níveis de educação. 

Figura 12 – Indicador Econômico – Educação 2001/2012 

      

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, (2012) 

 

Em relação ao salário mínimo, economicamente não é sustentável a longo do tempo a 

fixação de um salário mínimo muito acima da taxa de salário de equilíbrio, tal prática pode 

impulsionar ao não cumprimento da legislação, como também ocasionar o aumento do 

desemprego ou até mesmo ambos. (FERRAZ,2012) 

Como o próprio nome já sugere, este é um salário que é mínimo, o piso do mercado de 

trabalho, possuindo assim um limite para seu aumento. Além do salário mínimo também 

desempenhar outros papéis na economia, ele está vinculado à seguridade social desde a 
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Constituição de 1988, sendo piso oficial de aposentadorias e pensões, valor do benefício de 

prestação continuada, valor do abono salarial e do seguro desemprego. Portanto, alterar o seu 

valor tem um custo orçamentário significativo. 

Um caminho para continuidade do processo de redução da desigualdade de renda seria 

então uma reformulação do sistema tributário. O sistema de impostos brasileiros é bastante 

concentrado em impostos regressivos, ou seja, impostos indiretos, no qual contribuem para o 

agravamento da situação desigual do país. Mas, não são apenas os impostos indiretos que 

contribuem para atual conjuntura desigual, no caso brasileiro, os impostos diretos também não 

apresentam tamanha progressividade, na qual deveriam ter. Portanto, uma mudança nesse 

sistema é um caminho promissor para a redução da desigualdade de renda brasileira. 

A maior parte da arrecadação de receita brasileira são dos impostos indiretos, tributos 

que incidem sobre o consumo, onerando os indivíduos de menor renda, portanto, aumentando 

a desigualdade de renda brasileira, concentrando a maior parte da renda nas “mãos” dos mais 

ricos, no topo. 

Assim sendo, soluções como a tributação das grandes fortunas, tributações sobre 

herança, tributações sobre iates, jatinhos, helicópteros e etc. seria um soluções para aumentar a 

arrecadação de receita para o governo. Um caminho para simplificar os tributos indiretos seria 

a implementação do IVA (Imposto sobre o valor acrescentado), em substituição aos impostos 

sobre o consumo atualmente vigentes no Brasil, como o IPI, ICMS e o ISS. Além da 

simplificação, tornaria o sistema completamente harmônico com os demais países do Mercosul, 

que já adotaram a esse tipo de imposto. 

O IVA é um imposto cuja base conceitual deriva da economia. Segundo Samuelson e 

Nordhaus, 1999 (apud OLIVEIRA, pág.: 15, 2011). O valor acrescentado é a diferença entre as 

vendas de uma empresa e as suas compras de matéria prima de serviços de outras empresas. 

Esse conceito evita, desde cedo, a dupla contagem dos produtos utilizados na produção de 

outros produtos e sua principal finalidade é a redução dos preços dos produtos sobre os quais 

incidiam um imposto indireto em cascata. (OLIVEIRA, 2011) 

 É importante ressaltar que o sistema tributário brasileiro é completamente distinto dos 

demais países, pela sua maneira de repartição de competência, dado que não é apenas um único 

ente estatal que possui o poder de tributar, mas sim três, o estado, o município e a união. No 

Brasil, quando se trata de impostos sobre o consumo, tem-se o IPI, de competência da União, o 

ICMS, de competência estadual e o ISS, de competência municipal. (COSTA,2014) 
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Ou seja, o Brasil no lugar da implementação de um único imposto, com alíquota 

uniforme, entre estados, municípios e união, o IVA, instituiu-se três impostos, o IPI, o ICMS e 

o ISS, todos cumulativos entre si. 

Portanto, o IVA é um imposto uniforme, não havendo diferença nas alíquotas entre 

estado, município e união. Este é de competência central e não compartilhado entre diferentes 

entes, além da prestação do serviço já se encontrar inclusa no próprio imposto, e o objetivo 

principal, redução da carga tributária que onera o consumo, além de tornar o sistema mais 

transparente. 

Mas, é necessário ir além. A estrutura do imposto de renda de pessoa física no Brasil, o 

principal imposto direto, é pouco progressivo na sua totalidade, levando em consideração os 

variados tipos de renda e tratamento tributário da qual recebem. E diante do cenário, da qual a 

parcela dominante dos rendimentos dos mais ricos advém da propriedade do capital que será 

isenta ou submetida a alíquotas mais baixas que as aplicadas às rendas provenientes do trabalho 

criando consideráveis distorções, como, por exemplo, a de alíquotas efetiva dos mais ricos seja 

inferior à dos declarantes intermediários, por isso medidas progressivas são sugeridas, que 

sejam voltadas principalmente para a ampliação da base tributável, incluindo principalmente 

rendas isentas como os lucros e dividendos. Esse também é um meio sustentável na qual o 

governo pode ampliar sua receita, concentrando o ônus no topo. (GOBETTI; ORAIR,2016) 

