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RESUMO – Este estudo teve os seguintes objetivos: o primeiro foi documentar a evolução da 
desigualdade da distribuição do rendimento domiciliar per capita (RDPC), no meio rural do 
Estado do Ceará. O segundo apontou as parcelas do rendimento domiciliar que mais 
influenciaram a distribuição da renda, e o terceiro, limitado ao subperíodo em que houve 
diminuição da desigualdade, avaliou que parcela dessa diminuição pode ser atribuída aos 
programas oficiais de transferência de renda, como o Bolsa-família. Utilizou-se como 
metodologia a decomposição do índice de Gini segundo fontes de renda. A base de dados 
utilizada teve como fonte a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), no 
período de 2001 a 2007. Os resultados mostraram que a desigualdade de renda caiu, mas não 
de forma contínua. As parcelas como trabalho principal e juros e outros rendimentos (que 
capta os rendimentos oriundos de programas de transferência de renda) contribuíram para 
reduzir a desigualdade do rendimento domiciliar, sendo que, a contribuição dada por essa 
última parcela girou em torno de 13% a 32% para a redução do índice de Gini. 
 
Palavras-chave: Ceará. Distribuição de renda-rural. Transferência de renda 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT - This study had the following objectives: the first one was to document the 
evolution of inequality in the distribution of household income per capita in rural areas of the 
state of Ceará. The second indicated the portions of household income that most influenced 
the distribution of income, and the third, to the period in which inequality decreased, said that 
part of that decrease can be allocated to the official cash transfer, such as Family Allowance . 
Was used as methodology the decompose of Gini index as income sources said. The database 
used as a source the National Household Sample Survey (PNAD) from 2001 to 2007. The 
results showed that income inequality has fallen, but not continuously. Portions of work as 
principal and interest and other income (which captures the income arising from transfer 
programs for income) have helped to reduce the inequality of household income, and the 
contribution made by this last installment was around 13% to 32% to reduce the Gini index.  
 
Keywords: Ceará. Distribution of rural-income. Income transfer.  
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1. INTRODUÇÃO 

A distribuição da renda é tema básico da Economia e sua discussão é antiga: 
“Platão, o filósofo grego, concluiu que em uma sociedade ideal a renda da pessoa mais rica 
não deveria ser quatro vezes maior do que a da pessoa mais pobre” (MANKIW, 2001). 
Conforme Hoffmann (2001), esse tema foi ponto de reflexão para o economista clássico 
David Ricardo que tentou explicar a distribuição do produto nacional entre proprietários de 
terra, donos de capital e trabalhadores, na forma de renda, lucros e salários respectivamente. 
Esse problema é conhecido hoje como “distribuição funcional da renda”. 

O início dos estudos sobre a distribuição de renda no Brasil, ocorre por volta da 
década de 1970, de lá até o fim da década de 1990, uma extensa bibliografia sempre revelou 
um traço marcante da realidade social brasileira: o elevado grau de desigualdade da 
distribuição de renda; o mais alto na América Latina e um dos maiores no mundo. 

As explicações mais genéricas para isso, segundo Ney e Hoffmann (2003) e 
Gremaud, Vasconcelos e Toneto (1999), são que vários fatores conjunturais e estruturais têm 
contribuído, ao longo da história brasileira, para manter a disparidade de renda sempre em 
níveis elevados. Entre os conjunturais estão o processo de industrialização por substituição de 
importações, às políticas de governo que achatavam os salários e perseguiam os sindicatos 
durante os anos de regime militar e a inflação. Entre os estruturais estão a distribuição da 
riqueza, o crescimento acelerado dos diversos setores da economia o que gerou distúrbios no 
mercado de trabalho, e as diferenças de escolaridade entre as pessoas.  

Ao contrário do que costumeiramente apontavam os estudos sobre distribuição de 
renda no Brasil, nos últimos anos, as atuais pesquisas constatam que vários índices que 
medem a desigualdade de renda declinaram a partir de meados de 1990, em especial e de 
forma mais expressiva e contínua no período que se inicia em 2001 (BARROS, FOGUEL e 
ULYSSEA, 2006) – o índice de Gini no Brasil1 em 2001 era de 0,558 reduziu continuamente 
alcançando em 2007 o valor de 0,521 (IBGE, 2007). 

Reduções no grau de desigualdade de renda são metas perseguidas por 
determinadas políticas públicas que promovem a igualdade entre os indivíduos, além de 
diminuir a pobreza e principalmente, a extrema pobreza, isso quando ocorre o aumento da 
renda dos mais pobres. 

A constatação dessas mudanças da realidade social no país devem ser analisadas 
com atenção particular, pois, dependendo da região e do espaço geográfico (urbano ou rural), 
diversas são as explicações para a recente queda da desigualdade de renda, ou até mesmo um 
movimento contrário, tal como constatado em Neder (2001). Esse autor estudando as  
transformações econômicas em algumas regiões do Brasil rural, decorrentes da interiorização 
da atividade econômica, revela que houve piora dos índices de distribuição de renda rural. 

Neste sentido o meio rural do Estado do Ceará apresenta-se fértil e capaz de 
fornecer novo fôlego à questão, primeiramente, porque o Ceará se destaca na proporção da 
população abaixo da linha de pobreza, comparativamente à Região Nordeste e o Brasil – 
44,2%, 43,5% e 22,7%, respectivamente – e na proporção de pessoas em situação de extrema 
pobreza –  18,5%(CE) 17,5%(NE) e 7,9%(BR) (IPECE, 2009) – esses números e outros 
indicadores sociais são mais alarmantes quando se trata do meio rural por ser um espaço 
desprovido de oportunidades de empregos e desenvolvimento econômico. 

