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RESUMO 

 

Essa monografia analisa a controvérsia da distribuição de renda no país e a importância que a 
teoria do capital humano assumiu no debate. Na década de 1970 a teoria sobre a determinação 
dos salários baseada na produtividade do trabalhador, proposta pela concepção de capital 
humano, foi utilizada para explicar a concentração de renda verificada durante os primeiros 
anos do governo militar. Essa teoria, embutida no trabalho de Langoni, apesar da enxurrada 
de críticas que enfrentou, ganhou corpo e transformou-se num dos motes do debate mais atual 
sobre distribuição de renda. O que pode ser verificado no grupo de estudos dedicado ao tema 
publicado pelo IPEA, em 2007. Nessa monografia buscou-se analisar a emergência dessa 
teoria e sua permanência indiscreta e predominante no debate recente através de uma resenha 
crítica dos dois grupos de estudos supracitados. A verificação dessa hipótese configurou-se 
em uma das principais conclusões desse trabalho. 

Palavras-chave: Distribuição de renda. Teoria do capital humano. Controvérsia sobre a 
distribuição de renda no Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

O tema distribuição de renda está presente na literatura econômica desde o surgimento 

da economia política. Inicialmente fora estudado como a apropriação da renda pelas diferentes 

classes sociais, detentoras de diferentes fatores de produção, propriedade essa definida por um 

processo histórico. A questão era tratada na forma de distribuição funcional da renda. O 

advento da teoria marginalista colocou o debate em outros termos, tomando “como base 

analítica do problema o indivíduo com sua contribuição produtiva” 1. Na atualidade, grande 

parte dos estudos concentra-se na distribuição pessoal dos rendimentos, principalmente 

aqueles advindos da remuneração do trabalho. Nesse ambiente, ganhou força a teoria do 

capital humano, abordagem marginalista que interpreta o rendimento auferido por um 

indivíduo como a remuneração da produtividade do seu trabalho, que por sua vez está 

relacionada ao estoque de capital humano acumulado.  

No Brasil, o debate sobre a distribuição de renda só transbordou o meio acadêmico 

após 1972. O presente trabalho almeja discutir não apenas a controvérsia da distribuição de 

renda que saiu às ruas nos anos 1970, após a divulgação dos resultados do censo, mas 

especialmente as conseqüências da adoção de uma abordagem marginalista, de remuneração 

da produtividade dos fatores, sobre esse debate. O que inicialmente se pretendia indagar era: a 

dominação da teoria do capital humano, com seu viés marginalista, atrasou a formulação de 

políticas efetivamente destinadas à redução da desigualdade no Brasil? Responder a essa 

pergunta se percebeu algo arrojado. Então, tomando a questão como fio condutor, 

culminamos na proposta de trabalho que percorre as próximas páginas. Decidiu-se começar 

por um resgate do pensamento econômico brasileiro acerca da questão central, a distribuição 

de renda, em dois momentos cruciais para a discussão. O primeiro, na década de 1960, 

quando o país, sob o comando dos militares, assistiu a uma brutal concentração de renda. O 

segundo, na última década, quando pela primeira vez desde o episódio acima, a concentração 

                                                 

1 MALTA, 2010, p.1 
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de renda, medida por diferentes índices apresentou queda supostamente significativa. São 

momentos políticos bastante distintos do ponto de vista dos resultados encontrados e essa é 

uma consideração importante de ter em mente ao longo da leitura. O objetivo dessa 

monografia é identificar paralelos e dissonâncias entre os estudos que emergiram nesses dois 

cenários. 

O trabalho está então composto de quatro partes, sendo a primeira delas esta 

introdução. No capítulo 1 está posto uma resenha do trabalho encomendado pelo Ministério 

da Fazenda ao Professor Carlos Langoni logo após o a divulgação dos resultados do censo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também a coletânea de Tolipan 

e Tinelli, fonte da crítica ao estudo oficial. Serão apresentados os principais argumentos e 

resultados encontrados por Langoni. Ao longo dessa apresentação serão apontadas as críticas. 

O capítulo conta também com uma seção sobre a política econômica dos primeiros anos do 

governo militar. No capítulo 2 principiamos também pela apresentação do estudo “oficial”, a 

diferença é que o conjunto de trabalhos que será resenhado faz parte de um mesmo estudo. 

Aparentemente não existem distintos lados a contrapor, e aí o que chamamos de pasteurização 

do debate. Buscaremos prover o material necessário para conectar os dois grupos de estudos. 

Na quarta parte encerramos essa monografia sem esgotar a questão inicial. Esperamos, 

contudo apontar caminhos para o prosseguimento dessa investigação, bem como novas 

perguntas. 
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CAPÍTULO I – A CONTROVÉRSIA DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NA 

DÉCADA DE 1970 

O governo militar, desde o princípio, buscou legitimar-se pelo sucesso econômico de 

sua gestão como promotora do crescimento com estabilidade política e macroeconômica, 

propagandeando diferentes ênfases ao longo do tempo. Nessa frente “críticas quanto à 

estratégia de desenvolvimento econômico tinham uma importância que transcendia o mero 

debate acadêmico” (PRADO e SÁ EARP, 2003, p.228). Como disse Serra (1975), “se os 

teoremas da Geometria contrariassem os interesses dos homens, surgiriam legiões de 

matemáticos para refutá-los” (p.263). Promover o crescimento com exclusão, para o benefício 

de uma escassa elite capitalista não seria um argumento bem sucedido de publicidade estatal. 

Assim, logo da divulgação dos resultados do censo de 1970, o debate sobre o tema 

distribuição de renda acalorou subitamente. Todavia, só tomou dimensões públicas quando o 

presidente do Banco Mundial, Robert McNamara, criticou o desempenho do Brasil nesse 

campo. O ex-secretário de Estado dos EUA fomentou a controvérsia a partir do estudo 

realizado por Albert Fishlow (1972). Segundo esse autor, o aumento da concentração de renda 

seria um resultado produzido pelas políticas econômicas dos últimos governos. 

Diante desse quadro Delfim encomendou ao recém chegado2 Professor Langoni um 

estudo sobre as causas do aprofundamento da concentração de renda no período. O trabalho 

encomendado ao Professor Langoni circulou confidencialmente durante um ano antes de ser 

publicado como livro. De acordo com a leitura crítica feita por Malan e Wells (1975), 

Langoni “simplesmente ignora, de forma deliberada, a existência de interpretações 

alternativas à sua para as causas desse aumento de desigualdade, em particular aquelas 

enfatizando a condução da política econômica durante a década” (p.246). 

                                                 
2 Professor Langoni obteve o título de PhD em Economia pela Universidade de Chicago no ano de 1970. 
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Desperta certa curiosidade o prefácio do Professor Antonio Delfim Netto para o livro 

de Langoni (1975), onde ele profere os seguintes dizeres: “No momento em que o sucesso do 

modelo de desenvolvimento posto em prática, a partir de 1964, tornou ridícula a discussão em 

torno da viabilidade econômica do País ou da fatalidade inflacionária das economias em 

crescimento, o problema da distribuição de renda se transformou em um dos mais 

controversos temas da atualidade brasileira.” Cabe na interpretação dessas palavras a 

percepção de uma “sutil” intenção de desqualificar a controvertida discussão sobre o produto 

do Censo de 1970 no que tange o tema distribuição de renda. O viés explicativo que a 

interpretação de Delfim continha poderia ser resumido na seguinte pergunta: se as teses 

estagnacionistas não encontram mais alimento para reprodução e o Estado militar dá provas 

de sua eficiência na promoção do crescimento, por que preocupar-se com resultado tão 

inevitável e transitório3 da expansão econômica: a concentração de renda? 

Frente à propagação dessas idéias, que contou, entre outros expedientes, com 

publicação de matéria na revista Veja em junho de 19724, economistas de diferentes 

orientações teóricas retomaram ou intensificaram o debate sobre a questão, reunindo suas 

críticas no livro organizado por Tolipan e Tinelli (1975). 

A propósito, em resposta a matéria citada no parágrafo anterior, Hoffmann (1975) 

chegou a escrever um adendo no texto publicado no livro de Tolipan e Tinelli, que finalizou 

de forma entusiasmada, para não dizer ácida: 

Pode ser que, em certo sentido, esse processo seja “natural”. O crescimento 
econômico capitalista em presença de reservas de mão-de-obra não-qualificada 
implica desvalorização relativa dos salários correspondentes; tratar-se-ia apenas de 
um resultado do jogo das forças de mercado, sendo, nesse sentido, “natural”. Há 
também o dilema entre melhor distribuição de renda e aumento da taxa de poupança. 
Assinalamos, entretanto, que o processo de concentração da renda só pode ser 
considerado “natural” no sentido de que é natural que num regime escravocrata haja 
escravos, que num regime feudal haja senhores e servos, ou ainda, no sentido de que 
para um canibal é natural que alguns comam e outros sejam comidos. (p.121) 

 A idéia de que a concentração de renda era um resultado inevitável, e nesse sentido, 

natural, incomodou não apenas Hoffmann (1975), mas todos os críticos da interpretação da 

teoria do capital humano adotada por Langoni. Nas próximas duas seções examinaremos a 

                                                 
3 Veremos adiante que para Langoni a concentração de renda era um resultado transitório e conseqüência do 
processo de desenvolvimento, não significando necessariamente uma piora de bem-estar. 
4 O artigo intitulado “A Renda dos Brasileiros”, publicado na edição de número 196, em 7 de junho de 1972, 
tenta mostrar que a desigualdade de renda está diretamente associada ao nível de escolaridade dos indivíduos. 
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política econômica dos primeiros anos do governo militar e como ela possivelmente 

contribuiu para a brutal concentração de renda verificada. Em seguida, passaremos à leitura 

crítica do trabalho de Langoni. 

 

I.1 – A política econômica nos primeiros anos do governo militar 

O período entre 1964 e 1973, que abrigou os governos de Castello Branco, Costa e 

Silva e Médici, partilhou de diretrizes semelhantes de política econômica. O ajuste no 

governo Castello Branco, que recebeu a incumbência de estabilizar a economia para o 

estabelecimento do regime, foi mais recessivo. Neste contexto foi elaborado o Plano de Ação 

Econômica do Governo (PAEG), implementado entre 1964 e 1968. O PAEG (1964), plano de 

estabilização de preços de inspiração ortodoxa, se colocava o desafio de vencer o estado, que 

interpretavam como sendo de “estagflação”, em que a economia brasileira se encontrava. As 

principais medidas do plano foram: (1) um programa de ajuste fiscal; (2) taxas decrescentes 

de expansão dos meios de pagamento; (3) política de controle de crédito ao setor privado; (4) 

mecanismo de correção salarial compressivo (Hermann, 2005). “A política salarial [...] foi 

bastante restritiva, tanto pela fórmula de correção, quanto pelo período de referência para o 

cálculo do salário real” (Hermann, 2005, p.80). O PAEG estabeleceu um mecanismo de 

seleção de custos que deveriam ser comprimidos, grupo que continha os salários, e de outros 

que deveriam ser preservados, ou mesmo reajustados, caso dos componentes da receita do 

governo, das tarifas das empresas estatais, e dos rendimentos reais do setor financeiro e dos 

rentistas em geral (Hermann, 2005). Além do plano de estabilização dos preços, as “reformas 

estruturais” estavam na pauta do governo para garantir a retomada do crescimento, entre elas 

a reforma tributária e a reforma financeira. No escopo desse trabalho os resultados da primeira 

reforma nos interessam mais: “Do ponto de vista distributivo a reforma tributária [...] foi 

regressiva, beneficiando as classes de renda mais alta [...], a maior parte do aumento de 

arrecadação foi obtida através de impostos indiretos, que [...] penalizam mais as classes de 

baixa renda” (Hermann, 2005, p. 75).  

Em 1968, a economia brasileira inaugura uma fase de acelerado crescimento 

econômico, que se estende até 1973 e alcança taxas médias de 11% ao ano. No entanto, 

segundo Fishlow (1975), “é legítimo objetar que os dados de 1970 não são um instrumento 
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apropriado para aferir o que resulta de um processo de crescimento rápido em moldes 

capitalistas” (p.183), posto que apenas o último segmento do período compreendido entre os 

censos de 60 e 70 é “caracterizado por substancial progresso material” (p.183). Fishlow 

(1975), neste caso, observava um aspecto da argumentação do governo que fazia sentido. Seu 

ponto era que de fato o início dos anos 60 tinham sido de baixo crescimento, o que poderia 

influenciar negativamente o resultado distributivo do período. No entanto Fishlow (1975) 

também destacava que se a preocupação distributiva estivesse presente após 1964, as políticas 

de contenção salarial e os constrangimentos legais aos movimentos sindicais não teriam sido 

mantidos tão fortemente. Como aponta Hermann (2005): 

“A continuidade no campo da política econômica foi, em grande parte, reflexo da 
continuidade política do período. Diante da forte repressão a manifestações da 
sociedade civil e mesmo à atuação de partidos políticos, a visão de política 
econômica do governo não encontrava resistência formal, impondo-se à sociedade e 
aos demais poderes da União [...] Com relação ao empresariado, não havia motivos 
para a resistência, já que a política econômica do período 1964-73 (especialmente a 
partir de 1968) foi, em geral, favorável aos lucros, em detrimento dos salários” 
(p.70). 

Segundo dados apresentados por Hoffmann (1975) o salário mínimo real médio na 

cidade de São Paulo, partindo em base 100 do triênio 1959-1961, caiu para 82, depois 75 e 

finalmente 71, nos triênios 1962-1964, 1965-1967 e 1968-1970, respectivamente. Como ainda 

é amplamente discutido na literatura crítica sobre distribuição de renda, a diminuição do 

salário mínimo tem sempre impacto muito negativo sobre uma distribuição de renda mais 

equânime5 (BALTAR et all, 2005). 