O sistema clássico de tributação de renda pressupõe a tributação do lucro na pessoa jurídica 

e, posteriormente, à medida que seja distribuído os dividendos aos acionistas, também seja 

tributado na pessoa física. Dentre os países da OCDE, países de economias desenvolvidas que 

aceitam os princípios da democracia, apenas Estônia e República da Eslováquia não adotam 

esse sistema, tributam o lucro apenas uma vez. No entanto, em 2001 a Republica Eslováquia 

adotou uma contribuição social para financiar a saúde. Restando a Estônia com um regime igual 

do Brasil, de isenção total. (Ibid) 

 A seguir, é apresentado um estudo dos autores GOBETTI e ORAIR (2016), onde são 

feitas quatro simulações sobre propostas de alternativas de mudança na legislação do IR 

(Imposto de Renda), e para isso são estimados três efeitos: sobre a receita, a desigualdade 

(expressa pela mudança no índice de Gini) e o número de pessoas atingidas. 

Cenário de referência: a estrutura do IRPF, correspondente ao ano de 2013, gerou uma 

receita de R$ 149,7 bilhões e reduziu a desigualdade, expressa no Índice de Gini, em 2,78%.  

Foram simulados outros quatro cenários para captar o efeito das diferentes alterações na 

legislação do IRPF: 
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Tabela 7 - Simulações na mudança do Imposto de renda 

Cenário Pessoas 

atingidas 

Receita 

Gerada 

Desigualdade 

1º - Tributar lucros e dividendos nos 

moldes vigentes até 1995, com 

alíquota linear de 15% exclusiva na 

fonte, independentemente da renda 

total do seu recebedor. 

 

2,1 milhões 

 

+ R$ 43 

bilhões 

 

- 3,67% 

2º - Tributar os lucros e dividendos 

pela tabela progressiva do IRPF do 

ano de 2013, com uma faixa de 

isenção e alíquota variando de 7,5 % 

a 27,5%, conforme a renda do 

recebedor. 

 

1,2 milhões 

 

+ R$ 59 

bilhões 

 

- 4,03% 

3º- Manter a isenção de dividendos, 

mas mudar a tabela do IRPF, teria de 

ser profunda ao ponto de exigir a 

criação de três novas alíquotas 

(35%, 40% e 45%), a partir de níveis 

limitados de renda (R$ 60 mil, R$ 

40 mil e R$ 80 mil, 

respectivamente). 

 

3,8 milhões 

 

+ R$ 43 

bilhões 

 

±  - 3,27% 

4º - Criação de uma alíquota 

adicional de 35% do IRPF apenas 

para rendas muito elevadas (acima 

de 325 mil) e, simultaneamente, 

submeter os lucros e dividendos a 

tabela progressiva, como na 

segunda alternativa. 

 

1,2 milhões 

 

+ R$ 72 

bilhões 

 

- 4,31% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de GOBETTI e ORAIR (2016) 
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 Pode-se perceber diante dos resultados que as alternativas que canalizam a 

progressividade do imposto de renda seriam aquelas que potencializam a retomada da tributação 

dos lucros e dividendos. A criação de alíquotas adicionais por renda, ou a criação de uma 

alíquota específica para rendas mais elevadas, ao invés de apenas uma alíquota linear, 

independentemente de renda, também contribuiriam de maneira mais satisfatória para 

progressividade do imposto de renda, assim como um maior aumento de receita, redução de 

desigualdade, além de necessitar que se alcance uma quantidade  menor de contribuintes. 

Por sua vez, a alternativa de ampliar a progressividade pela criação de alíquotas 

adicionais, mas mantendo os dividendos isentos, exige que se alcance uma quantidade muito 

maior de contribuintes para produzir uma arrecadação semelhante as de outras alternativas que 

sugerem a retomada da tributação dos lucros e dividendos, mas, ainda assim, bem abaixo das 

receitas geradas nos cenários 2 e 4 e uma redução no índice de Gini inferior se comparado com 

os demais cenários. Nesse caso, aumentariam também as disparidades de renda entre a classe 

média, principalmente assalariada, e os muito ricos cuja maior parte dos rendimentos 

permaneceria isenta. (GOBETTI; ORAIR,2016) 

Uma reforma com esses aspectos tem o grande benefício de combinar as dimensões de 

equidade e de eficiência, favorecendo assim o desempenho da economia brasileira. Uma 

reforma tributária seria uma solução ótima para a redução da desigualdade de renda brasileira, 

uma reformulação dos impostos, seja diretos ou/e indiretos contribuiria para uma menor 

concentração da renda no topo da distribuição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ao analisar o histórico da desigualdade de renda no Brasil, nota-se que ocorreu uma 

queda significativa no período de 2001 a 2015. Conquanto, tendo alcançado bons resultados ao 

longo dos anos, a desigualdade de renda é ainda elevada no Brasil, caracterizando como um dos 

países mais desiguais do mundo, sendo assim, ainda há muito a ser realizado para melhorar este 

cenário. 