A pobreza impõe obstáculos aos indivíduos e reflete negativamente em muitos 
aspectos de suas vidas, tais como, a precoce inclusão de crianças e adolescentes no mercado 
de trabalho, isso indiretamente, compromete a formação do capital humano – não é sem razão 
que o Ceará detém elevado percentual de analfabetos e de analfabetos funcionais – que por 

                                                 
1 Refere-se ao índice de Gini da distribuição do rendimento mensal dos domicílios particulares permanentes, 
com rendimento. Fonte: IBGE – Síntese de indicadores sociais 2007. 
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sua vez reflete, negativamente, na inserção em postos de trabalho melhor remunerados; a 
segurança alimentar; à ascensão social; barreiras e limites na participação política; as 
deficiências em relação à saúde; os problemas de moradia; a mortalidade infantil; a menor 
expectativa média de vida; o fluxo migratório de famílias inteiras para os centros urbanos e 
regiões metropolitanas, que irão se agregar aos cinturões de pobreza nas periferias das 
cidades. Por fim, reflete sobre a convivência social, pois, a criminalidade e as atividades 
ilícitas penetram mais facilmente nas classes pobres. 

O retrato dessa situação pode ser visto pelo perfil dos números referentes ao 
Estado para o ano de 2007 (IBGE, 2007): 26,4% é a taxa de ocupação infantil²; 17,7% e 
48,8% das pessoas ocupadas, não têm remuneração mensal e/ou recebem até um salário 
mínimo por mês, respectivamente; ⅓ é a fração de analfabetos2 entre as pessoas de 15 anos ou 
mais de idade, se forem considerados os analfabetos funcionais, na faixa etária de 25 anos ou 
mais de idade, esse número sobe para 39,1%, as maiores taxas do país; o rendimento médio 
mensal de todos os trabalhos é de R$ 449, o menor do país3. 

Somando-se a esse quadro o Ceará concentra ainda terra e riqueza, decorrente da 
formação econômica, política, social e cultural, que estão ligados ao próprio processo 
histórico de produção e acumulação de capital, e a necessidade de garantir o poder, além de 
apresentar o secular histórico de ‘secas’ periódicas, e enchentes esporádicas.  

Nos bastidores da pobreza cearense está a desigualdade de renda, combatê-la 
torna-se imperativo. Dessa forma, é de fundamental relevância, conhecer e explorar as 
características da desigualdade de renda no meio rural, dado que o eixo de uma ação de 
combate à pobreza deve concentra-se no ataque ao seu principal determinante. Assim faz-se 
crucial detectar e esclarecer os efeitos dos mecanismos responsáveis por sua distribuição, para 
que se possa discutir melhor a elaboração de políticas favoráveis a uma maior equidade social.  

Conhecer as características da desigualdade de renda é o primeiro passo para que 
se possam desenhar políticas que levem a intervenções que permitam diminuir o contingente 
de pobres. Como ressalta Brant (2001), as políticas públicas têm um papel crucial para 
diminuir as desigualdades, principalmente em países com má distribuição de renda. Dessa 
forma, tem-se interesse em colaborar, por um lado, no debate acerca das principais questões 
que afetam o Estado do Ceará, na busca de estimular a queda na concentração de renda no 
meio rural cearense, e pelo outro, responder a pergunta: existem parcelas do rendimento 
domiciliar per capita que estão contribuindo com a desigualdade da distribuição no meio rural 
do Estado do Ceará? 

O presente trabalho busca documentar a evolução da desigualdade da distribuição 
de renda per capita, no meio rural do Estado do Ceará, assim como determinar as parcelas do 
rendimento domiciliar que mais influenciaram a distribuição de renda e apontar a parcela 
dessa diminuição que pode ser atribuída aos programas oficiais de transferência de renda. 

Além desta introdução, consta neste artigo quatro seções. A primeira apresenta o 
material e métodos utilizados. A análise e discussão dos resultados são apresentadas na 
segunda seção. Seguem-se as conclusões e por fim, as referências bibliográficas. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Iniciaremos a presente seção delimitando a área de estudo, indicando a base de 
dados e por fim, detalhando as metodologias de decomposição do índice de Gini e da 

                                                 
2 Especificamente para o meio rural do Estado Ceará. 
3 O rendimento médio mensal real de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas, em 
2007 são: R$ 855 (Brasil); R$ 674 (Norte); R$ 1.044 (Sudeste); R$ 936 (Sul); e R$ 1.058 (Centro-Oeste) – 
IBGE (2008). 
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contribuição da parcela do rendimento domiciliar na variação no índice de Gini, adotadas 
neste artigo.  
 
2.1. Área de estudo 
 

A área de estudo do presente trabalho, foi a zona rural do Estado do Ceará que no 
ano de 2007 contava com aproximadamente 450.595 domicílios e uma população de cerca de 
1.824.855 habitantes. Foram analisados somente os domicílios particulares permanentes com 
declaração do rendimento domiciliar não ignorado. Os domicílios com rendimentos não 
declarados foram excluídos da pesquisa. 
 
2.2. Base de dados 
 

Este artigo teve por base, os dados da Fundação Instituto Brasileiro de Estatística e 
Geografia – IBGE, oriundos das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios – PNAD, no 
período de 2001 a 2007. A PNAD é uma pesquisa anual, sendo que nos anos de aplicação do 
Censo Demográfico ela é suspensa. Ela é realizada por meio de amostra dos domicílios que 
abrange todo o país4. 