Após o breve exposto acima, vale a pergunta: por que Langoni (1975) exclui 

sumariamente do modelo a influência da política econômica do período? Sua justificativa para 

tal procedimento foi que “as conseqüências negativas de curto prazo sobre a distribuição 

foram compensadas pelos benefícios da retomada do crescimento a partir de 1966” (ibid, p. 

78). Nada, além disso, é afirmado sobre a questão. 

É nosso objetivo aqui destacar uma relação entre a política econômica no intervalo dos 

anos 60 a 70 e a distribuição de renda ainda mais regressiva verificada no período. Entretanto, 

apenas sob um maior rigor metodológico estaríamos em condição de traçar tal relação 

                                                 
5 A importância do salário mínimo para uma estratégia de redução da desigualdade será abordada no próximo 
capítulo. 
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inequivocamente. O que, por outro lado, parece razoável, é fazer objeção ao fato de Langoni, 

no estudo encomendado pelo Ministério da Fazenda, ter se mantido indiferente a todos esses 

elementos, como se a falta de relevância dos mesmos para a investigação a qual se propunha 

fosse inquestionável. 

Vale, então, recorrer aos estudos elaborados à época por vários economistas críticos 

para compreender melhor os caminhos que relacionam a política econômica de 1964 – 1970 

com os resultados distributivos. 

 

I.2 – Aspectos da Política Econômica Relacionados ao Processo de 

Concentração de Renda 

A consideração de Malan e Wells (1975) é preâmbulo perfeito para a discussão 

adjacente: “é preciso explicar, não tanto quem se beneficiou no processo, porquanto isso é 

mais ou menos óbvio, mas como se deu o aumento de desigualdade” (p.260). Malan e Wells 

(1975) sugere ainda, que os fatos devem ser entendidos “não pela suposta operação de forças 

impessoais de mercado, mas pela ação de importantes agentes do processo econômico, social 

e político desenvolvido na década de 60” (p.260). Sob essa visão alguns autores 

desenvolveram seus estudos identificando que o padrão de acumulação capitalista industrial 

brasileiro pós 1950 e principalmente em seqüência ao golpe de 1964 “se estruturava pela 

vigência de um processo de ‘superexploração da força de trabalho’, dado pela articulação 

entre baixos salários, jornada de trabalho prolongada e fortíssima intensidade em seus ritmos” 

(ANTUNES e POCHMANN, 2008). Este tipo de resultado não é possível sem o apoio legal e 

institucional do Estado. 

A política econômica dos governos militares foi marcada por um profundo arrocho 

salarial, o que se deveu primordialmente à observação de que a propensão a consumir dos 

estratos de renda mais baixa da população é substancialmente maior que a dos estratos 

superiores. Dados apresentados por Hoffmann (1975) para um índice do salário mínimo real 

médio na cidade de São Paulo mostram que ele diminuiu substancialmente no decênio em 

questão, conforme apresentado na seção anterior. Essa pressão era justificada, de um lado, 

pela necessidade de conter a pressão inflacionária e, de outro, pela concepção de que a 

poupança antecede o investimento. De acordo com essa abordagem teórica quanto maior a 
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poupança maior o nível de investimento. “Economias cresceriam menos porque a poupança 

potencial máxima é limitada, gerando uma restrição ao investimento e, consequentemente, ao 

crescimento mais acelerado do produto potencial” (BASTOS, 2009, p.178). Segundo Ragnar 

Nurske e sua Teoria do Desenvolvimento Equilibrado, que orientou os ideólogos do 

desenvolvimento autoritário, os dois principais problemas de formação de capital em países 

subdesenvolvidos são a falta de capital e as limitações do mercado (MANTEGA, 1997). O 

último problema seria resolvido por ondas de investimentos concatenados em diferentes 

ramos de produção, de modo que uns gerem mercados para os outros. A escassez de capital 

seria solucionada, por um lado, pela ampliação da poupança interna comprimindo renda das 

camadas da população com maior propensão a consumir, e de outro, com o ingresso de capital 

estrangeiro. “Essas idéias a respeito da tendência consumista da população de baixa renda 

foram totalmente encampadas por Campos, Bulhões, Delfim Netto, Simonsen e todos os 

expoentes do desenvolvimento autoritário” (MANTEGA, 1997, p.16). 

A relação causal poupança-investimento é discutida por Serra (1975) no âmbito do 

raciocínio justificativo6. O autor apresenta seus argumentos no intento de criticar não apenas o 

véu teórico, mas também os formuladores da política econômica brasileira no período, que 

perfilharam a idéia de que “caso a distribuição passasse a ser menos regressiva, o coeficiente 

de poupança seria menor, menor a taxa de investimento e mais modesto o crescimento” 

(SERRA, 1975, p.264).  

Em primeiro lugar, a renda pessoal média é pelo menos 50% inferior a renda global 

por habitante. Diferença essa constituída principalmente por lucros não distribuídos, 

rendimentos não declarados, poupança do Governo, etc, rendas que financiam a maior monta 

do investimento. Em uma economia onde grande parte do investimento é realizado pelo 

governo, a parcela da renda pessoal poupada, ainda que se assumisse a causalidade poupança-

investimento, é pouco representativa no total das cifras (SERRA, 1975). Há ainda que se 

considerar um dado importante apontado pelo autor, durante os anos 60, quando se verificou 

um aprofundamento da concentração, a taxa de investimento não ultrapassou seu nível 

histórico por volta de 15 a 16%. Hoffmann (1975) apresenta dados que corroboram a 

                                                 
6 De acordo com Serra (1975) os argumentos apresentados à época com a intenção de relativizar a 
“reconcentração” de renda poderiam ser divididos em três modalidades distintas: os justificativos, dos quais 
tratamos acima; os explicativos, onde o elemento chave é a educação; e os dubitativos, segundo o qual a 
precariedade dos dados dá margem a pretextos para relativizar o significado do aumento de regressividade da 
distribuição. 
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conjectura de Serra (1975). Consoante as informações publicadas pelo primeiro autor a 

relação entre formação bruta de capital fixo no setor privado e Produto Interno Bruto não 

aumentou entre 1960 e 1970. 

Em segundo lugar, “não se investe porque existem poupanças previamente 

disponíveis, de pessoas ou empresas e sim de acordo com as expectativas de retornos vis-à-vis 

o custo de obter recursos financeiros” (SERRA, 1975, p.268), que dependem não apenas dos 

recursos possuídos pelas unidades produtivas, mas principalmente da capacidade de 

endividamento da economia e do desenvolvimento do mercado de capitais. Serra (1975) 

reforça a questão da importância do investimento estatal na economia brasileira: 

Ademais, essas afirmações, que são verdades teóricas elementares desde Kalecki e 
Keynes, referem-se ao comportamento do setor privado. Evidentemente, numa 
economia brasileira, em que a maior parte do investimento é realizada pelo Estado e 
onde parcela importante do investimento privado se realiza no marco das grandes 
empresas monopólicas estrangeiras, a poupança privada nacional tem relativamente 
pouco significado e muito menos ainda a poupança pessoal. (p.268) 

Por último, Serra (1975) questiona se a opção pelo investimento, assumindo que não 

há alternativa para financiá-lo a não ser concentrando renda, é a “mais justa”. Afinal, implica 

comprimir o consumo das camadas mais pobres, em prol de um crescimento que novamente 

se reconcentrará nas mãos daqueles que percebem a maior fatia da renda, seja pelo 

rendimento do trabalho, seja pelo rendimento do capital. 

De mais a mais, apesar da propensão a poupar das classes mais altas ser possivelmente 

maior do que o das camadas mais pobres, parte da renda auferida pelo primeiro grupo é 

dissipado em consumo suntuário (SERRA, 1975). Privilegiar o consumo da elite capitalista 

tem conseqüência perversa para a economia, que é o patrocínio da mimetização da pauta de 

consumo dos países cêntricos pelas classes mais abastadas, resultando em um elevado de grau 

diversificação da produção industrial, o que malogra o aproveitamento das economias de 

escala na produção. Furtado (1974) põe a vista esse argumento: 

A industrialização de um país periférico tende a tomar a forma de manufatura local 
daqueles bens de consumo que eram previamente importados, como é bem sabido de 
todos os estudiosos do chamado processo de substituição de importações. Ora, a 
composição de uma cesta de bens de consumo determina, dentro de limites estreitos, 
os métodos produtivos a serem adotados, e, em última instância, a intensidade 
relativa do capital e do trabalho utilizados no sistema de produção. Assim, se é a 
produção de bens de uso popular que aumenta, recursos relativamente mais 
abundantes (terra, trabalho não especializado) tendem a ser mais utilizados e 
recursos relativamente escassos (trabalho especializado, divisas estrangeiras, capital) 
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menos utilizados do que seria o caso se fosse a produção de bens altamente 
sofisticados, consumidos pelos grupos ricos, a que aumentasse. Expandir o consumo 
dos ricos – e isto também é verdade para os países cêntricos – de maneira geral 
significa introduzir novos produtos na cesta de bens de consumo, o que requer 
dedicar relativamente mais recursos a “pesquisa e desenvolvimento”, ao passo que 
aumentar o consumo das massas significa difundir o uso de produtos já conhecidos, 
cuja produção muito provavelmente está na fase de rendimentos crescentes” 
(FURTADO, 1974, p.83). 

A direção da determinação, todavia, não é necessariamente da concentração de renda 

para a pauta de consumo e sim inversa, como Furtado (1974) propõe, “se se tem em conta que 

a situação de dependência está sendo permanentemente reforçada pela introdução de novos 

produtos” (p.88), com a reprodução do padrão cêntrico, “torna-se evidente que o avanço do 

processo de industrialização depende do aumento da taxa de exploração, isto é, de uma 

crescente concentração da renda” (ibid, p.88). 

O aspecto notável relacionado ao processo de concentração de renda no Brasil que é a 

característica capital-intensiva do desenvolvimento capitalista brasileiro também é abordado 

por Hoffmann (1975). O autor apresenta dados concretos que apontam para uma redução da 

participação relativa do emprego industrial na oferta de trabalho, que passou de 7,86% para 

7,96% e 8,26% nos anos de 1949, 1959 e 1964, respectivamente. Nesses mesmos anos, a 

participação do Produto Industrial no Produto Interno Bruto subiu de 19,1% para 27,2% e 

depois para 29,9%. Ou seja, enquanto a participação do Produto Industrial no PIB cresceu 

mais de 10 p.p., a participação do emprego industrial na oferta de trabalho cresceu menos de 

um ponto percentual. Esses dados são retirados de um trabalho do IPEA, onde é encontrada a 

afirmação de que essa participação “parece anormalmente baixa” (IPEA, 1969 apud 

HOFFMANN, 1975, p.111). “A hipertrofia do setor terciário brasileiro, ligada à baixa 

absorção de emprego pela indústria, parece estar próxima dos limites do economicamente 

justificável” (IPEA, 1969 apud HOFFMANN, 1975, p.111). 

Assim, se por um lado economistas críticos vão indicar uma conexão íntima entre a 

política econômica dos anos 1964 – 1973 e o resultado distributivo perverso do período, por 

outro lado a leitura oficial do problema também tem uma base econômica para sua 

argumentação, como veremos na próxima seção do trabalho. 
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I.3 – O Trabalho de Langoni ou a justificativa do problema distributivo 

 Vamos agora discutir o trabalho que foi elemento de combustão para a controvérsia da 

distribuição de renda nos anos 1970 e que representa a base analítica da visão oficial: o livro 

do Professor Carlos Geraldo Langoni.  

 Nesse trabalho Langoni se propõe analisar a reconcentração de renda verificada entre 

os anos de 1960 e 1970, segundo os dados do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em ambos os períodos. Muito além do fato, ratificado pelo 

autor, ele intenciona analisar as causas e oferece explicações para a maior regressividade da 

distribuição ao final do período. 

 

I.3.1 – Os Principais Resultados do Trabalho Oficial 

  Educação, idade, sexo, atividade e região são as cinco variáveis explicativas do 

modelo. Dentre essas, a educação ocupa posição destacada e diversos testes empíricos são 

realizados com o intuito de fortalecer o argumento. “A importância da educação ficou 

evidente não só para as diferenças observadas de renda em cada ano, mas também para o 

aumento de desigualdade durante o período.” (Langoni, 1973, p.208). Todo o trabalho orbita 

em torno desse resultado e embora seja captada a influência de outras variáveis no modelo, 

principalmente idade e sexo, educação emerge como a principal variável explicativa. 

Estava posta uma estrutura teórica marginalista que “eximiria a política econômica da 

ditadura civil-militar das responsabilidades sobre a piora na distribuição de renda” (MALTA, 

2010, p.7), e segundo a qual “os rendimentos dos indivíduos teriam origem nos investimentos 

em sua própria educação” (ibid, p.7). Segundo esta visão, a concentração de renda nada mais 

é que um “efeito (neo) clássico de uma economia que passa por uma fase de crescimento 

acelerado, causada apenas por um desajuste temporário nos mercados de fatores de produção” 

(ibid, p.7). 

Chegamos então a outro resultado muito importante do estudo: a transitoriedade do 

aumento de concentração de renda verificada no processo de desenvolvimento econômico. O 

argumento aqui parece simples: com a migração de recursos do “setor tradicional” para o 
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“setor moderno” engendrada pelo crescimento, e supondo um alto grau de complementaridade 

entre capital físico moderno e mão de obra qualificada, ocorre um desequilíbrio entre oferta e 

demanda desses diferentes tipos de mão de obra requisitados em maior ou menor intensidade 

no processo de desenvolvimento, promovendo o que Langoni chama de “ganhos extras”. 