O índice de Gini brasileiro vem decrescendo ao longo do tempo, mas ainda apresenta 

níveis bem elevados, principalmente se compararmos com o dos países desenvolvidos, o que 

corrobora com a elevada desigualdade de renda brasileira. A desigualdade de renda, por sua 

vez, é capaz de afetar negativamente a sociedade, uma vez que, a desigualdade de renda pode 

ser considerado como um indicador social, desse modo, quanto maiores os níveis de 

concentração da renda, menores tendem a ser os níveis de  bem estar da maior parte da 

população e consequentemente,  maior a desigualdade social, o que explica, em certa medida, 

a pobreza existente no país. 

No Brasil, a elevada desigualdade de renda está de certo modo atrelada à estrutura da 

carga tributária brasileira, composta por mais impostos indiretos, que incidem sobre o consumo 

do que impostos diretos, incidente sobre a renda. Dessa forma, se onera proporcionalmente mais 

os indivíduos com maiores vulnerabilidades econômicas, infligindo o princípio da justiça 

social, tornando o sistema tributário brasileiro com caráter regressivo. 

Além da elevada carga de impostos indiretos, os impostos diretos se mostram limitados 

em sua efetividade redistributiva, dado que o sistema brasileiro adota a isenção de lucros e 

dividendos distribuídos aos acionistas do imposto de renda de pessoa física, beneficiando assim 

indivíduos de faixas de renda mais elevadas. 

Na monografia, alguns fatores, como programas sociais do governo, aumento do salário 

mínimo, maior acesso à educação e mudanças no mercado de trabalho, foram apresentados 

como importantes para reduzir a desigualdade no período.  No caso especifico de 2001 a 2004, 

essa redução foi atribuída aos projetos de transferências de renda do governo. No período de 

2004 a 2008, ocorreu uma significativa queda no espaço informal de mercado de trabalho. 

Dessa forma, a transferência da informalidade para a formalidade trouxera ganhos tanto em 

termos de redução da pobreza, como da melhora de distribuição de renda. E nos períodos de 

2009 a 2015, alguma das variáveis como elevação do salário mínimo real e educação, 

contribuíram para tal fato. (BARROS, et al.,2007).  
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Dado a limitação vista nos fatores que contribuíram para a redução no nível da 

concentração da renda brasileira, é necessário uma nova alternativa para a continuidade desse 

processo, dada a importância da redução da elevada desigualdade de renda, portanto, uma 

reforma no sistema tributário brasileiro seria essencial para reduzir tais níveis e dar 

continuidade desse importante processo de redução da desigualdade de renda, pois essa, de 

certa maneira, contribui significativamente para a redução da desigualdade social. 

  Por conseguinte, o aumento da participação de impostos diretos na composição da carga 

tributária e também a sua maior efetividade na redistribuição da renda, através da retomada da 

tributação dos lucros e dividendos e também uma simplificação dos impostos indiretos, através 

da implementação do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), seria uma solução para tornar 

o sistema tributário brasileiro mais progressivo. 

Um sistema tributário mais progressivo representa uma sociedade mais justa 

socialmente, já que o valor do tributo aumenta na mesma proporção do incremento da 

renda/riqueza, desta forma, os que têm capacidade contributiva maior, por este princípio, 

contribuem em proporção superior, auxiliando, portanto, na redistribuição da renda na 

sociedade. 

Dois pontos importantes mencionados no presente trabalho, que seriam temáticas  

interessantes para o processo de continuidade do estudo do tema proposto, seria a análise do 

gasto social brasileiro, que possui um impacto redistributivo  pouco significativo e um estudo 

pontual dos fatores que explicam a queda expressiva da concentração da renda brasileira no 

período recente, como educação, os programas sociais e o aumento do salário mínimo . 

Por fim, é importante reforçar que a elevada desigualdade vista no Brasil, desigualdade 

em termo de renda, acaba se refletindo nas desigualdades sociais, compondo um cenário 

drasticamente diferente, entre ricos e pobres. É sabido da necessidade de algum grau de 

desigualdade para gerar incentivos econômicos, no entanto, tais incentivos não exigem níveis 

tão elevados como observados no Brasil. Portanto, medidas que tornem esse sistema mais 

progressivo são significativamente importantes, como é o caso da reformulação da estrutura 

tributária brasileira. 

Mesmo não tendo dados consolidados, não capturados pelos índices oficiais, há uma 

indicação de que essa trajetória de queda da desigualdade está sendo revertida, porque a 

desigualdade voltou a ter um comportamento crescente, a partir de 2015 entrou-se na pior crise 

desde 1929, o que aumentou o desemprego entre os mais pobres, aumentou-se a informalidade, 

houve flexibilização trabalhista e aumento da tributação indireta, principalmente sobre o 

combustível, e até 2018 esse cenário vem se agravando. 
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