As informações a serem utilizadas referem-se a dados individuais das PNADs de 
2001 a 2007, que foram gentilmente fornecidas pelo IBGE, através de CD-ROM anual. 

O IBGE adota o seguinte procedimento metodológico: cada pessoa/domicílio da 
amostra representa um determinado número de pessoas/domicílios da população. Os dados 
individuais são fornecidos com peso ou fator de expansão de cada observação. Dessa forma os 
cálculos são elaborados ponderando-se cada observação pelo respectivo peso. Os cálculos 
desta pesquisa serão feitos considerando sempre a última versão disponível para os pesos ou 
fatores de expansão associados a cada pessoa/domicílio da amostra da PNAD, fornecido pelo 
IBGE. 

Conforme as notas metodológicas do IBGE (2008), “considerou-se como 
rendimento mensal domiciliar a soma dos rendimentos mensais dos moradores do domicílio, 
exclusive os das pessoas cuja condição no domicílio fosse pensionista, empregado doméstico 
ou parente do empregado doméstico”. 

Sobre o rendimento domiciliar ele é composto pela remuneração recebida em 
dinheiro ou em produtos ou mercadorias do trabalho único ou principal (incluindo-se salários 
e remuneração de trabalhadores por conta própria e empregadores) aqui denominado 
“Trabalho Principal”, do trabalho secundário (quando a pessoa entrevistada tem dois 
trabalhos), de outros trabalhos (quando a pessoa entrevistada tem mais de dois trabalhos), 
essas duas últimas fontes foram agregadas formando a parcela “Outros Trabalhos”. 

Compõem ainda o rendimento domiciliar outros rendimentos recebidos de: 
aposentadoria de instituto de previdência (INSS, estadual ou municipal) ou do governo federal 
(Plano de Seguridade Social da União e FUNRURAL); pensão de instituto de previdência 
(INSS, estadual ou municipal) ou do governo federal (pensão das forças armadas, Plano de 
Seguridade Social da União) – essas duas fontes iniciais serão denominadas “Aposentadorias 
Oficiais” e “Pensões Oficiais”, respectivamente; outras aposentadorias pagas por entidades 
seguradoras ou de participação em fundos de pensão; outras pensões recebidas de pensão de 
caixa de assistência social, entidade seguradora ou fundo de pensão, na qualidade de 
beneficiária de outra pessoa, e de pensão alimentícia (espontânea ou judicial) – essas duas  
fontes anteriores serão aglutinadas e denominadas de “Outras Aposentadorias e Pensões”; 

                                                 
4 A partir de 2004, a PNAD completou a abrangência de todo o território nacional, quando ela começou a 
investigar a área rural das Unidades da Federação de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
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abono permanência em serviço5, benefício que é concedido à pessoa que, embora tenha tempo 
de serviço suficiente para se aposentar, permanece trabalhando sem requerê-la; aluguel, 
inclusive sublocação ou arrendamento de móveis, imóveis, máquinas, equipamentos, animais 
etc., aqui chamada “Alugueis”; doação ou mesada, sem contrapartida de serviço prestados, 
provenientes de pessoas não moradoras na unidade domiciliar, considerada “Doação”; e dos 
juros de caderneta de poupança e de outras aplicações financeiras, dividendos e outros 
rendimentos incluídos aqui os programas sociais6 (renda mínima, bolsa-escola, seguro 
desemprego e outros) dos governos federal, estadual ou municipal, será denominada 
simplesmente “Juros e Outros Rendimentos”. 

O rendimento domiciliar per capita será calculado dividindo-se o rendimento 
mensal domiciliar pelo número total de pessoas do domicílio, não entrando no comput desse 
total os pensionistas, empregados domésticos e seus parentes. 

A classificação das áreas urbanas e rurais é feita de acordo com a legislação 
vigente por ocasião dos censos demográficos. Assim sendo, será mantido a delimitação das 
áreas urbanas e rurais do período intercensitário, mesmo que a legislação a tenha alterado. 
Assim sendo, as pesquisas da PNAD de 2001 a 2007, será utilizada a classificação vigente por 
ocasião do Censo Demográfico de 2000. 
 
2.3. Metodologia 
 

A metodologia de decomposição do índice de Gini está fundamentada em 
Hoffmann (2006 e 2009) e Ney e Hoffmann (2008). Inicialmente, considera-se xi sendo o 
rendimento domiciliar per capita da i-ésima pessoa, com i = 1,...,n. Então, n indica o tamanho 
da população. Admite-se que os rendimentos estejam ordenados de maneira que: 

 
x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xn       (1) 

Sendo μ a média dos xi, as coordenadas da curva de Lorenz são: 

n
ipi =          (2) 

e 

∑
=

=Φ
i

j
ji x

n 1

1
μ

       (3) 

Será utilizado como medida de desigualdade associada à área entre a curva de 
Lorenz e a linha de perfeita igualdade (Φ = p) o índice de Gini. Essa medida pode variar de 
zero a 1, e é definida pela seguinte expressão: 

 

∑
−

=

Φ−=
1

1

)(2 n

i
iip

n
G       (4) 

Segue o procedimento de decomposição das mudanças no índice de Gini (G). 
Vamos admitir que a renda xi seja composta por k parcelas: 

                                                 
5 O rendimento domiciliar ‘abono permanente’ foi omitido devido a sua insignificância percentual na renda total 
e por não ser detectado pelas PNADs na maior parte dos anos para o período da pesquisa. 
6 A partir da PNAD de 2001 o IBGE começou a captar esses programas sociais, mesmo ano do início do 
programa bolsa-escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 21/04/2001. 
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∑
=

=
k

h
hii xx

1
       (5) 

Sendo β a área entre a curva de Lorenz e o eixo das abscissas, o índice de Gini 
pode ser obtido de: 

G = 1 – 2β        (6) 

Mantida a ordenação das rendas xi, conforme (1), a curva de concentração da 
parcela xhi mostra como a proporção acumulada dos xhi varia de acordo com a proporção 
acumulada da população. Sendo βh a área entre essa curva e o eixo das abscissas, a razão de 
concentração da parcela xhi é: 

Ch = 1 – 2βh 

Verifica-se que –1 < Ch < 1. 