“Numa economia como a brasileira, com altas taxas de crescimento, principalmente 
no setor industrial, é razoável antecipar-se a existência de desequilíbrios no mercado 
de trabalho, pois, a expansão da demanda tende a beneficiar justamente as categorias 
mais qualificadas cuja oferta é relativamente mais inelástica a médio prazo. [...] 
Nesse sentido, pode-se dizer que o grau de desigualdade da distribuição atual é 
maior que o grau esperado a longo prazo.” (p.116) 

No entendimento do autor, esse aumento de desigualdade é autocorrigível em longo 

prazo. O aumento da rentabilidade esperada promovido por uma estabilidade nas taxas de 

crescimento gerará os incentivos necessários tanto à força de trabalho quanto aos empresários 

para desencadear os investimentos em capital humano requeridos para minimizar as “quase 

rendas”. 

 

I.3.2 – A Visão de Langoni e a Crítica aos seus Argumentos 

  Nos parágrafos seguintes vamos tentar recuperar os principais resultados e 

argumentos apresentados pelo autor. A proposta de trabalho é de uma resenha crítica. A fonte 

da crítica é o conjunto de trabalhos que complementa a discussão no período, a coletânea 

organizada por Tolipan e Tinelli (1975), onde estavam reunidos os principais críticos do 

estudo oficial, cientistas com diferentes matrizes de pensamento. Mas que apesar dos 

diferentes backgrounds concordavam em um ponto, a piora da distribuição no período 

“expressava o resultado de um determinado estilo de crescimento econômico que se baseava 

prioritariamente no consumo de minorias privilegiadas e no investimento em setores de mais 

altas rendas” (MALTA, 2010, p.12). A autora observa ainda que esses críticos em uníssono 

denunciaram também a relação entre educação e renda, “pois ambas são permeadas por uma 

terceira variável independente delas, constituída pela riqueza das famílias, que é a distribuição 

desigual anterior da propriedade” (ibid, p.12). 

 A comparação entre os dados dos censos de 1960 e 1970, como já indicado, aponta 

para um aprofundamento da concentração de renda. 
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Tabela 1.1 – Comparação da Distribuição da Renda 1960/1970 

 

Tabela retirada de Langoni (1975) 

Dentre os grupos representados apenas um teve aumento de participação na renda 

total, aquele dos 10% mais ricos. Os demais assistiram sua fatia diminuir. A renda média, no 

entanto, cresceu em todos os estratos e mais acentuadamente nos extremos. Entre os mais 

ricos os ganhos foram de 68% para o primeiro decil e 35% para o anterior. Na camada 

inferior, os ganhos foram de 28% para o último decil e 21% para o seguinte. Segundo o autor, 

o grupo 50– teve um aumento significativo de renda real da ordem de 15% (LANGONI, 

1975). Estudos menos otimistas indicam que o ganho percentual desse grupo não passou de 

1%, ou seja, a renda real ficou praticamente inalterada (HOFFMANN , 1975). Esse mesmo 

estudo aponta para um aumento percentual da renda real média do estrato dos 10+ um pouco 

menor do que o encontrado no estudo oficial, 61%. O índice de Gini aponta inequivocamente 

para um aumento de concentração, passando de 0,50 em 1960 para 0,57 em 1970 

(LANGONI, 1975). 

1960 1970
1960/70

(em %)
1960 1970

1960/70

(em %)
1960 1970

1960/70

(em %)

10- 1,17 1,11 -5,13 25,00 32,00 28,00 0,12 0,11 -

10 2,32 2,05 -11,64 48,00 58,00 20,83 0,23 0,20 -13,04

10 3,42 2,97 -13,16 71,00 84,00 18,31 0,34 0,30 -11,80

10 4,65 3,88 -16,55 96,00 110,00 14,58 0,46 0,39 -15,22

10 6,15 4,90 -20,32 127,00 139,00 9,45 0,61 0,50 -18,04

10 7,66 5,91 -22,75 158,00 168,00 6,33 0,77 0,60 -28,33

10 9,41 7,37 -21,68 195,00 210,00 7,69 0,94 0,74 -21,28

10 10,85 9,57 -11,80 225,00 272,00 20,89 1,08 0,96 -10,20

10 14,69 14,45 -1,64 305,00 411,00 34,75 1,48 1,46 1,35

10+ 39,66 47,79 20,50 815,00 1360,00 66,87 3,95 4,82 22,02

5+ 27,69 34,86 25,90 1131,00 1984,00 75,42 5,49 7,03 28,05

1+ 12,11 14,57 20,32 2389,00 4147,00 73,59 11,60 14,70 26,72

40- 11,57 10,00 -13,57 60,00 71,00 18,33 0,29 0,25 -13,80

20 13,81 10,81 -21,73 142,00 153,00 7,74 0,68 0,55 -19,12

40+ 74,62 79,19 6,13 385,00 563,00 46,23 1,86 1,99 6,99

Total 100,00 100,00 - 206,00 282,00 36,89 - - -

Renda Média

(em Cr$ de 1970 por mês)
Percentagem da Renda Renda Relativa

Percentil
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Langoni (1975) apresenta no estudo o comportamento distinto dos setores primário e 

urbano, no que tange a distribuição e a variação da renda real e relativa, e constata que o 

resultado para o setor primário é ambíguo, dado que os quatro primeiros decis apresentaram 

um aumento na renda relativa e também na percentagem da renda apropriada. Posto que nesse 

setor haja uma limitação no cômputo dos dados devido à exclusão do autoconsumo e das 

transferências internas de renda, as curvas de Lorenz estimadas pelo autor se cruzam e a 

priori não é possível dizer se houve melhora ou piora na distribuição. No setor urbano “há 

uma indicação menos ambígua de um aumento de desigualdade” (ibid, p.70), já que além dos 

decis superiores apenas o primeiro apresenta uma variação positiva da renda relativa. Assim 

como no agregado, todos os decis apresentam ganhos de renda média no período, com um 

crescimento mais significativo no setor urbano. Em ambos os setores o menor ganho está no 

centro da distribuição. O setor primário apresenta um índice de Gini menor em 1960 (0,43 

para o setor primário e 0,48 para o setor urbano) e também a menor variação entre 60 e 70 (de 

apenas 3%, em contraste com 14% para o urbano). “Ambos refletem as características de 

maior homogeneidade e menor dinamismo do setor primário vis a vis o restante da economia” 

(LANGONI, 1975, p.72). 

Quando parte para uma exploração teórica sobre a relação entre desenvolvimento e 

distribuição o autor trabalha com duas categorias: setor tradicional e setor moderno. Essas 

categorias serão discutidas mais a frente, mas sobre a relação entre essas categorias e os 

setores primário e urbano ele afirma que “é importante [...] reconhecer-se que a associação 

setor tradicional com setor primário e setor moderno com setor urbano, está longe de ser 

perfeita, mesmo no caso brasileiro” (LANGONI, 1975, p.197). 

Contudo, é importante observar a indicação de que, apesar de ter-se vivenciado um 

aprofundamento da concentração, verificou-se um aumento substancial da renda real média 

em quase todas as camadas e nos diferentes setores. Essa asserção será retomada para destacar 

uma suposta política de combate a pobreza embutida no crescimento econômico acelerado e 

que seria até mais humanitária – e o autor sugere ao legente esse juízo de valor, do que uma 

política ativa de distribuição de renda. Há ainda que se considerar que a concentração de 

renda é um fenômeno transitório estruturalmente ligado ao processo de desenvolvimento 

econômico, e mais importante, autocorrigível em longo prazo, na medida em que forem se 

eliminando os ganhos extras provocados pelos desequilíbrios no mercado de capital humano e 
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também de capital físico. Esta distinção não é exatamente um erro teórico, ao contrário, é um 

resultado consistente da visão teórica até hoje dominante na economia. 

Constatado o aumento de desigualdade, o desafio de Langoni é passar a identificação 

de suas causas, partindo para uma investigação sobre as mudanças qualitativas (educação, 

idade e sexo) e alocativas (setor e região) da PEA, que acompanham o processo de 

desenvolvimento econômico. Em momento algum o Ph.D. em economia pela Universidade de 

Chicago7, sequer considera estimar ou mesmo discutir teoricamente uma possível influência 

da política econômica do período sobre a distribuição. Essa possibilidade é prostrada já no 

início do trabalho. 

No que tange as mudanças alocativas setoriais os dados coletados indicam uma 

redução da participação do setor primário tanto na PEA quanto na renda total. Sendo o setor 

primário o grupo de menor intradesigualdade e ao mesmo tempo o de renda mais baixa, a 

redução da sua participação tem um efeito ambíguo. Para o autor “fica claro que as 

modificações ocorridas entre os diversos setores contribuíram, ainda que de maneira modesta, 

para o aumento da concentração” (LANGONI, 1975, p.83), embora a componente de maior 

impacto tenha sido o aumento da desigualdade dentro de cada grupo, o que nos faz questionar 

a assertiva transcrita acima. No entanto, para Langoni (1975) é inapropriado afirmar que isso 

implica em uma piora de bem-estar, dado que a renda média no setor urbano é 

substancialmente maior. E há ainda outros ganhos a considerar, aqueles associados ao maior 

acesso a oferta de serviços públicos altamente subsidiados como educação, saúde, 

aposentadoria, etc. 

Entre as regiões, verificou-se uma queda da participação daquelas com menor renda 

média e maior intradesigualdade, o que, coeteris paribus atua na direção de uma redução da 

concentração. No entanto, o aumento das rendas médias beneficiou desproporcionalmente as 

regiões cujos níveis de renda já eram os mais elevados. Nas palavras de Langoni (1975) “o 

aumento da desigualdade global foi também dominado, como no caso da distribuição 

                                                 

7 Interessante observar a procedência acadêmica última de Langoni antes da publicação do seu controverso 
trabalho. O conceito de capital humano, uma teoria que relaciona nível de educação e rendimento dos indivíduos, 
foi formalizado pelos economistas Gary Becker e Barry Chiswick, ambos da Universidade de Chicago. 
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regional, pelo aumento substancial da desigualdade dentro das regiões” (p.84).  As conclusões 

acima despertam para uma questão: como região e setor se tornaram variáveis explicativas do 

modelo? 

Dentre os grupos educacionais verifica-se uma redução sensível da participação dos 

analfabetos na PEA (24%) enquanto que os indivíduos com curso superior aumentaram sua 

participação em 79%. Aqueles com nível colegial aumentaram em 96% a participação, 

enquanto a variação de pessoal com Ginasial foi de 56%. O número de mulheres 

economicamente ativas cresceu 22%, bem como cresceu também a participação dos jovens 

até 25 anos. A renda média dos analfabetos permanece praticamente inalterada no período, 

mas cresce em todos os outros grupos educacionais. A maior variação é do grupo com nível 

superior, de 52%, esse é também o único grupo que experimenta uma variação positiva da 

renda relativa. “Esses resultados sugerem uma expansão diferenciada da demanda de mão-de-

obra que beneficia relativamente os níveis mais elevados de educação” (LANGONI, 1975, 

p.88). Para o autor esse comportamento indica que a direção do progresso tecnológico no caso 

brasileiro aponta para uma função de produção intensiva em mão-de-obra qualificada. Esse 

desequilíbrio do mercado de trabalho, responsável pelos ganhos extraordinários dos 

indivíduos com nível educacional diferenciado, é causado pela rápida expansão dos setores 

modernos. No entanto, como Malan e Wells (1975) afirmam, não há qualquer evidência 

empírica “sobre diferentes elasticidades da oferta de vários tipos de trabalho ou sobre 

deslocamentos diferenciados nas curvas de demanda de diferentes tipos de mão-de-obra” 

(p.258). Ademais, de acordo com estatísticas apresentadas por Serra (1975), o número de 

egressos e de matrículas cresceu em todos os níveis de ensino, mas a variação foi 

substancialmente maior no nível superior. Assim, dificilmente poder-se-ia afirmar que 

faltavam profissionais com qualificação a ponto de provocar um desequilíbrio generalizado no 

mercado de trabalho. 

Quando Langoni (1975) passa ao exame das causas do aprofundamento da 

concentração entre 1960 e 1970 ele cita logo nos primeiros parágrafos a relação que pode ser 

estabelecida a priori entre remuneração do trabalho e nível de educação. A relação, 

puramente, não é alvo maior de críticas, assumir que existe uma relação entre remuneração e 

educação não parece absurdo e não é difícil demonstrar que ela se verifica. A questão está na 

causalidade proferida pelo autor, “os investimentos em educação resultam em acréscimos de 
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produtividade, cuja contrapartida no mercado são ganhos de salário real e que se constituem 

justamente nos benefícios (privados) destes investimentos” (ibid, p.103).  

Várias vezes ao longo do texto o autor assume que os dados disponíveis para o cálculo 

da regressão servem melhor a uma análise das diferenças de salário (ou remuneração do 

capital humano) do que de renda (que inclui o rendimento do capital físico) e que do ponto de 

vista da teoria do capital humano a relação sugerida é entre educação, idade e salários, e não 

renda. O mesmo sugere, entretanto, que são os ganhos de salário que proporcionarão o 

acúmulo de capital físico, que será remunerado ao longo da vida, indicando que toda renda 

está ligada direta ou indiretamente a remuneração do trabalho, e consequentemente ao capital 

humano. Independente dessas simplificações e da exclusão de variáveis indicadas como 

relevantes pelo próprio autor, como background familiar, status migratório, nível de nutrição, 

entre outras, pela dificuldade de mensurá-las adequadamente, a opção pelo uso dos dados 

censitários é justificada pela possibilidade de comparação das estimativas nos dois períodos 

(1960 e 1970). 

Outra proposição questionável é a do poder explicativo do modelo de regressão 

adotado. Em 1960, 51% das diferenças observadas de renda foram explicadas pelas variáveis: 

escolaridade, idade, atividade, região e sexo.  Esse percentual sobe para 59% em 1970, com 

dados grupados, mas para a estimação com dados individuais esse valor permanece em 51%. 

“O aumento de importância dessas variáveis sistemáticas, no período, é consistente com o 

princípio de que a proporção da renda atribuída à acumulação do capital humano tende a 

aumentar com o desenvolvimento econômico” (LANGONI, 1975, p.111). Ao que recorremos 

à crítica de Malan e Wells (1975),  

Mesmo tomados em seus próprios termos de referência, os resultados apresentados 
por Langoni são insatisfatórios – no sentido de insuficientes para suportar seu 
particular conjunto de hipóteses. Com efeito: a) suas variáveis “explicativas”, 
explicam 59% da variância da renda; b) ao longo da década, o ‘poder explicativo’ do 
conjunto de variáveis idade-sexo-região-setor é constante, o que não é consistente 
com a repetida hipótese acerca do papel exercido por mudanças clássicas que 
acompanham o processo de desenvolvimento no aumento da desigualdade na 
distribuição da renda; c) mesmo no que diz respeito à educação, restaria por explicar 
a significativa diferenciação das rendas entre indivíduos com o mesmo grau de 
escolaridade; d) as chamadas variáveis sistemáticas não são capazes de reproduzir a 
distribuição em 1970, subestimando especialmente a renda das classes superiores; e) 
o autor é incapaz de lidar adequadamente com a questão das rendas da propriedade; 
a “variável” ocupação não é, demonstradamente, uma boa proxy para a acumulação 
de capital físico e, finalmente, f) os próprios termos de referência de análise 
impedem o autor de considerar interpretações alternativas à sua para as causas do 
aumento da desigualdade  (p.257). 
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 Para fazer coro à crítica do potencial explicativo do modelo econométrico de Langoni, 

Fishlow (1975) arremata afirmando que “cabe lembrar não apenas quão muito da 

desigualdade é explicada pela educação, mas também quão pouco. A idade e a educação, 

juntas, não respondem por mais de que um terço da variação nas rendas individuais” (ibid, 

p.181) 

Está parcialmente reproduzida na próxima página a tabela com o resultado das 

regressões log-lineares publicada por Langoni (1975). Os dados entre parênteses em 1970 

indicam o resultado para dados grupados por classe de renda, a fim de permitir uma 

comparação direta com os dados de 1960, onde os dados individuais não estavam disponíveis 

para estimação. 

O termo constante representa a média geométrica (em logs) da renda dos indivíduos 

analfabetos, no setor primário, com mais de 70 anos, mulheres, residentes nas regiões Norte e 

Centro-Oeste. Os coeficientes da regressão devem ser interpretados como os desvios de cada 

variável do grupo em relação aquela presente no termo constante. O sinal positivo indica 

acréscimo e o sinal negativo decréscimo. Os resultados para educação são maiores para os 

níveis mais elevados de escolaridade, como sugere a teoria do capital humano, e sua 

importância cresce entre 1960 e 1970. A renda dos indivíduos do sexo masculino é 

substancialmente maior do que a dos indivíduos do sexo feminino. A idade apresenta um 

acréscimo de renda apenas a partir dos 30 anos de idade, resultado que, no arcabouço do 

estudo, fortalece a adoção dessa variável como proxy para experiência, que capta também o 

investimento em educação não formal, como aquela adquirida em treinamentos on the job e 

cursos de extensão. A variável setor apresenta um acréscimo substancioso para os setores 

secundário e terciário em relação ao primário, ficando atrás apenas de educação e sexo com 

relação aos desvios. 

Nas palavras do autor, “o mais interessante é, sem dúvida alguma, o substancial 

aumento da importância das diferenças em níveis de educação na parcela explicada de renda, 

passando de 10% em 1960 para 15% em 1970” 8 (LANGONI, 1975, p.113). 

                                                 
8 Para estimar a contribuição marginal de cada variável para a explicação da variância observada na renda basta 
calcular R2 – R2

i, onde R2 é o coeficiente de determinação da regressão em que todas as variáveis independentes 
são consideradas e R2

i é o mesmo coeficiente em que a variável i é excluída. 
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Tabela 1.2 – Resultado das Regressões Log-Lineares 

Variável 
Coeficientes (em Logs) 

1960 1970 

Termo constante 4,19 3,97 (4,04) 

R1 0,09 0,17 (0,16) 

R2 0,12 0,25 (0,24) 

R3 0,04 0,02 (0,05) 

R4 -0,32 -0,26 (-0,22) 

R5 -0,48 -0,38 (-0,32) 

A2 0,45 0,47 (0,51) 

A3 0,39 0,44 (0,49) 

E2 0,30 0,34 (0,32) 

E3 0,90 0,89 (0,84) 

E4 1,16 1,34 (1,28) 

E5 1,63 2,03 (2,01) 

I1 -0,75 -0,98 (-0,72) 

I2 -0,51 -0,57 (-0,56) 

I3 -0,20 -0,21 (-0,23) 

I4 -0,05 -0,01 (-0,04) 

I5 0,06 0,14 (0,10) 

I6 0,12 0,25 (0,21) 

I7 0,13 0,22 (0,18) 

I8 0,07 0,13 (0,10) 

S1 0,55 0,66 (0,57) 

      

Regressões s2 R2 

1960 0,3765 0,5074 

1970 
0,4193 

(0,3539) 
0,5120 

(0,5928) 

Retirado de Langoni (1975) 

 Ao final do livro, Langoni (1975) dedica um capítulo a exploração teórica da relação 

entre desenvolvimento e distribuição. A análise desse texto é útil para a compreensão de 

algumas proposições realizadas ao longo do estudo, em especial a transitoriedade da 

concentração de renda observada em períodos de rápida expansão econômica. 
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O crescimento se dá através de absorção (ou uso mais intensivo) de fatores já 

existentes ou pela incorporação de novos fatores de produção. No primeiro caso a absorção é 

viabilizada pela oferta elástica de fatores e o crescimento é condenado a baixas taxas no longo 

prazo. No segundo caso é crucial o investimento em capital humano ou pesquisa e é 

justamente a oferta inelástica de fatores que cria um incentivo para sua substituição, à medida 

que seus custos aumentam (Langoni, 1975). 

A caracterização de setor tradicional e setor moderno é importante para compreender o 

argumento de aprofundamento temporário da desigualdade com a aceleração do crescimento, 

uma vez que desenvolvimento é justamente a migração dos recursos do primeiro setor para o 

segundo. 

Sobre a transformação dos setores tradicionais em setores modernos e sua relação com 

a concentração de renda, bem como a natureza transitória desse resultado, Langoni (1975) 

afirma:  

 “Finalmente, como o processo de desenvolvimento pode ser caracterizado pela 
transformação de setores tradicionais em setores modernos, a discussão anterior 
fornece uma lógica para encontrarmos, na fase de transição (isto é, de crescimento 
acelerado), uma correlação positiva entre taxa de crescimento e desigualdade. Ao 
mesmo tempo, à medida em que a taxa de crescimento assume valor mais estável 
com a economia já operando num nível de renda per capita mais elevada, as mesmas 
forças que atuaram, para provocar o aumento de desigualdade, irão contribuir para 
sua redução. Em particular, a estrutura qualitativa da força de trabalho deverá estar 
mais ajustada às características da demanda, bem como reduzidas as possibilidades 
de ganhos extraordinários pela utilização de novos fatores ou pela produção de 
novos produtos.” (p. 190) 

Encerrando, o autor sintetiza: 

“Em resumo, essa discussão teórica e as estimativas apresentadas sugerem que a 
desigualdade da distribuição está, em geral, associada a performance de crescimento 
da economia, mas não necessariamente ao nível de desenvolvimento. Mais 
especificamente, é possível haver aumento transitório no grau de concentração como 
conseqüência da aceleração do crescimento.” (LANGONI, 1975, p.197) 
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Tabela 1.3 – Caracterização dos setores tradicional e moderno 

Setor Tradicional Setor Moderno 

 

• Grau de desigualdade mais relacionado 

com o nível de renda do que com a taxa 

de crescimento. 

• Variância na taxa de crescimento não 

deve ser significante. 

• Impacto da taxa de crescimento sobre o 

mercado de trabalho é relativamente 

pequena por conta da alta elasticidade e 

alto grau de homogeneidade da oferta. 

• Produtividade marginal do capital é 

praticamente a mesma entre as diferentes 

firmas (a variância dos lucros está 

associada à variância do nível de 

investimentos). 

• A parcela da desigualdade associada à 

remuneração do capital físico deverá estar 

positivamente relacionada com o nível de 

renda. 

 

• Nesse setor o impacto do crescimento 

sobre a distribuição deve ser 

necessariamente importante. 

• A expansão da demanda provoca um 

aumento nos diferenciais relativos de 

salários, desde que a oferta de mão-de-

obra seja relativamente mais inelástica à 

medida que aumenta seu nível de 

qualificação. 

• Essa tendência é reforçada se existir alto 

grau de complementaridade entre capital 

físico moderno e mão de obra qualificada. 

• Diferencial bastante acentuado entre a 

rentabilidade do capital físico entre as 

firmas. 

• Na medida em que a produtividade 

marginal do capital varia de firma para 

firma a relação positiva entre volume de 

investimento e nível de renda e grau de 

concentração fica bastante enfraquecida. 

Elaborado a partir de Langoni (1975) 

Segundo Langoni (1975), esse movimento ocorre porque a possibilidade de ganhos 

extras estimula o fluxo de investimento nestas áreas, o que “deverá terminar – a menos que 

haja barreiras institucionais e diferenças na ‘qualidade’ de cada investimento – com a 

conversão desses ganhos extras em retornos competitivos” (p.212), 

“tanto os indivíduos atraídos pelos diferenciais de salário dos níveis mais elevados 
de educação, como as firmas – preocupadas em reduzir custos e que se refletem em 
salários relativos, elevados por certos tipos de mão-de-obra – estarão atuando no 
mesmo sentido, a fim de minimizar esses ganhos extras” (LANGONI, 1975, p.212). 

A força de trabalho vai pressionar pela maior oferta de educação pelo Estado e as 

empresas aumentarão os recursos para treinamento dentro da própria empresa e as 

transferências para o setor público. 
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  A comparação com a distribuição de renda em outros países é um tema examinado em 

duas laudas e meia. Nessa breve comparação internacional são apresentadas evidências de que 

muitos países considerados desenvolvidos assistiram a um agravamento da concentração de 

renda após a II Guerra Mundial por conta da aceleração do crescimento econômico e 

conseqüente expansão diferenciada da demanda por mão de obra qualificada. Apesar da breve 

incursão sobre os dados e estudos realizados por outros autores, Langoni (1975) tira daí a 

sugestão de que “esta evidência internacional é um suporte extremamente poderoso para 

nossa interpretação do que ocorreu, com a distribuição de renda no Brasil, na década de 60.” 

(p.213) 

Ao longo do estudo, o autor dedicou-se principalmente a duas tarefas. A primeira, 

explicar a concentração de renda observada entre 1960 e 1970 através de mudanças 

qualitativas e alocativas na força de trabalho, baseado na estimação da participação das 

variáveis: educação, idade, sexo, setor e região na determinação da renda, limitada, na 

verdade, a salários. O autor em momento algum investigou uma possível influência da política 

econômica do período sobre a compressão dos salários percebidos pelas camadas mais pobres, 

apesar de todas as evidências da existência de medidas econômicas e políticas de repressão a 

ajustes salariais. A segunda, convencer da transitoriedade dessa concentração, conseqüência 

inexorável do processo de crescimento econômico acelerado e que se autocorrigirá em longo 

prazo. 

Langoni (1975) tira como uma das principais lições do trabalho a 

“necessidade de apurar-se qual deva ser realmente a preocupação da sociedade: se a 
desigualdade da distribuição per se ou o fato de que ainda existe uma porção 
considerável da população recebendo renda monetária inferior àquilo que 
poderíamos chamar de mínimo do ponto de vista social” (p.213). 

Entre as décadas de 60 e 70 verificou-se um aumento da renda real média em todos os 

estratos da distribuição. Todos ficaram um pouco menos pobres, de fato, segundo evidências 

empíricas de uma série de estudos, de pesquisadores com diferentes vieses políticos. O 

elemento perturbador eram os ganhos excessivamente maiores da camada mais elevada. O 

bolo cresceu, e foi distribuído ainda mais desigualmente do que antes. Frente a esse cenário, é 

astuto (mas contraditoriamente simplório) colocar a controvérsia nos termos acima, 

empurrando para o leitor (leigo ou acadêmico) a decisão sobre a sorte dos miseráveis. Como 

se qualquer proposta de distribuição mais igualitária da renda pusesse em xeque a 
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sobrevivência dos pobres. Como se não bastasse, ele afirma que “é importante reconhecer 

desde já que existem diferenças fundamentais nas políticas destinadas a atacar cada um desses 

objetivos ou, em outras palavras, estes objetivos não são de maneira alguma coincidentes” 

(p.213), e, inclusive, impossíveis de conjugar. 

Dito isso o autor parte para as recomendações de políticas, voltadas para a eliminação 

da pobreza. Porque a aceleração do crescimento está fatalmente associada a um aumento 

temporário no grau de concentração e desse resultado perverso o próprio mercado dará cabo, 

gerando os incentivos necessários para o retorno ao equilíbrio. Um caminho não muito 

diferente é trilhado pelos economistas que participaram da construção da coletânea mais atual 

de estudos sobre o comportamento recente da distribuição de renda no país. Paes de Barros et 

al (2007), mais de trinta anos depois, recorre por diversas vezes aos resultados encontrados 

por Langoni na década de 1970. Implicitamente, não só Langoni estava correto, como o seu 

trabalho inspirou a discussão, o que – extrapolando – contribuiu  na geração dos estímulos 

necessários para a mudança que culminou na melhora recente. O que mudou e o que 

permanece inerte no debate é o que se pretende indagar no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II – REDUÇÃO DA DESIGUALDADE E OS TERMOS DO 

DEBATE ATUAL SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA  

No presente capítulo buscar-se-á compreender os termos atuais do debate sobre 

distribuição de renda, que consideraremos representados de forma ampla nos estudos 

apresentados pelo IPEA em 2006 e 2007, explorados nas seções que seguem. 