Se �h é a participação da h-ésima parcela na renda total, pode-se demonstrar que: 

∑
=

=
k

h
hhCG

1
φ        (7) 

Dessa maneira, o índice de Gini da distribuição da renda pode ser dividido em k 
componentes, correspondentes às k parcelas do rendimento domiciliar per capita. 

A expressão (7) mostra ainda que o índice de Gini é uma média ponderada das 
razões de concentração. Se a razão de concentração de uma parcela positiva é menor do que o 
índice de Gini, diz-se que essa parcela é progressiva, pois ela contribui para reduzir a 
desigualdade. Por outro lado, se Ch > G, diz-se que a parcela é regressiva e contribui para 
frear a redução da desigualdade. Hoffmann (2009) acrescenta que no caso da razão de 
concentração ser negativa a parcela se caracteriza como “renda dos pobres”. 

Considere que a decomposição do índice de Gini seja feita em dois anos distintos, 
indicados pelos índices 1 e 2: 

∑
=

=
m

k
kkCG

1
111 φ        (8) 

∑
=

=
m

k
kkCG

1
222 φ        (9) 

De acordo com Hoffmann (2006), a variação no índice de Gini entre esses dois 

anos é: 

∑
=

−=−=Δ
m

k
kkkk CCGGG

1
112212 )( φφ     (10) 

Somando e subtraindo �1kC2k e fatorando, obtem-se: 

∑
=

Δ+Δ=Δ
m

k
kkkk CCG

1
12 )( φφ      (11) 

onde ∆�k = �2k – �1k e ∆Ck = C2k – C1k. 

Alternativamente, somando e subtraindo �2kC1k dentro da expressão entre 
parênteses na equação 10, e fatorando, obtem-se: 

∑
=

Δ+Δ=Δ
m

k
kkkk CCG

1
21 )( φφ      (12) 



REVISTA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ  -  Ipece, Nº 01, Outubro, 2010  
____________________________________________________________________________________________________

                                          

 8

As equações 11 e 12 são duas maneiras possíveis de decompor ∆G. Para evitar a 
escolha arbitrária de uma delas, o citado autor sugere utilizar a média aritmética das duas: 

∑
=

Δ+Δ=Δ
m

k
kkkk CCG

1

** )( φφ      (13) 

onde )(
2
1

21
*

kkk CCC +=        (14) 

e )(
2
1

21
*

kkk φφφ +=        (15) 

A média dos índices de Gini nos dois anos considerados é: 

)(
2
1

21
* GGG +=        (16) 

Como Σ�1k = Σ�2k = 1, verifica-se que 

∑∑
==

=−=Δ
m

k
kkk

m

k
GG

1
12

*

1

* 0)( φφφ      (17) 

Assim, a equação 13 permanecerá válida se for subtraído do primeiro termo dentro 
dos parênteses a expressão 17, obtendo-se: 

( )[ ]∑
=

Δ+Δ−=Δ
m

k
kkkk CGCG

1

*** φφ      (18) 

As equações 13 e 18 são válidas matematicamente. Mas, quando se analisa o 
significado econômico dos seus termos, verifica-se que a equação 18 é a correta, ensina 
Soares (2006). Na equação 13, o aumento na participação de uma parcela  do  rendimento 
(∆�k � 0) só contribuirá para reduzir o índice de Gini se a respectiva razão de concentração 
(C*

k) for negativa. Na equação 18, o aumento na participação de uma parcela do rendimento 
(∆�k � 0) contribuirá para reduzir o índice de Gini se a respectiva razão de concentração for 
menor do que o índice de Gini (C*

k < G*). Parece mais razoável adotar uma decomposição da 
variação do índice de Gini na qual, de acordo com a equação 18, o aumento da participação de 
uma parcela (∆�k � 0) contribui para aumentar ou para diminuir o índice de Gini conforme a 
razão de concentração dessa parcela seja maior ou menor do que o índice de Gini, 
respectivamente. 

Adotando-se a equação 18 como a decomposição da mudança no índice de Gini, a 
contribuição total da k-ésima parcela do rendimento para essa mudança é: 

 
( ) ( ) kkkkk CGCG Δ+Δ−=Δ *** φφ      (19) 

e a respectiva contribuição percentual é: 

( )[ ]kkkkk CGC
G

S Δ+Δ−
Δ

= ***100 φφ     (20) 

Nas equações 19 e 20, pode-se distinguir um efeito associado à mudança na 
composição do rendimento, que denomina-se efeito-composição, e um associado à mudança 
nas razões de concentração, chamado efeito-concentração (conforme Soares, 2006). O efeito- 
composição da k-ésima parcela é: 

 
( ) kk GC φΔ− **        (21) 
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ou, como porcentagem da mudança no índice de Gini, 

( )[ ]kkk GC
G

S φφ Δ−
Δ

= **100       (22) 

O efeito-composição total é: 

( )∑
=

Δ−
m

k
kk GC

1

** φ        (23) 

O efeito-concentração da k-ésima parcela é: 

kk CΔ*φ         (24) 

ou, como porcentagem da mudança no índice de Gini, 

G
SCk Δ

=
100

kk CΔ*φ        (25) 

O efeito-concentração total é: 

∑
=

Δ
m

k
kk C

1

*φ         (26) 

 
3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Na presente seção serão apresentados os resultados em três tabelas. As duas 
primeiras se relacionam à decomposição do índice de Gini – participação e razão de 
concentração das parcelas do rendimento domiciliar – e a última, à contribuição das parcelas 
para a variação do índice de Gini, em subperíodos. Todas essas tabelas apresentam os 
resultados principais. 