O Relatório IPEA “Sobre a Recente Queda da Desigualdade” divulgado no ano de 

2006 tem como tema o declínio substancial9 e persistente da concentração de renda, 

verificado desde a década de 90, mas com aparente aceleração a partir de 2001, 

principalmente para o rendimento domiciliar per capita (RDPC). Esse relatório motivou uma 

coletânea de estudos coordenada e publicada pelo IPEA um ano depois. A publicação reúne 

autores filiados a diferentes vertentes teóricas, em um livro que totaliza 34 capítulos, e tem 

seu material completo dividido em dois volumes. 

 

II.1 – O Estudo do IPEA e a Pasteurização da Controvérsia 

A primeira das sete partes que compõem a coletânea do IPEA pormenoriza os 

principais resultados obtidos pelo escrutínio dos dados da Pnad entre os anos 2001 e 2004, 

período em que se concentra a análise do relatório, e objetiva demonstrar a magnitude e 

significância estatística dessa queda. Alguns autores10, no entanto, perpassam esse período, 

essencialmente para lembrar que a tendência de queda é anterior. A parte seguinte, discutida 

em três capítulos, traz uma leitura crítica do relatório. O material estudado sugere que a maior 

                                                 
9 O relevo da queda de 4,4% no índice de Gini para a distribuição do rendimento domiciliar per capita é criticado 
e em resposta os relatores advogam que para os 75 países que se têm dados sobre a evolução do coeficiente de 
Gini na década de 1990 menos de ¼ deles reduziu a desigualdade com a velocidade superior a brasileira entre 
2001 e 2004 (IPEA, 2006). 
10 Nessa primeira parte, Hoffmann (2006) e Neri (2006) trabalham com séries maiores do que Paes de Barros 
(2006a, 2006b, 2006c) – embora esse último também exiba algumas séries mais longas, sem analisá-las –, e 
demonstram, essencialmente, que embora a queda na desigualdade da distribuição da RDPC possa ter se 
acelerado em 2001 esse movimento remonta à década anterior. 
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parte das questões levantadas é debatida ao longo da publicação, de onde supostamente 

poucas perguntas seguem não respondidas. A terceira parte encerra o primeiro volume e 

objetiva identificar a contribuição de cada um dos determinantes identificados como maiores 

responsáveis pela melhora do perfil distributivo, para que sejam detalhadamente estudados no 

segundo volume. Basicamente, 

A conclusão geral é que a queda recente na desigualdade deve ser atribuída 
fundamentalmente a: (a) redução da heterogeneidade educacional da força de 
trabalho e dos correspondentes diferencias de remuneração; (b) reduções nas 
imperfeições no funcionamento do mercado de trabalho; e (c) expansão e melhor 
focalização das transferências públicas de renda. As transformações demográficas e 
a expansão do acesso ao trabalho se mostraram pouco relevantes. (IPEA, 2006, 
p.11). 

O segundo volume da coletânea é aberto por uma seção que se dedica a identificar o 

papel dos programas de transferência sobre a distribuição de renda. Ao todo são nove 

capítulos, que percorrem desde a mensuração da contribuição desses programas sobre a queda 

acentuada nos anos recentes até sugestões para uma alocação mais eficiente desses recursos. 

Parte-se então para uma incursão na seara da teoria do capital humano. A quinta e a sexta 

parte indagam a respeito das causas do declínio sistemático da desigualdade dos rendimentos 

do trabalho, que segundo a nota técnica do IPEA explica metade da queda na desigualdade de 

renda familiar entre 2001 e 2004. Ao longo de quatro trabalhos, no quinto bloco de estudos, 

os autores dedicam-se a avaliação do impacto de uma suposta maior homogeneização das 

características educacionais dos trabalhadores na redução das desigualdades. Discriminação e 

segmentação no mercado de trabalho são o tema da sexta e penúltima seção, em uma 

investigação sobre a desigualdade gerada pelo mercado de trabalho. Na sétima e última parte 

do volume, são apresentados os estudos sobre os efeitos da valorização do salário mínimo11 

para o resultado de queda da concentração verificado. 

Como não poderia deixar de ser, uma importante polêmica é despertada sobre a 

intencionalidade do Relatório e dos resultados obtidos, especialmente quando se considera as 

omissões sobre o relevo dos aumentos reais do salário mínimo e um cenário de crescimento 

econômico estável e sustentado para o alcance de uma distribuição menos regressiva em 

                                                 

11 Ver Salm (2006) sobre uma crítica para a pouca importância dada a esse determinante da queda de 
concentração, que sequer é citado na nota técnica do IPEA. O assunto será retomado mais a frente. 
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níveis compatíveis com o de países que apresentam o mesmo grau de desenvolvimento que o 

brasileiro. Para Salm (2006) essas e outras distorções levantam “a suspeita de que o 

documento em análise tem objetivos implícitos: realçar a maior eficiência e a maior eficácia 

relativa das transferências governamentais para combater a desigualdade” (ibid, p.284).  

Antes de passar ao escrutínio dos estudos que buscam aprofundar-se naqueles 

determinantes considerados fundamentais pelo relatório do IPEA, tarefa que cabe à próxima 

seção desse capítulo, alguns comentários de natureza geral são oportunos. Um deles refere-se 

ao problema da subestimação dos rendimentos de ativos pela Pnad. 

No capítulo anterior desse trabalho, pouco se discutiu a polêmica distribuição pessoal 

versus distribuição funcional da renda. Concentramos o esforço crítico em outros elementos 

constituintes da análise. Em 2006, no entanto, mais de 3 décadas depois, ainda que com dados 

precários e subestimados para determinadas variáveis, mas com um aparato estatístico e até 

tecnológico bem mais avançado, simplesmente abandonar ao largo essa questão é ainda mais 

difícil de justificar. Se não é exeqüível estimar uma distribuição funcional da renda, ao menos 

algumas inferências deveriam ser realizadas no intuito mínimo de questionar o relevo da tão 

aclamada queda de 4% no índice de Gini, posto que ela se detenha em uma distribuição 

pessoal da renda. Vamos então incursionar brevemente sobre o tema, apenas a fim de apontar 

a leviandade de algumas afirmações encontradas no Relatório IPEA (2006). 

Diversos autores apontam para o fato de que a Pnad, em parte por basear-se em auto-

declaração da renda do trabalho, capta mal o rendimento de ativos auferido pelo conjunto da 

economia (DEDECCA, 2007; IPEA, 2007; SALM, 2007). O relatório, se não se exime, 

também não trata a questão com a devida prioridade e escapa dessa tarefa após um contraste 

dos dados da Pnad com o Sistema de Contas Nacionais (SCN), de que emerge a seguinte 

conclusão: “O principal fator responsável pelo crescimento do hiato entre a Pnad e as Contas 

Nacionais foi o crescimento na parcela do excedente operacional bruto [EOB] devido à 

agropecuária” (IPEA, 2006, p.44). Salm (2006) desfaz a afirmativa acima apontando que “a 

parte da remuneração do trabalho captada pelo EOB é uma parcela pequena, que mal chega a 

10% (...). Mais de 90% do EOB se refere aos lucros e a outras rendas da propriedade.” (ibid, 

p.290). Já que o próprio relatório recorre ao SCN para extenuar essa questão, façamos o 

mesmo para evidenciar que se a distribuição pessoal da renda apresenta tendência de melhora 

o mesmo não se pode dizer da distribuição funcional da renda. Conforme tabela apresentada 
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por Salm (2006), a participação relativa das Remunerações do Trabalho (RT) e do Excedente 

Operacional Bruto (EOB) inverteram posições entre o início da década de 1990, com a 

participação da RT passando de 52% em 1991 para 48,7% em 1995, e 45,3% em 2003. 

Claramente, uma modificação muito desfavorável da distribuição funcional para os que 

auferem renda do trabalho em detrimento dos detentores de ativos de capital (DEDECCA, 

2006). 

 Outra observação faz alusão à “estreiteza dos objetivos da publicação em questão” 

(SALM, 2007, p.281) por concentrar-se na identificação dos determinantes da queda da 

desigualdade entre 2001 e 2004. Outros estudos encontrados na publicação do IPEA indicam 

que a desigualdade vem caindo há mais tempo, pelo menos desde 1997. Salm (2007) tempera 

a discussão indagando porque o relatório tenta fazer convergir o debate para o período 

supracitado sendo que a pobreza e a indigência aumentaram entre 2001 e 2003, tendo 

declinado efetivamente apenas em 2004. E acrescenta, ao invés de “investigar o fato, 

‘significativo’, de, em três anos, termos reduzido em 4% o coeficiente de Gini, não teria sido 

mais útil investigar porque levamos quase um quarto de século para superar a exacerbada 

concentração de renda nos anos 1980?” (SALM, 2007, p.282). 

 Seguindo a proposta de trabalho do primeiro capítulo, passaremos ao exame crítico 

dos resultados dos estudos que perfazem a publicação do IPEA: Desigualdade de renda no 

Brasil: uma análise da queda recente. A seguir, desenvolveremos os aspectos críticos 

focando os elementos não discutidos pela publicação, determinantes privilegiados pela 

tradição desenvolvimentista na abordagem da distribuição de renda, mas esquecidos, ou 

“rudemente atropelados12”, pelo estudo do IPEA. 

 

II.2 – Apresentação e Exame Crítico do Relatório IPEA 

 Na seção anterior discutimos algumas questões adjacentes ao tema central desse 

capítulo: a recente queda da desigualdade na distribuição do rendimento domiciliar per capita 

no país, trazida a público pelo Relatório IPEA Sobre a Recente Queda da Desigualdade de 

                                                 
12 Ver Salm (2007), p.280. 
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Renda no Brasil, em agosto de 2006. Na primeira parte desse capítulo já tratamos de algumas 

questões que são caras a discussão do escopo do referido Relatório, como o período analisado 

e a opção pelo olhar sobre distribuição pessoal da renda. Essa parte comportou também um 

resumo dos temas tratados ao longo da publicação completa do IPEA. 

A Nota Técnica divulgada pelo IPEA em 2006, aqui comumente chamada de Relatório 

IPEA, tem como insumo uma série de estudos coordenados pelo economista Ricardo Paes de 

Barros. Esses trabalhos estão no livro publicado pelo IPEA em 2007: Desigualdade de Renda 

no Brasil: uma análise da queda recente. Essa publicação traz também artigos que em certa 

medida são produto do Relatório IPEA. Nem todos os estudos que compõem a publicação do 

IPEA serão examinados aqui, ou porque tratam de questões que não priorizamos nesse 

trabalho, como a relação entre estabilização e desigualdade de renda13, ou porque detém-se 

em uma análise da significância e confiabilidade estatística dos resultados encontrados, o que 

por hora decidiu-se não explorar. 

O Relatório IPEA concentra sua análise no período que vai de 2001 até 200414 e se 

ocupa da desigualdade de renda familiar per capita, “a razão para tal decorre do fato de o 

bem-estar de um indivíduo depender não apenas de seus próprios recursos, mas também (...) 

dos recursos da família a que ele pertence” (IPEA, 2007, p.18). O documento “se concentra na 

identificação dos determinantes da variação na desigualdade ao longo dos anos, e não de sua 

magnitude em um dado ano” (IPEA, 2007, p.17). Os dados provêm da Pnad15, que é coletada 

anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e é internacionalmente 

reconhecida como uma fonte de informação de excelente qualidade. A queda de 4% no índice 

de Gini para a distribuição do Rendimento Domiciliar per capita (RDPC) foi considerada 

substancial pelos autores do relatório, muito embora com uma manutenção dessa velocidade 

de queda o país levaria mais 20 anos para alcançar um patamar de desigualdade compatível 

com os países que tem nível de desenvolvimento comparável ao brasileiro. 

                                                 
13 A relação entre estabilização, bem-estar e desigualdade é abordada com ênfase em pelo menos dois estudos, 
encontrados nos capítulos 3 e 5. Outras questões que serão apenas tratadas brevemente ou não serão abordadas 
aqui: diferenças “geradas” pelo mercado de trabalho, como a discriminação por sexo e raça, esse tema pode ser 
acompanhado nos capítulos 28, 29, 30 e 31. 
14 A “estreiteza” do recorte temporal já foi discutida e uma crítica pode ser encontrada em Salm (2007). 
15 Limitações da Pnad também já foram apresentadas, principalmente no que tange a captação dos rendimentos 
de ativos. Sobre essa questão o IPEA (2007) afirma que “a proporção da renda subdeclarada é relativamente 
pequena, e variou pouco ao longo do período analisado” (p.18), o que “leva a crer que seu impacto sobre a 
variação no grau de desigualdade deva ter sido limitado, mesmo que o impacto sobre o nível possa ser 
significativo” (p.18). 
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Um bom caminho de aproximação para a identificação dos determinantes imediatos da 

queda realizada pelo IPEA é o diagrama reproduzido na página seguinte, com os resultados 

encontrados para a participação de cada um deles. Segundo o relatório, 

São cinco os determinantes imediatos da renda familiar per capita sobre os quais a 
análise está concentrada: (a) características demográficas das famílias; (b) 
transferências de renda; (c) remuneração de ativos; (d) acesso a trabalho, 
desemprego e participação no mercado de trabalho; e (e) distribuição dos 
rendimentos do trabalho. Esse último aspecto envolve inúmeros fatores, dentre os 
quais destacamos o papel da escolaridade, da experiência dos trabalhadores, da 
discriminação por raça e gênero, e das diferentes formas de segmentação do 
mercado de trabalho. (IPEA, 2007, p.18) 

Sobre o “mix” de determinantes apresentados pelo IPEA, Salm (2007) afirma que o 

relatório mistura determinantes que costumam apresentar influência sobre a desigualdade 

apenas em períodos mais longos – como os demográficos, comportamentais e educacionais, 

com aqueles com poder de ação em prazos mais curtos – como os programas de transferência 

de renda. 

Dentre esses determinantes um dos que detêm maior participação na queda da 

desigualdade de distribuição do RDPC são as transferências de renda, responsáveis por 
�

�
 da 

queda. Os determinantes relacionados à renda derivada do trabalho correspondem à metade da 

queda, sendo que dentro desse grupo a contribuição de produtividade do trabalho (composta 

por experiência no mercado de trabalho e escolaridade), imperfeições no mercado de trabalho 

(composta por discriminação e segmentação) e a soma de outros fatores têm participações 

semelhantes dentro do grupo remuneração do trabalho, com 
�

�
 cada, e aproximadamente 15% 

do total da queda. Dentre a renda derivada do trabalho, mudanças no acesso ao trabalho pouco 

influenciaram a queda verificada. No grupo de renda não derivada do trabalho, onde as 

transferências apresentam a maior contribuição para a queda – quase 
�

�
 do total, o rendimento 

de ativos tem pouca representatividade. No que tange as transferências, a contribuição para a 

queda divide-se quase que igualmente entre pensões e aposentadoria pública e BPC, e Bolsa 

Família. 

A segmentação do mercado, abarcada pelo grupo imperfeições no mercado de 

trabalho, merece atenção. Esse item pode ser decomposto em segmentação geográfica e 

segmentação formal-informal, e representam importantes alterações na estrutura do mercado. 
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Diagrama 1 – Determinantes imediatos da queda no grau de desigualdade na renda 

familiar per capita 

 

Retirado de IPEA (2007) 
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De acordo com o relatório, “ao longo da última década, mas principalmente desde 

2001, o grau de integração entre os mercados urbano e rural elevou-se significativamente, 

reduzindo, com isso, o diferencial de remuneração entre as duas áreas” (IPEA, 2007, p.22). 

Sobre o segundo termo, segmentação formal-informal, “a despeito do declínio do grau de 

informalidade do mercado de trabalho, o diferencial de rendimentos entre trabalhadores e 

informais aumentou significativamente” (IPEA, 2007, p.22), e daí o efeito líquido 

desfavorável dessas duas forças, da ordem de 5%. A discriminação por raça e gênero, segundo 

o relatório do IPEA (2006), apresenta participação de apenas 1% da queda total da 

desigualdade de rendimentos avaliada. 

Dois determinantes privilegiados pelo IPEA nos interessam em particular, de um lado, 

a produtividade do trabalho, relacionada à remuneração do trabalho e da renda derivada do 

trabalho, e, de outro, as transferências públicas, relacionadas às transferências e à renda não 

derivada do trabalho. Começando pelo primeiro, a colaboração do item produtividade do 

trabalho corresponde mais precisamente a 18% das variações atribuídas à remuneração do 

trabalho. E esse item se decompõe em outros dois, experiência no mercado de trabalho, com 

contribuição de 2%, e escolaridade, com a contribuição de 16% para a queda de desigualdade 

de renda verificada. Segundo o relatório, a força de trabalho tornou-se ligeiramente mais 

homogênea e diminuíram os diferenciais de remuneração por nível educacional. Esse 

resultado está ancorado na teoria do capital humano. 

Propomos explorar brevemente o arcabouço analítico dos estudos da publicação IPEA 

que decompõem o declínio da desigualdade dos rendimentos do trabalho – Paes de Barros et 

al (2007a e 2007b), Paes de Barros (2007c), Foguel e Azevedo (2007), Menezes Filho et al 

(2007), Ramos (2007) –, responsável por quase metade da queda total de desigualdade de 

renda familiar per capita no período avaliado. Primeiramente, no que se refere às fontes de 

dispersão de rendimentos do trabalho, há uma série de fatores que podem levar a diferenças 

de salário entre os indivíduos no mercado de trabalho. Segundo a teoria do capital humano, o 

fator de produção trabalho é heterogêneo e por isso sua remuneração varia de acordo com o 

trabalhador. O mercado de trabalho, dessa forma, pode atuar como revelador de 

desigualdades, remunerando de forma distinta trabalhadores com diferentes níveis 

acumulados de capital humano, ou seja, de acordo com a sua produtividade. Ou como gerador 

de desigualdades, remunerando de forma diferenciada trabalhadores de igual produtividade 

potencial, isso porque “o mercado não é perfeito, o que implica a regra de um único preço não 
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se aplicar nem mesmo a grupos de trabalhadores com as mesmas características” (PAES DE 

BARROS, 2007c, p.315). De acordo com Ramos (2007) vale citar as seguintes fontes de 

dispersão dos rendimentos, sendo que as duas primeiras remetem a desigualdades reveladas 

pelo mercado e as duas seguintes a desigualdades geradas pelo mesmo: 

a) Salários distintos podem significar simplesmente uma forma de compensação por 
diferenças não pecuniárias entre os postos de trabalho disponíveis na economia 
(como insalubridade, riscos de acidente, ambiente de trabalho, e outros) ocupados 
por trabalhadores com igual potencial produtivo. Essas diferenças de remuneração 
são denominadas de “diferenciais compensatórios”, e estão associadas à 
heterogeneidade dos postos de trabalho. 
b) Diferenças de salário podem também ser provenientes da heterogeneidade entre 
trabalhadores no que se refere a seus atributos produtivos, entre os quais vale 
destacar – por normalmente se revelarem de maior importância – a educação e a 
experiência. Nessa situação, o mercado de trabalho estaria traduzindo, com possível 
atenuação ou amplificação, essa heterogeneidade dos trabalhadores em dispersão 
salarial. 
c) O mercado de trabalho pode estar remunerando de forma distinta aqueles 
trabalhadores que são, em princípio, igualmente produtivos, sem base em nenhum 
critério explícito ou tangível. Quando isso ocorre, dizemos que os diferenciais daí 
derivados se devem à segmentação existente nesse mercado. 
d) O mercado pode estar remunerando distintamente trabalhadores igualmente 
produtivos, com base em atributos não produtivos (como cor e sexo). Nesse caso, 
dizemos que existe discriminação no mercado de trabalho. (p.275) 

Uma vez detectado que alterações na distribuição da remuneração do trabalho tiveram 

grande participação na queda da desigualdade de rendimentos pessoal e familiar per capita, os 

estudos citados procuram decompor a participação de alterações da dispersão do nível 

educacional e de composição etária da força de trabalho para compreender como a “expansão 

educacional acelerada” (PAES DE BARROS, 2007c, p.305) e “concomitantes mudanças na 

estrutura etária, com conseqüentes aumentos na experiência da força de trabalho” (ibid, p.305) 

contribuíram para a queda recente da desigualdade. O trabalho de Ramos (2007) é o único que 

segue em uma direção um pouco diferente, procurando explicar a desigualdade em um 

determinado instante no tempo e não sua variação. Os resultados encontrados pelo autor 

convergem para o campo da teoria do capital humano, e o que ele chama de “heterogeneidade 

dos trabalhadores”, composta pelas variáveis idade e educação, explica, no período 

compreendido pelo estudo (1995 a 2005), algo em torno de 40% da desigualdade de 

rendimentos entre os trabalhadores. As outras duas fontes de dispersão, discriminação e 

segmentação, respondem respectivamente por cerca de 10% e 24% das diferenças de 

remuneração, com alguma variação em torno desse percentual ao longo dos anos. 

Do grupo de trabalhos que investigam a contribuição de variações na heterogeneidade 

entre os trabalhadores para a queda recente na desigualdade, dois deles, ambos desenvolvidos 
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por pesquisadores do IPEA, preocupam-se com a decomposição dos efeitos quantidade e 

preço sobre as variáveis educação e idade. O trecho abaixo esclarece os dois conceitos: 

Conforme ressaltado por uma ampla literatura, a educação e outras formas de capital 
humano se relacionam à desigualdade em remuneração do trabalho por dois canais. 
Por um lado, na medida em que a remuneração de um trabalhador é crescente com 
seu capital humano, quanto maior for a desigualdade em capital humano maior será 
a desigualdade em remuneração (efeito quantidade). Por outro lado, dado um grau 
de desigualdade em capital humano, quanto maior for a sensibilidade da 
remuneração a essa variável maior será a desigualdade em remuneração do trabalho 
(efeito preço). Assim, o mercado de trabalho revela desigualdades em capital 
humano, cuja magnitude depende: (a) da magnitude da desigualdade em capital 
humano a ser revelada, e (b) da sensibilidade do tradutor utilizado para transformar 
essa desigualdade (a do capital humano) em desigualdade de remuneração. Esse 
tradutor nada mais é do que a relação entre remuneração do trabalho e capital 
humano. ( PAES DE BARROS, 2007c, p. 306, grifo nosso) 

 Paes de Barros (2007c) diz que a desigualdade revelada pelo mercado de trabalho não 

é determinada apenas pelas diferenças de nível educacional e experiência dos trabalhadores, 

mas também pela forma como o mercado valoriza essas diferenças.   O resultado encontrado é 

que o declínio tanto da heterogeneidade etária quanto da desigualdade educacional e a 

redução tanto da sensibilidade de remuneração do trabalho a escolaridade quanto à idade, 

contribuíram para a queda da desigualdade em remuneração, respondendo por cerca de 50% 

desse declínio e quase 30% da queda na desigualdade em rendimento familiar per capita. As 

mudanças associadas à escolaridade foram responsáveis por 40% da queda em desigualdade 

da remuneração do trabalho, entre 2001 e 2005, e 20% da queda na desigualdade do 

rendimento domiciliar per capita. Segundo Paes de Barros (2007c) o efeito preço no caso da 

escolaridade foi preponderante, contribuindo com 20% da queda da desigualdade em 

remuneração do trabalho e 12% da queda em renda per capita. O impacto das mudanças na 

escolaridade dos trabalhadores, o chamado efeito quantidade, foi responsável por 17% da 

queda da desigualdade em remuneração e 5% na queda da desigualdade de renda per capita. 

As mudanças associadas à composição etária da força de trabalho, por sua vez, foram 

responsáveis por cerca de 7% da queda na desigualdade em remuneração do trabalho, entre 

2001 e 2005, e por 2% da queda na desigualdade do rendimento domiciliar per capita. Nesse 

caso o fator preço não se mostrou importante, e o fator quantidade respondeu por 5% da 

queda na desigualdade em remuneração do trabalho e menos de 2% da queda na desigualdade 

de renda per capita. 

Assim como mudanças na distribuição educacional e estrutura etária da força de 

trabalho, as transferências públicas de renda surgem nesse grupo de estudos publicado pelo 
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IPEA (2007), como um importante fator de contribuição para a queda da concentração de 

renda verificada nos anos anteriores a publicação, especialmente entre 2001 e 2004. De 

acordo com o IPEA (2007), “os fatores de maior importância (...) são aqueles associados às 

mudanças nas transferências governamentais e na distribuição da renda do trabalho” (p.71). 

Por conta disso, e considerando a nossa proposta de comparação com o grupo de estudos 

publicado na década de 1970, sobre o mesmo tema, distribuição de renda, é que resolvemos 

nos concentrar nesses dois fatores. Já discutimos a distribuição da renda do trabalho, 

passemos agora às transferências governamentais. 

Segundo dados apresentados por Paes de Barros et al (2007a) a participação da renda 

não derivada do trabalho no orçamento familiar cresceu de 22% para 24%, entre 2001 e 2005, 

e a proporção de brasileiros que vivem em famílias cujo orçamento provém, ao menos em 

parte, de fontes não derivadas do trabalho, cresceu de 42% para 52%, no período estudado. De 

acordo com o diagrama 1 alterações na distribuição da renda não derivada do trabalho 

respondem por 35% da queda na distribuição, a mesma pode ser decomposta em 

transferências e rendimento de ativos, com participações de 34% e 1% respectivamente. Entre 

as transferências se atribui a maior contribuição a queda para as transferências públicas, com 

participação de 30% na queda total de desigualdade de renda. No grupo transferências 

públicas, pensões e aposentadoria pública e BPC respondem por metade da queda atribuída ao 

item e o programa Bolsa Família pela outra metade. O relatório assim resume a importância 

das transferências do setor público (IPEA, 2007), 

Entre 2001 e 2004, as transferências governamentais se expandiram 
consideravelmente. No caso das aposentadorias e pensões públicas, não houve 
melhoria significativa do grau de atendimento da população mais carente; boa parte 
da expansão se concentrou em aumento do piso dos benefícios. Já o BPC e o 
programa Bolsa Família e similares, esses aumentaram seu grau de cobertura e 
concentraram o atendimento na população mais carente. As pensões e 
aposentadorias públicas, o Bolsa Família e o BPC apresentaram similar contribuição 
para reduzir a desigualdade de renda entre 2001 e 2004: utilizando-se o coeficiente 
de Gini como medida de desigualdade, é possível mostrar que cada componente foi 
responsável por cerca de 10% da queda observada. Utilizando-se medidas mais 
sensíveis à renda dos pobres, a contribuição do conjunto aumenta, em particular a do 
Bolsa Família. (p.72) 

Paes de Barros (2007b) afirma que a “contribuição da evolução dos ativos foi 

insignificante e, portanto, praticamente todo o impacto das transformações sobre a renda não 

derivada do trabalho decorreu da dinâmica apresentada pelas transferências” (p.81). Vale 

apontar que na Pnad os rendimentos de ativos e os recursos advindos de transferências 
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públicas dos programas Bolsa Família e BPC são captados sob a mesma rubrica, denominada 

“renda de juros de caderneta de poupança e de outras aplicações, dividendos e outros 

rendimentos”. O procedimento usado por diversos estudos16 para segmentar essas duas fontes 

consiste em utilizar os valores típicos pagos pelo BPC e pelo Bolsa Família para classificar os 

valores observados. Valores exatamente iguais a 1 salário mínimo são atribuídos ao BPC. 