A análise dos dados da PNAD levou em consideração a segmentação do 
rendimento domiciliar per capita nas oito parcelas definidas na seção 2.1, a saber: rendimento 
do trabalho principal ou único (TP), aposentadorias oficiais (AP), pensões oficiais (PE), 
outras aposentadorias e pensões (OApPe), rendimentos de aluguéis (AL), doação ou mesada 
(DO) e finalmente, juros e outros rendimentos (JR). 

Na Tabela 1, estão as participações (�h) de cada parcela na renda total. Onde se 
destacam com participação predominante acima de 5% na renda total, ao longo do período 
analisado, as parcelas: trabalho principal; aposentadorias oficiais; pensões oficiais; e juros e 
outros rendimentos. 

Observa-se que, entre 2001 e 2007, a participação de TP caiu, continuamente, a 
partir de 2003 (54,1%) até 2007 (46,3%). A participação de AP, para o período analisado, 
oscilou entre 29% e quase 35%, terminando a série em 30,8%. Mostrando aumento na sua 
participação do rendimento total o componente pensões oficiais, em 2001 tinha quase 5% e 
em 2007 atinge um pouco acima de 6% da renda total. A participação de JR (que inclui Bolsa-
família, benefício de progressão continuada – BPC, etc.) surpreende pelo crescimento de 
5,6% para 11,1%. Esse crescimento, segundo Ney e Hoffmann (2008), relaciona-se 
diretamente a expansão dos programas de transferência de renda, uma vez que perto da 
metade dos rendimentos dessa parcela é composta por benefícios dos programas 
governamentais. Reforçando o argumento desses autores, soube-se que no Estado do Ceará, 
em outubro/2004, 543.194 eram as famílias atendidas pelo programa Bolsa Família e, desse 
total, 30.797 famílias faziam parte dos 20 municípios com menores Índices de 
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Desenvolvimento Humano (IDH) atendidos pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
(Fecop), os quais recebiam os recursos complementares através do Bolsa Cidadão, que era 
unificado ao Bolsa Família, CEARÁ(2004) 

 
TABELA 1 – Participação (�h) de cada parcela na renda total – meio rural Ceará¹, de 2001 a 
2007 
PARCELA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
TP 0,491 0,535 0,541 0,525 0,467 0,469 0,463 
OT 0,051 0,051 0,027 0,026 0,031 0,035 0,041 
AP 0,329 0,316 0,327 0,292 0,348 0,318 0,308 
PE 0,048 0,036 0,043 0,052 0,054 0,063 0,062 
OApPe 0,001 0,002 0,001 0,003 0,004 0,003 0,011 
AL 0,011 0,000 0,003 0,001 0,000 0,001 0,003 
DO 0,013 0,010 0,008 0,005 0,007 0,007 0,001 
JR 0,056 0,050 0,050 0,096 0,089 0,104 0,111 
Total 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Fonte: Elaborada pelos autores com base na metodologia descrita na seção anterior. 
1 – exclusive a Região Metropolitana de Fortaleza. 
 

A inquietude que se levanta após a leitura da Tabela 1 é por que a renda da parcela 
trabalho principal caiu após o ano de 2003? Na realidade o que aconteceu foi que essa parcela 
perdeu participação na renda total para duas parcelas: aposentadorias e pensões oficiais. Isso 
se deu porque os benefícios previdenciários, em especial os indexados ao salário mínimo, 
foram beneficiados pela sua política de valorização nos últimos anos. Por sua vez a renda do 
trabalho principal oriunda principalmente de pessoas ocupadas na atividade agrícola (74%), 
composta por empregado temporário sem carteira assinada (11%) e trabalhador por conta própria 
(26%), não conseguiu acompanhar os reajustes dados às aposentadorias e pensões oficiais. 

A Tabela 2 mostra as razões de concentração relativas ao índice de Gini, na sua 
última linha está o valor do índice de Gini para cada ano. É possível considerar que houve 
uma tendência de redução da desigualdade ao longo dos anos 2001-2004, com o índice de 
Gini caindo continuamente. No ano de 2005 essa tendência foi interrompida com o índice de 
Gini alcançando 0,489, voltando a cair em 2006 (0,436) e, por fim, o último ano da série 
mostra mais um pico de alta da desigualdade.  

 
TABELA 2 – Razão de concentração (Ch) de cada parcela na renda total – meio rural Ceará¹, 
de 2001 a 2007 
PARCELA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
TP 0,431 0,401 0,390 0,304 0,404 0,348 0,410 
OT 0,556 0,554 0,461 0,475 0,422 0,501 0,644 
AP 0,681 0,682 0,676 0,705 0,711 0,658 0,665 
PE 0,609 0,630 0,560 0,522 0,656 0,664 0,595 
OApPe 0,674 0,250 -0,186 0,274 0,578 0,246 0,705 
AL 0,865 -0,432 0,849 0,663 0,941 0,933 0,995 
DO 0,323 0,215 0,161 0,113 0,215 0,182 -0,062 
JR -0,060 -0,035 0,000 -0,006 0,013 0,008 0,069 
Total 0,504 0,482 0,472 0,406 0,489 0,436 0,476 
Fonte: Elaborada pelos autores com base na metodologia descrita na seção anterior  
1 – exclusive a Região Metropolitana de Fortaleza. 
 