Valores equivalentes aos benefícios pagos pelo programa Bolsa Família e correlatos, ou 

combinações deles, são classificados como benefícios do Bolsa Família. Os demais valores 

são atribuídos a rendimentos financeiros. 

A melhora na distribuição das transferências públicas, que contribuiu para a queda na 

desigualdade de renda, é devida principalmente a uma expansão na cobertura – da ordem de 

10 pontos percentuais – e à equalização dos benefícios pagos. No caso do programa Bolsa 

Família o aumento no grau de cobertura foi o fator dominante (IPEA, 2007). O sucesso do 

programa Bolsa Família no combate a pobreza e a desigualdade de renda segue sendo 

amplamente propagandeado. De modo que Salm (2007) conclui o seu trabalho de maneira 

oportuna para aclamar a questão que se pretende indagar aqui. Ele encerra afirmando que “o 

relatório nos apresenta o Bolsa Família como uma espécie de prova do acerto das teses mais 

ortodoxas quanto às melhores políticas redistributivas” (ibid, p.296). E aponta o resultado 

perverso dessa prática: “apresentá-lo como tal contribui para que o debate se afaste do 

nosso maior desafio: a superação do subdesenvolvimento. Essa é a pior conseqüência.” 

(ibid, p.296, grifo nosso). 

Da perspectiva crítica este tipo de política não contribui para a mudança estrutural das 

características que tornam o Brasil uma economia tão desigual. Portanto, vale a pena ainda 

destacar, para além das críticas já apontadas, determinantes mais estruturais que possam 

contribuir para a mudança no perfil brasileiro de distribuição de renda. 

 

                                                 

16 Inclusive Paes de Barros (2007b) e Hoffmann (2007). 
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II.3 – Alguns Determinantes “Esquecidos” pelo Relatório IPEA e seu Relevo 

para uma Estratégia de Redução da Desigualdade 

Diversos fatores importantes para a discussão sobre a recente queda da desigualdade, 

segundo Salm (2007), “ou foram omitidos, ou mereceram tratamento bastante negligente” 

(p.280) na Nota Técnica Sobre a Recente Queda da Desigualdade de Renda no Brasil, do 

IPEA (2007). Apresentamos alguns deles: taxas de inflação, política de aumentos reais do 

salário mínimo, a estrutura tributária e estabilidade das taxas de crescimento (Salm, 2007). 

Nessa seção discutiremos dois desses fatores tão “caros aos desenvolvimentistas” (ibid, 

p.280): o salário mínimo e o crescimento econômico. 

 

II.3.1 – O Papel do Salário Mínimo na Menor Regressividade da Distribuição 

A questão do salário mínimo como determinante imediato na queda de concentração 

de renda recente pode ser posta como uma controvérsia. Esse tema também suscitou polêmica 

na discussão que ganhou a arena pública na década de 70, àquela época, no entanto, o cenário 

era de uma contração do salário mínimo real e não uma expansão como a que se verifica no 

período mais atual. Quatro décadas atrás a intencionalidade da negação do papel do salário 

mínimo na distribuição de renda era considerada evidente por uma série de autores17, mas 

tratava-se de um cenário de piora na distribuição de renda. Hoje, quase quarenta anos depois, 

os aumentos reais do salário mínimo parecem assumir efeito totalmente diverso, com notável 

contribuição para a menor regressividade da distribuição. Ainda assim é vetada sua 

participação no Relatório IPEA 2006. O tema é discutido apenas na sétima parte do livro 

Desigualdade de Renda no Brasil: uma análise da queda recente, publicado em 200718, como 

aporte ao relatório publicado um ano antes. Salm (2007), como já citado, questiona a 

intencionalidade do recorte adotado no Relatório (IPEA, 2007).  

Se o aumento do salário mínimo teria contribuído para uma queda de 36% da redução 

da desigualdade dos rendimentos do trabalho entre 2001 e 2005, conforme apontam Firpo e 

                                                 
17 Ver a obra “A Controvérsia sobre Distribuição de Renda e Desenvolvimento” organizada por Tolipan e 
Tinelli, em 1975. 
18 A obra composta por 34 capítulos teve sua publicação dividida em dois volumes e têm como fio condutor o 
Relatório IPEA 2006 (Nota Técnica). 
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Reis (2007), aumentou a porcentagem de pessoas que recebia menos de um salário mínimo 

(Saboia, 2007). Esse último dado pode ser confrontado com aquele apresentado por Dedecca 

(2007) e segundo o qual se observa uma ampliação da parcela que aufere rendimentos 

superiores próximos ao SM. Ter-se-ia que investigar a construção desses dois últimos 

resultados a fim de compreender porque divergem. Firpo e Reis (2007) afirmam que “a queda 

na desigualdade salarial entre 2001 e 2005 pode ser explicada em boa medida pelo aumento, 

no mesmo período, do salário mínimo bem acima do valor da inflação e dos demais salários 

competitivos” (p.505). 

Paes de Barros (2007e), nessa sétima parte, dedica um capítulo à comparação da 

efetividade do salário mínimo (SM) com o Programa Bolsa Família (PBF) como instrumento 

de redução da pobreza e da desigualdade. Nesse texto em momento algum indaga sobre a 

importância dos aumentos reais do SM na queda recente da desigualdade. A discussão a que 

Paes de Barros (2007e) se propõe é apenas uma comparação entre o custo versus a efetividade 

de cada uma das políticas, de aumentos reais do salário mínimo e de transferências diretas de 

renda via Programa Bolsa Família ou outros, como o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) e Previdência. 

Os resultados encontrados por Paes de Barros (2007e) sugerem algum relevo à 

suspeição de Salm (2007). Sintetizando, o primeiro autor evidencia em seu estudo que o PBF 

apresenta uma relação custo-efetividade mais favorável que o salário mínimo no combate a 

pobreza e a desigualdade. Em sua metodologia19 Paes de Barros (2007e) primeiro fixa o 

volume de recursos dedicados a cada uma das políticas e verifica aquela que com idêntico 

volume de recursos apresenta maior redução nos índices de pobreza e desigualdade adotados, 

“é necessariamente mais efetivo aquele com maior impacto” (ibid, p.528). Depois fixa o 

impacto, ou seja, qual o volume de recursos necessário para obter o mesmo grau de redução 

dos índices de pobreza e desigualdade sugeridos, “o programa que requer o menor volume de 

recursos é aquele com a melhor relação custo-efetividade” (ibid, p.530). 

                                                 

19  Não caberia no escopo desse trabalho uma discussão pormenorizada da metodologia adotada no estudo 
apresentado por Paes de Barros (2007), embora tal tarefa nos pareça importante. 
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Nessas inferências20, que se baseiam em uma metodologia de simulações 

contrafactuais, o autor identifica o PBF como um instrumento mais efetivo para elevar a renda 

dos mais pobres e o SM como mais efetivo para aumentar a renda da classe média. Isso por 

que uma proporção muito baixa dos trabalhadores que percebem a renda de pelo menos um 

salário mínimo por mês concentra-se nos primeiros centésimos da distribuição. Na 

constatação de Paes de Barros (2007e) O PBF também é indiscutivelmente mais efetivo do 

que o SM no combate a desigualdade porque é mais eficaz em elevar a porcentagem de renda 

dos mais pobres. O autor enumera então os fatores que devem limitar a efetividade do salário 

mínimo no combate a pobreza e a desigualdade. Além do fator já citado, que poucas famílias 

pobres têm trabalhadores que recebem remuneração com valor próximo ao do SM, o autor 

identifica que poucas famílias pobres têm idosos, diretamente impactados por aumentos no 

piso previdenciário, mas muitas têm crianças, foco de programas como o Bolsa Família. 

Corroborando o primeiro argumento, Saboia (2007) mostrou que apenas 1,3% das pessoas 

com rendimento do trabalho cujo valor é igual a um SM encontram-se no primeiro décimo da 

distribuição do rendimento domiciliar per capita. Entretanto, 

Como a maior parte das pessoas com piso de um SM como rendimento do trabalho, 
de pensões ou de aposentadorias, localiza-se nos sete décimos inferiores à média dos 
rendimentos familiares per capita, a elevação do SM tende a beneficiá-las, o que 
favorece a melhoria da distribuição de renda. (SABOIA, 2007, p.492) 

Em que pesem os resultados encontrados por Paes de Barros (2007e), outros aspectos 

devem ser considerados ao tentar-se eleger um único instrumento de política para cumprir 

uma tarefa tão complexa quanto redistribuir renda. Dedecca (2007) aponta para as limitações 

                                                 
20 Segundo Paes de Barros (2007a) os canais de propagação do impacto do salário mínimo são: (i) a 
compulsoriedade, elevando o piso salarial dos empregados formais e podendo ter conseqüências sobre o 
emprego, o grau de informalidade, o diferencial salarial entre os setores formal e informal e a inflação; (ii) 
indexador formal, do piso previdenciário e outros benefícios importantes como seguro-desemprego, abono 
salarial, BPC, entre outros; (iii) indexador informal, cumprindo um papel de sinalização para o setor informal e 
para remunerações acima do SM no setor formal; e (iv) piso informal, a medida que o SM é percebido como o 
menor valor que se deveria pagar a um trabalhador pouco qualificado, sob pena de comprometer a sua 
motivação. No caso do PBF além de seu efeito de transferência direta de renda o instrumento provoca 
possivelmente outros três tipos de impacto indireto: (i) reduzir a oferta de trabalho, por tornarem as famílias 
menos pobres; (ii) aumentar, por outro lado, a oferta de trabalho por permitir que seus beneficiários tenham 
condições de incorrer em despesas necessárias para o trabalho como transporte, vestuário, alimentação, etc; e 
(iii) no caso dos trabalhadores por conta-própria levar a investimentos produtivos daí a aumentos de renda (Paes 
de Barros, 2007). Nem todos esses impactos, do SM ou do PBF, foram considerados nas estimações realizadas 
pelo autor. 
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de programas de transferência direta de renda, e frente ao exercício exaustivo de defesa do 

PBF encampado por Paes de Barros (2007e), citamos longamente o primeiro autor: 

Coberta toda a população-alvo do programa, seu efeito sobre a distribuição de renda 
tende a ser nulo, pois é provável que o valor do benefício passe a acompanhar as 
variações dos preços, ou seja, que ele tenha seu valor nominal atualizado anualmente 
com o objetivo de preservar seu poder de compra. Para que o programa possa 
contribuir para modificar, permanentemente, a distribuição pessoal da renda, seria 
necessário que seu valor fosse ajustado, anualmente, acima da inflação, ou melhor, 
que a ele fossem incorporados ganhos reais substantivos de poder de compra do 
benefício. 
Com certeza, essa possibilidade não se encontra inscrita no campo de possibilidades 
do programa por dois motivos que seriam argüidos pelas posições políticas mais 
ortodoxas. Em primeiro lugar, porque isso exigiria uma elevação do gasto social 
com a política que, provavelmente, seria incompatível com a situação corrente das 
finanças públicas. Em segundo lugar, porque poderia gerar um conflito entre a renda 
do programa e aquela prevalecente na base do mercado de trabalho, levando, assim, 
ao desestímulo à inserção produtiva. (DEDECCA, 2007, p.318) 

  O autor conclui que “mesmo que tenha contribuído para atenuar a pobreza e reduzir 

um pouco a desigualdade nesses últimos anos, é provável que, nos próximos, ele [o PBF] 

venha a cumprir sua função somente em relação ao primeiro problema” (DEDECCA, 2007, 

p.318). A importância do PBF é compartida por Saboia (2007), o autor reconhece que o SM 

atinge pouco as famílias mais pobres e por isso sua capacidade para reduzir a pobreza é 

limitada, tornando inviável prescindir dos programas de transferência direta de renda. 

 Por fim, pelos distintos argumentos apresentados acima não nos parece razoável negar 

a importância da política de aumentos reais do salário e seus impactos sobre a distribuição da 

renda para a queda recente da desigualdade e muito menos a proposta de abandoná-lo como 

instrumento de combate estrutural a essa desigualdade. 

 

II.3.2 – Uma Breve Discussão sobre a Importância da Retomada do Crescimento 

Econômico: Não Basta “Redistribuir” a Pobreza 

 Essa discussão, como argumentaremos a seguir, é fundamental para a manutenção de 

uma trajetória de queda na desigualdade da distribuição pessoal da renda, mas é omitida pelo 

Relatório IPEA e sua sinalização de rumos para uma política mais efetiva no combate a 
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desigualdade. Na publicação completa do IPEA a questão é incorporada ao debate por Salm 

(2007) e Dedecca (2007)21. 

 Apesar do consenso sobre a queda recente da desigualdade, as opiniões passam a 

divergir quando se trata de elencar as causas e políticas que influenciaram essa queda. 

Dedecca (2007) aponta para a existência de dois grandes grupos de estudos. Um deles, que 

associa o movimento às políticas públicas de transferência e educação. E o outro, segundo o 

qual essa queda decorre de uma articulação de diversas políticas públicas e tem sua 

continuidade condicionada a uma retomada do crescimento econômico. Segundo o autor, os 

argumentos do seu ensaio pertencem ao segundo grupo. O ponto de partida de Dedecca 

(2007) é a constatação de que essa melhora na distribuição veio acompanhada de um declínio 

do rendimento médio. 

 Esse aspecto intrigante na recente queda da desigualdade é apenas superficialmente 

abordado no Relatório IPEA. No relatório essa redução ganha o seguinte tom, “as estimativas 

apresentadas mostram um crescimento anual de 7,2% para os 10% mais pobres, apesar de a 

renda per capita brasileira ter declinado 0,9% a.a. no mesmo período” (IPEA, 2006, p.31, 

grifo nosso). Ou seja, a despeito de uma queda na renda per capita média, o rendimento dos 

mais pobres aumentou. O relatório, em uma desconcertada estimativa sobre a percepção dos 

mais pobres sobre o crescimento econômico, afirma que no Brasil a sensação dessa camada é 

de estar vivendo em um país com uma elevada taxa de crescimento econômico22, enquanto os 

mais ricos têm a percepção de habitar um país estagnado. E vai além quando declara que “se 

os extremamente pobres tivessem que escolher entre uma redução no coeficiente de Gini de 

1% e um crescimento balanceado na renda per capita do país inferior a 5%, prefeririam a 

redução no coeficiente de Gini” (IPEA, 2007, p.34). Isso porque para que fosse gerada a 

mesma redução na extrema pobreza resultado da queda de 4% da desigualdade, seria 

necessário um crescimento econômico balanceado da ordem de 20% (IPEA, 2007). Para 

Salm, 

 

                                                 
21 Ver Salm (2007) e Dedecca (2007). 
22 Ver IPEA (2006), página 33. 
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A forma em que o referido texto do Ipea apresenta a questão traz, implícita, a 
mensagem de que basta distribuir renda para diminuir a pobreza, não importando, 
portanto, se o País cresce ou não; se cria empregos de melhor qualidade e 
produtividade; ou se ocorrem ou não mudanças estruturais que favorecem mais os 
pobres que os ricos. (SALM, 2007, p.283) 

Não se pretende afirmar que o crescimento econômico é condição suficiente para a 

redistribuição de renda e redução da pobreza, tomemos como exemplo o comportamento da 

distribuição de renda nos anos 1960, quando o país crescia a altas taxas, e, em que pese a 

redução do contingente de miseráveis, a concentração de renda foi brutal. O crescimento 

econômico, todavia, é tido como condição necessária por um grupo credenciado de 

economistas. 

De acordo com o pensamento estruturalista a relação entre crescimento econômico e 

distribuição dos rendimentos pode ser pensada em dois movimentos principais. Em primeiro 

lugar, pela redução relativa dos empregos informais e das demais atividades que compõem a 

base da pirâmide distributiva. Em paralelo está aquele efeito relacionado a uma manutenção 

dos níveis de emprego vinculados a uma estabilidade nas taxas de crescimento.  Isso porque 

os que mais sofrem com as flutuações no emprego são os trabalhadores menos qualificados. 

Para esses a estabilização das taxas de crescimento econômico em patamares altos resulta em 

aumentos no rendimento (MEDEIROS, 2003).  

Segundo Medeiros (2003), dois argumentos podem desafiar a proposição acima, o 

primeiro deles diz respeito ao citado comportamento da distribuição na década de 1960, 

escrutinado no primeiro capítulo desse trabalho. O outro “é a percepção realista de que, dadas 

as restrições externas ao crescimento, é necessário obter do crescimento possível, 

previsivelmente insuficiente, o máximo efeito sobre a redução da pobreza” (MEDEIROS, 

2003, p.338). Assim, “quanto menor for a concentração de renda, menores níveis de 

crescimento são compatíveis com maior redução dos níveis de pobreza” (ibid, p.338). Do que, 

no mesmo compasso das recomendações de estabilização das taxas de crescimento, surgem as 

recomendações de alterações nos preços relativos que favoreçam o consumo da classe 

trabalhadora. 

Se entre os anos de 1960 e 1970, a renda concentrou-se ainda mais nas mãos das 

camadas privilegiadas, apesar das altas taxas de crescimento do produto, não foram poucos os 
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economistas que buscaram atribuir esse resultado a política econômica do período23. Essa 

crítica nutre-se, principalmente, do arrocho salarial e dos aumentos de preço nos setores de 

transportes, alimentos e tarifas públicas, afetando diretamente o poder de compra dos 

trabalhadores. Obter do crescimento possível o máximo efeito sobre a redução da pobreza, 

como disse Medeiros (2003), implica, também uma mudança dos preços relativos em favor 

dos primeiros decis da distribuição, com aumento de produtividade nos setores produtores de 

bens-salário. 

Além dos incrementos de produtividade mirando um aumento de excedente produtivo, 

da retomada do crescimento depende também o incremento das oportunidades ocupacionais e 

a renda no mercado de trabalho, bem como dos recursos para sustentação das políticas sociais. 

Dedecca (2007) recorre ao controverso debate dos anos 1970 para destacar que, mesmo frente 

ao perverso resultado do crescimento do excedente sem a distribuição dos seus frutos, os 

críticos de Langoni não desqualificavam o relevo de um projeto de crescimento sustentando, 

com intensificação do processo de industrialização. Pelo contrário, esse grupo 

entendia que a distribuição de renda e o bem-estar dependiam do aumento do 
produto a ser repartido, o que exigia, inevitavelmente, elevações sistêmicas da 
produtividade média da economia, as quais se encontravam diretamente associadas 
ao avanço do tecido industrial e das políticas de infra-estrutura e sociais. 
(DEDECCA, 2007, p.303) 

 Elucidativo é o trecho em que Dedecca (2007) afirma que influenciados por autores 

como Raul Prebisch, Celso Furtado e Aníbal Pinto, os críticos da oficialidade associavam a 

mudança estrutural na distribuição na renda a um crescimento no excedente produtivo que 

beneficiaria de forma generalizada todos os estratos, mas com ganhos mais elevados para os 

inferiores. Esses autores relacionavam “crescimento com distribuição de renda por entender 

que somente em um contexto de elevação do produto e da produtividade se poderia relacionar 

aumento da renda média, redução da desigualdade e elevação do padrão médio de bem-estar” 

(ibid, p.303). 

Pertinente é a crítica de Salm ao enfoque concedido ao tema pelo Relatório redigido 

pelo IPEA, ou melhor, a falta dele: 

                                                 

23 No capítulo anterior, dedicamos uma seção a discussão sobre os resultados da política econômica em vigor 
sobre a concentração de renda na década citada. 
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Embora a falta de crescimento degrade o mercado de trabalho, desvalorize os 
diplomas educacionais pela falta de oportunidades, limite a arrecadação fiscal e, 
portanto, os recursos para as políticas sociais, o assunto não mereceu atenção ainda 
que suas relações com a distribuição de renda devessem estar no centro da análise. 
(SALM, 2007, p291) 

Como observa Hoffmann (2001), redistribuir renda no Brasil não significa apenas 

reduzir o rendimento dos mais ricos, esses “não constituem base suficiente para uma alteração 

substancial da distribuição” (p.72). É preciso mexer no arranjo distributivo e oferecer postos 

de trabalho qualificados àqueles que garimpam o sustento em atividades de baixa 

produtividade. Dedecca (2007) apresenta um dado importante a ser considerado, a 

produtividade média da economia brasileira, tomando como proxy o Produto Interno Bruto 

por pessoa ocupada, estava em 2003 em níveis inferiores aos de 1980 e pouco alterou-se 

desde 1990, enquanto apresenta tendência crescente nos outros países onde os dados são 

analisados24. Essa constatação indica que o país estava convivendo “com uma clara restrição 

quanto ao excedente gerado por pessoa ocupada, o que indica, per se, a existência de pressões 

negativas sobre a distribuição de renda e o bem-estar” (DEDECCA, 2007, p.307). 

Quais são os possíveis desdobramentos da omissão desses determinantes? 

Questionamento semelhante foi posto ao longo do primeiro capítulo. A dominância das teses 

ortodoxas na leitura “oficial” do problema da distribuição de renda pode ter conseqüências 

danosas sobre uma estratégia de redução da desigualdade.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Ver tabela apresentada por Dedecca (2007) p. 307. São apresentados dados para Argentina, Brasil, Chile, 
México, China, Coréia, Índia e África do Sul. Sendo que os únicos países onde esse índice orbita em torno dos 
mesmos valores desde 1990 e abaixo do patamar de 1980, além do Brasil, são Argentina e México. 
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CONCLUSÃO 

De princípio esse trabalho ambicionava responder a questão: a dominação da teoria do 

capital humano, com seu viés marginalista, atrasou a formulação de políticas efetivamente 

destinadas à redução da desigualdade no Brasil? Percebeu-se uma série de questões 

adjacentes, indispensáveis ao avanço nesse propósito. Essa monografia tornou-se o primeiro 

passo desse trilho e assumiu como objetivo compreender os termos principais do debate sobre 

distribuição de renda em dois momentos distintos e marcantes da história econômica 

brasileira, no que tange o tema em questão.  

O primeiro deles, a brutal concentração de renda patrocinada pelo governo militar, nos 

anos 1960. O fato aberrante fez com que o debate emergisse do mundo acadêmico e 

transbordasse para outros setores da sociedade. Prontamente os críticos da leitura oficial se 

posicionaram e em uníssono contestaram os resultados encontrados por Langoni. Censuraram 

não a idéia de que os rendimentos auferidos do trabalho e anos de educação apresentam uma 

correlação positiva, porquanto esse é um resultado em nada absurdo. O ponto sensível está na 

causalidade proposta, e de forma mais contundente, na negação das conseqüências da política 

econômica do período, que comprimiu salários e aumentou os custos de vida da classe 

trabalhadora. Havia ainda a sugestão de uma natureza transitória desse processo, de acordo 

com a leitura oficial ele seria autocorrigível em longo prazo. O embate foi voraz e pode-se 

dizer que existiam duas posições bem definidas na arena, o lado da oficialidade e o lado dos 

críticos do estudo oficial e da própria oficialidade. 

O debate arrefeceu, em um primeiro momento por conta das altas taxas de crescimento 

dos anos 1970 e em um segundo momento pela instabilidade macroeconômica que a crise da 

dívida e as altas taxas de inflação trouxeram para o país nos anos 1980. Os anos 1990 abriram 

a possibilidade de superação da instabilidade macroeconômica, descortinado novamente, 

agora nos anos 2000, com outra configuração política e em torno de um movimento em outra 

direção, o comportamento da distribuição de renda. Desta vez as posições sobre o tema foram 

muito menos radicalizadas. O estudo do IPEA, que tem o mesmo carimbo oficial que o estudo 

de Langoni nos anos 1970, enfrentou muito menos críticas. Todavia, tanto quanto o trabalho 
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do Langoni, buscou dar provas do acerto da política econômica ortodoxa adotada, bem como 

de programas sociais focalizados, privilegiando o Programa Bolsa Família e a expansão 

educacional acelerada, supostamente os principais responsáveis pela queda de 4% no índice 

de Gini, variação aclamada como substancial. 

Os novos críticos não têm a mesma virulência daqueles de outrora. Pode-se 

argumentar que a questão é que a situação política é muito diferente, lembrando que aquele 

era um período de ditadura e o atual é um período democrático. Entre os mais críticos vários 

dizem que o aumento do salário mínimo é chave para a questão distributiva e reconhecem que 

o aumento da produtividade é estrutural e não individual. Ainda assim, nenhum deles 

desconstrói a máxima que relaciona educação com produtividade do trabalho e este resultado 

com o aumento individual do salário, proposta pela teoria do capital humano. Os estudos 

atuais sobre a distribuição de renda no país são dominados pela idéia de que a produtividade 

do trabalhador, identificada como a variável que define sua remuneração, é conseqüência do 

capital humano acumulado pelo indivíduo. Na publicação do IPEA muito pouco, ou em nada, 

se discute o crescimento econômico, a geração de oportunidades, a existência de postos 

dignos de trabalho, uma política de valorização do salário mínimo, a mudança dos preços 

relativos em favor da classe operária, posse da propriedade, entre outros determinantes de 

tanto relevo para uma política de redistribuição. Entende-se que os economistas presentes no 

estudo podem ser considerados uma boa amostra da produção intelectual dominante sobre o 

tema nos dias atuais e ainda assim, ressalvadas algumas importantes notas críticas, transmite a 

sensação de que houve a criação de um consenso que amornou o debate. Todos parecem estar 

do mesmo lado da teoria, ainda que possam encontrar-se em esquina política diferentes. 

Celso Furtado (1999) conta que quando ingressou na CEPAL, algumas das idéias que 

circulavam para explicar o atraso do país eram aquelas relacionadas à inferioridade da raça e 

inadequação do clima. Ora, se nem tanto tempo atrás assim esse tipo de pensamento possuía 

corpo é tão surpreendente que a distribuição de renda não se afirme como um motor 

importante do desenvolvimento econômico? 

A teoria do capital humano entrou em cena na década de 1970 para explicar o 

processo de concentração de renda no governo militar. Foi, naquele momento, uma 

abordagem largamente contestada. Ainda assim, e a despeito de todo o arsenal crítico da 

época, permanece no palco até hoje, dividindo atualmente o papel de protagonista com os 
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programas governamentais de transferência de renda e os justificando na política distributiva. 

“É aumentando educação que se aumenta salários.” A permanência da teoria do capital 

humano no ideário dos economistas brasileiros, bem como o forte apelo que esta idéia prende 

à iniciativa individual, responde a indagação de como esse virou o credo liberal mais 

costumeiro e incontestado.  

Dessa forma, essa monografia cumpre a exploração do debate nos dois momentos 

históricos a que se propôs e identifica, como uma de suas principais conclusões, que a teoria 

do capital humano, trazida a arena por Langoni nos anos 1970, ganhou corpo e permanece 

indiscretamente presente até hoje nas principais recomendações sobre distribuição de renda no 

Brasil. Eis o que chamamos de pasteurização do debate. 

Esse trabalho segue não respondendo a pergunta que o motivou, mas acredita ter 

avançado na compreensão da influência do pensamento econômico brasileiro recente na 

ausência de um projeto para a redistribuição da riqueza e das oportunidades. 
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