Não passa despercebida a desigualdade apontada no ano de 2004, o menor grau de 
desigualdade dentre todos da série. Soares (2006) também encontrou para, o Brasil, nesse 
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mesmo ano a menor desigualdade de renda dos últimos trinta anos. Convém registrar o que 
estaria colaborando para tal resultado. O primeiro ponto a ser esclarecido é que estavam em 
curso a política de reajustes reais do salário mínimo – naquele mesmo ano houve um aumento 
real de 2,2%. O segundo, implementou-se o programa Bolsa Família ampliando da rede de 
proteção social aos mais pobres – percebe-se o impacto dessa medida no crescimento da 
participação parcela JR na renda total, conforme mostrado na Tabela 1, e na queda de sua 
razão de concentração apontada na Tabela 2. O outro ponto, não menos importante, mas que 
passa despercebido, é que trata-se de um ano atípico – eleições para prefeitos e vereadores 
municipais.  

Mas o que essas eleições poderiam influenciar na desigualdade de renda? O 
detalhe está no período em que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD vai a 
campo coletar as informações. É justamente no auge da campanha dos candidatos. Levando-
se em consideração que a área geográfica deste estudo caracteriza-se pela ausência de 
oportunidades para se auferir rendas e trabalho, o clientelismo político se destaca.  

Reforçando esse argumento, observou-se nos microdados da PNAD, para o ano de 
2004 em relação ao de 2003, o declinou em 7,0% no número de pessoas que declararam para 
a pesquisa possuir rendimento mensal até ½ salário mínimo, e ainda, houve crescimento 
significativo da ordem de 20% do quantitativo de pessoas que declararam possuir pelo menos 
um trabalho com rendimentos declarados maior do que ½ a 1 salário mínimo, no ano seguinte 
(2005), o que se viu foram os crescimentos, em torno de 8,4%, do número de pessoas que 
trabalhavam e não tinham rendimento mensal e de 13,3% do quantitativo de pessoas que 
declararam possuir pelo menos um trabalho com rendimentos declarados até ½ salário 
mínimo. 

Assim, a combinação da política salarial, política social de transferência de renda e 
a oportunidade de trabalho na campanha eleitoral, tem-se uma amplificação do efeito 
distributivo. Portanto, a redução do índice de Gini mostrada no ano de 2004 foi 
idiossincrática. 

Acompanhando esse deslocamento de faixa salarial das pessoas entre um ano e 
outro, o índice de Gini em 2005 volta para o seu patamar real. O crescimento do grau de 
desigualdade desse ano, pode-se atribuir às parcelas aposentadorias e pensões oficias, em 
especial aquelas indexadas ao salário mínimo, que no meio rural são quase a totalidade dos 
benefícios previdenciários, aproximadamente 90%. Ressalta-se que em 2005 houve um 
aumento real de 7,9% no salário mínimo, Brasil (2009). 

No ano de 2006 houve eleições gerais para deputados, senadores, governadores e 
presidente da república, essa fato como já demonstrado anteriormente, contribuiu, em parte, 
para melhorar a distribuição de renda, uma vez que gerou oportunidades de trabalhos diretos e 
indiretos. Por outro lado, os benéficos de transferência de renda ficaram com seus valores 
congelados, à exceção do BPC que é igual ao salário mínimo, isso não foi mais negativo 
porque houve a ampliação no número de famílias carentes atendidas por essa política social – 
percebe-se isso na parcela JR na Tabela 1, em 2006 ela cresceu para 10,4%. Por fim, houve 
aumento real de 13,9% no salário mínimo, influenciando diretamente nas razões de 
concentração das parcelas previdenciárias, em especial as pensões oficiais que apresentou 
aumento (ver Tabela 2). Pode dizer que o conjunto de todos esses elementos vez a 
desigualdade de renda nesse ano declinar para 0,436(índice Gini), mas observa-se que a 
variação não foi na mesma magnitude da queda do ano de 2004. 

A mudança de trajetória e a retomada do crescimento da desigualdade no ano de 
2007 podem ser explicadas pela ausência de eleições, congelamento dos valores dos 
benefícios de transferência de renda até o segundo semestre daquele ano – o Bolsa Família, 
somente em agosto de 2007 teve reajuste médio de 18,25% (BRASIL, 2007) – e novo reajuste 
real do salário mínimo da ordem de 4,96%.  
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Ainda na Tabela 2, observa-se que a razão de concentração para a parcela TP 
estava sempre inferior ao valor do índice de Gini em todos os anos da série, revelando tratar-
se de uma distribuição progressiva. Por outro lado, as razões de AP e PE apontaram valores 
superiores ao índice de Gini. Isso mostra que as distribuições das aposentadorias e pensões 
oficiais eram regressivas e reforçavam o grau de desigualdade da distribuição de renda no 
meio rural do Estado do Ceará. 

Entretanto vale aqui abrir um parêntese para uma ponderação. Segundo Mankiw 
(2001), nem sempre aquilo que favorece o aumento da concentração de renda deve ser visto 
com “maus olhos” e ele cita como exemplo o aumento da participação da mulher no mercado 
de trabalho (entre os anos de 1950 e 1990) – que foi algo bom – entretanto essa maior 
participação proporcionou aumento da desigualdade na renda familiar, pois nesse período, as 
mulheres que estavam fora do mercado de trabalho e, que progressivamente foram entrando, 
eram de famílias de altas rendas. 

Olhando para a realidade do meio rural do Estado do Ceará pode-se concluir com 
Mankiw que essa desigualdade constatada para as aposentadorias e pensões oficiais não é um 
mal e sim um bem. Os idosos do meio rural em sua grande maioria residem com seus 
familiares7 e devido a democratização e expansão dos benefícios previdenciários, foram se 
tornando valiosos perante seus pares, pois, em muitos domicílios rurais esses benefícios tem 
dinamizado, sustentado e financiado as atividades no meio rural. É o que podemos deduzir de 
Delgado e Cardoso (2004 e 2000 apud BELTRÃO, CAMARANO e MELLO, 2005, p. 11 e 
15): 

A presença de beneficiários nos domicílios onde residem idosos é um dos fatores 
explicativos da sua menor pobreza. Analisando as regiões Nordeste e Sul, Delgado 
e Cardoso Jr. (2004) mostram que os benefícios previdenciários se tornam mais 
importantes na composição da renda dos domicílios à medida que diminui as faixas 
de rendimento consideradas, tendência oposta ao que ocorre com os rendimentos da 
ocupação principal dos membros das famílias. De acordo com seu levantamento, na 
região Nordeste o benefício representa 70,8% do orçamento familiar, enquanto no 
Sul o percentual é de 41,5% do seu total. (p.11) 
Numa pesquisa de campo, Delgado e Cardoso Jr. (2000) encontraram que o papel 
da renda dos idosos nas áreas rurais é mais do que simplesmente contribuir para o 
orçamento familiar. Ela também impacta o nível de atividade econômica. 
Atividades agrícolas são encontradas na maioria dos domicílios com beneficiários: 
48% no Sul e 43% no Nordeste. A agricultura nessas duas regiões é caracterizada 
pela pequena propriedade em regime de economia familiar. Nos domicílios dessas 
regiões, respectivamente 44,7% e 37,0% do valor dos benefícios são utilizados para 
custear a produção. Essa situação favorável é possível pois nesses domicílios, em 
média, existe 1,78 benefício. (p.15) 

 
Verifica-se, ainda, que a razão de concentração da parcela JR em alguns anos foi 

negativa e nos demais, bem inferior ao índice de Gini, o que revela que essa parcela ora foi 
altamente progressiva, ora “renda dos pobres” termo utilizado por Hoffmann (2009). 

Conforme análise anterior essa parcela (JR) apontou um aumento expressivo de 
sua participação na renda total. Caso o crescimento de sua participação fosse puxado 
principalmente pelo aumento dos rendimentos regressivos como juros de aplicações 
financeiras, ele poderia significar um crescimento expressivo da sua razão de concentração. 
Mas não foi isso o que aconteceu, conforme mostrado na Tabela 2. Os baixos valores da razão 
de concentração dos “juros e outros rendimentos” mostram que o aumento da sua participação 
na renda total é explicado principalmente pelo crescimento das rendas mais progressivas 
advindas de programas oficiais de auxílio, tais como o Bolsa-família e BPC. 

                                                 
7 O Nordeste rural se destaca com mais da metade (52,9%) das pessoas de 60 anos ou mais morando com seus 
filhos. (PNAD, 2007) 
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A seguir, analisa-se a contribuição de cada parcela do rendimento domiciliar para a 
queda contínua da desigualdade nos dois subperíodos identificados (2001-2004 e 2005-2006). 

Na Tabela 3, estão as contribuições de cada parcela do rendimento para a variação 
do índice de Gini, ano após ano, para os dois subperíodos de queda. Mais de 48% dessa 
redução está associada ao TP (rendimento do trabalho único ou principal). Observa-se ainda, 
que o efeito dessa parcela supera os efeitos das demais em todos os subperíodos. 
 
TABELA 3 – Efeito percentual de cada parcela do rendimento na mudança do índice de Gini 
da distribuição do rendimento domiciliar per capita no meio rural do Estado do Ceará, e valor 
dessa mudança (∆G) em subperíodos de queda da desigualdade 

PARCELA 2001-2004 2002-2004 2003-2004 2005-2006 
TP 69,2 67,4 67,7 48,7 
OT 4,7 6,4 -0,5 -4,9 
AP 1,1 -1,6 -0,4 45,0 
PE 4,0 3,4 1,4 -4,4 
OApPe 0,9 0,3 -0,5 1,8 
AL 4,3 -0,4 1,3 -0,1 
DO 0,2 -0,6 -0,6 0,4 
JR 15,6 25,1 31,6 13,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
∆G -0,098 -0,076 -0,066 -0,054 
Fonte: Elaborada pelos autores com base na metodologia descrita na seção anterior  
1 – exclusive a Região Metropolitana de Fortaleza. 
 

Curiosamente, a Tabela 3 mostra os efeitos das aposentadorias oficiais (AP) sobre 
a redução do índice de Gini de 1,1% no subperíodo 2001-2004 e 45% no subperíodo de 2005-
2006, e das pensões oficiais (PE) 4,0%, 3,4% e 1,4%, nos três subperíodos iniciais, 
respectivamente. Tratando-se de parcelas regressivas, tais contribuições devem-se: para 
parcela AP, ao efeito-composição no subperíodo 2001-2004, pois, essa parcela teve queda de 
sua participação na renda total – tal como apresentado na Tabela 1. Já no subperíodo 2005-
2006, tem-se a associação dos dois efeitos (composição e concentração), no qual a parcela AP 
teve redução de sua participação na renda total e também da sua razão de concentração, 
proporcionando um efeito total de 45% na redução do índice de Gini, e para a parcela PE, 
apenas ao efeito-concentração, pois nos três subperíodos iniciais ela teve redução de sua razão 
de concentração. 

Contribuindo de modo efetivo e consistente para a redução do índice de Gini nos 
dois subperíodos (2001-2004 e 2005-2006), tem-se a parcela JR, pois, além de ser uma 
parcela altamente progressiva, ela revelou por meio do efeito-composição que o crescimento 
de sua participação na renda total, ou seja, a expansão dos programas de transferências de 
renda para famílias pobres, foram responsáveis por cerca de 13% a 32% da redução do índice 
de Gini. 
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4. CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS 
 

Apesar de pesquisas recentes constatarem que a desigualdade de renda no País 
reduziu continuamente a partir de meados de 1990 e mais expressivamente entre os anos de 
2001 a 2005, esse impacto positivo não alcançou o meio rural do Estado do Ceará, ao longo 
dos anos de 2001 e 2007.  

O índice de desigualdade da distribuição do rendimento domiciliar per capita, 
medido pelo índice de Gini, no meio rural do Estado do Ceará, mostrou que a desigualdade 
não apresentou uma tendência de queda contínua para o período analisado. Verificou-se em 
apenas dois subperíodos (2001-2004 e 2005-2006) a redução contínua da desigualdade de 
renda 

Os componentes do rendimento domiciliar per capita que mais influenciaram na 
distribuição de renda foram trabalho principal, juros e outros rendimentos, aposentadorias 
oficiais e pensões oficiais. Ressalta-se que os dois primeiros contribuíram para reduzir a 
desigualdade e os dois últimos para “frear” a redução da desigualdade. 

Apesar das parcelas do rendimento mensal domiciliar aposentadorias e pensões 
oficiais serem concentradoras de renda, vê-se algo positivo que são os efeitos não-esperados 
dos avanços da previdência rural nas condições de vida dos idosos, de suas famílias e do seu 
entorno no sentido mais amplo. Estima-se que milhares de famílias sejam beneficiados por 
esse programa. O que permite caracterizar essa política como uma política social moderna, 
capaz de resolver, pelo menos parcialmente, a questão da pobreza rural. 

A desigualdade de renda declinou continuamente durante os subperíodos 2001-
2004 e 2005-2006. O trabalho principal aparece dentre os componentes do rendimento 
domiciliar, como o que mais contribuiu para essa melhora da distribuição de renda – 69% da 
redução do índice de Gini –, seguido da renda de juros e outros rendimentos, cujo crescimento 
de sua participação na renda total – efeito-composição – especificamente, das rendas de 
transferências governamentais contribuiu com no mínimo de 13% a 32% para a redução da 
desigualdade de renda. 

Olhando para os dois últimos anos da série, e consequentemente, verificando o 
arrefecimento da queda da concentração de renda e na retomada do crescimento da 
desigualdade, respectivamente, os anos de 2006 e 2007, percebe-se o dilema do governo 
federal entre a política social de transferência de renda aos mais carentes e a de valorização do 
poder aquisitivo do salário mínimo. Pela ótica orçamentária há limites, sendo difícil atender as 
duas ações paralelamente. 

Daí então sugerir-se que a geração e valorização do emprego formal no meio rural 
deve ser uma preocupação permanente e em relação às transferências governamentais aos 
mais carentes – que é temporária – deve-se exigir uma contrapartida e desenvolver 
paralelamente um trabalho de estímulo e apoio para que os indivíduos beneficiados galguem a 
independência, autonomia e maturidade. 

A população pobre do meio rural cearense tem que se envolver, se organizar e 
participar efetivamente do planejamento e das ações governamentais que sejam capazes de 
garantir a manutenção de sua renda, pois a democracia representativa mostra-se insuficiente 
na conquista de bens e serviços públicos universais, com qualidade. Essas ações podem ser 
concretizadas com políticas sociais nas áreas de educação8, saúde, geração de emprego e 

                                                 
8 Haddad (2007) denuncia que os sistemas educacionais no Brasil têm sido mais eficientes em garantir o acesso e 
menos, em garantir a permanência e a efetiva aprendizagem. Isso tem gerado um novo tipo de exclusão social, 
não mais pela negação da oferta de vagas, mas pela insuficiência na qualidade do ensino. A título de exemplo o 
autor cita que nas escolas rurais há muitos desafios a serem superados, tais como: em sua maioria são escolas 
unidocentes (um mesmo professor lecionando simultaneamente, em geral, para quatro turmas); ausência quase 
total de bibliotecas, laboratórios de ciências e de informática; além de falta de apoio e material pedagógico. 
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renda, reforma agrária, habitação, proteção social, infra-estrutura, entre outras, mas que 
estejam em confluência com estratégias de longo prazo voltadas para melhorar a distribuição 
de renda do estado. 

Os resultados aqui apresentados não esgotam o debate, eles apenas dão uma visão 
parcial da desigualdade da renda, visto que, como alertou Hoffmann (2006), em pesquisas 
relativas à distribuição de renda há problemas de subestimação dos resultados. Para ratificar o 
comportamento observado, necessita-se de uma complementação com análises sobre a 
evolução de outros indicadores sociais. 
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