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RESUMO 

 

O presente trabalho investigou a hipótese da Curva de Kuznets com o intuito de verificar se 

existe uma relação de “U invertido” entre a desigualdade de renda e crescimento econômico 

no Brasil no período de 1981 a 2009. Por meio da econometria de dados em painel (efeitos 

fixos, efeitos aleatórios e primeira diferença) e com a utilização da forma linear da renda 

domiciliar per capitamédia, como medida de crescimento econômico, e dos indicadores de 

Gini e Theil, para a mensuração da desigualdade de renda, foram estimados dois modelos: a 

forma quadrática usual de Ahluwalia (1976 b) e uma modificação da forma cúbica, de List e 

Gallet (1999). Para uma melhor compreensão acerca do vínculo entre estas duas variáveis, a 

análise foi subdividida em períodos e em regiões geográficas brasileiras. As evidências 

empíricas revelaram, de uma forma geral, que a hipótese de Kuznets não é corroborada. A 

partir de uma análise teórica sobre o contexto político, econômico e social vivenciado pelo 

Brasil na contemporaneidade, acredita-se que políticas públicas efetivas que ofereçam 

serviços sociais básicos de qualidade são fundamentais para que um novo ciclo de ascensão 

da desigualdade não se verifique. 

 

PALAVRAS-CHAVE:Curva de Kuznets, Crescimento Econômico, Desigualdade de Renda, 

Dados em Painel. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study investigated the hypothesis of the Kuznets Curve in order to check if there 

is a"U Inverted" relationship between the income inequality and economic growth in Brazil in 

the period since 1981 to 2009. Through the econometrics of panel data (fixed effects, random 

effects and first difference), and using the linear form of average household income per 

capita, as a measure of economic growth, and the Gini and Theil indicators, for the 

measurement of income inequality, were estimated two models: the usual quadratic form,by 

Ahluwalia (1976 b), and a modification of the cubic form,by List and Gallet (1999). For a 

better understanding of the relationship between these two variables, the analysis was divided 

into periods and geographical regions. Empirical evidence showed that, in general, the 

Kuznets hypothesis isn’t corroborated. From a theoretical analysis of the political, economic 

and social context experienced by Brazil in contemporaneity, it is believed that effective 

public policies that providequality in basic socialservices are essential to avoid a new cycle of 

rising inequality. 

 

KEYWORDS: Kuznets Curve, Economic Growth, Income Inequality, Panel Data 
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1INTRODUÇÃO 

 

A reflexão acerca da relação entre crescimento econômico e desigualdade de renda é 

uma temática importante na história do pensamento econômico, apesar de ser, no entanto,um 

elemento de controvérsias. Alguns estudos como o de Deininger e Squire (1996a, 1998), 

Ravallion e Chen (1997), Easterly (1999) e Dollar e Kraay (2002) aludem que o crescimento 

econômico não está relacionado a altos níveis de desigualdade de renda. Em contrapartida, 

Alesina e Rodrick (1994) e Alesina e Perotti (1996), postulam que a desigualdade de renda 

está relacionada com o crescimento econômico.tema 

Com o processo de reestruturação do capitalismo dos países centrais, em meados da 

década de 1970, houve o surgimento das ideias neoliberais, defensoras da livre atuação das 

forças do mercado, da redução do intervencionismo do Estado, da abertura da economia e da 

desregulamentação dos direitos do trabalho. Neste contexto, o crescimento econômico passou 

a ser visto, sobretudo nas recomendações dos organismos internacionais, como a chave para a 

solução dos problemas sociais. 

A lógica adotada é fundamentada na tese das vantagens comparativas e especialização 

máxima. Segundo esta teoria, a abertura dos mercados favoreceria o aumento da demanda por 

mão de obra não qualificada (abundante) em detrimento à escassa mão de obra qualificada. O 

emprego aumenta e a produtividade cresce, e, com ela, os salários, o que levaria a uma 

aproximação dos rendimentos dos diferentes tipos de mão de obra, e, consequentemente, a 

uma redução da desigualdade, favorável ao crescimento e indutor do mesmo.  

Nessa perspectiva, as políticas indicadas pelos organismos internacionais estavam 

voltadas para o incentivo exclusivo ao crescimento econômico, de forma que este passa a ser 

a fórmula milagrosa na mitigação da pobreza e desigualdade, sobretudo para os países em 

desenvolvimento. 

De acordo com Salama e Destremau (1999), até a metade da década de 1970 o 

crescimento econômico seguia acompanhado de aumento dos salários reais e a diferença entre 

os rendimentos do capital e do trabalho se reduzia. Entretanto, um aumento significativo da 

desigualdade e da pobreza tem sido uma tendência observada ao longo dos últimos 20 anos, 

seja nas sociedades desenvolvidas ou nas regiões periféricas. 

O vínculo entre estes dois fenômenos, crescimento econômico e desigualdade de 

renda, foi muito bem relatado no trabalho de Simon Kuznets (1955). Seu insight partiu de 

alguns questionamentos importantes acerca do crescimento econômico: (i) A distribuição de 

renda aumenta ou decresce à medida que ocorre o crescimento econômico? (ii) Quais são as 
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características e causas das mudanças de longo prazo na distribuição de renda? E ainda, (iii) 

quais fatores determinam os níveis seculares das desigualdades de renda? 

A partir de um estudo empírico com dados em séries de tempo dos Estados Unidos 

(EUA), Inglaterra e Alemanha (Saxônia e Prússia), o autor encontrou uma tendência de 

suavização da desigualdade ao longo do tempo. Contando ainda com um exemplo numérico 

ilustrativo de uma economia dualista, considerando dois setores produtivos, percebeu que a 

redução da desigualdade apenas ocorre nas últimas fases do crescimento econômico dos 

países desenvolvidos, de forma que no início do processo de transição das atividades 

econômicas, do setor tradicional, agrícola, para o setor mais produtivo e rentável, industrial, a 

desigualdade, tenderia a se elevar.  

Baseando-se na observação das mudanças estruturais da economia, justifica que 

iniciado o período de industrialização a concentração de renda se acentua pelo fato de: a 

produtividade per capita nas atividades industriais crescer mais rapidamente do que a do setor 

tradicional, pela ampliação do hiato entre os salários de profissionais qualificados e não 

qualificados, combinados ao aumento populacional, que para Kuznets (1955), é parte causa e 

efeito do longo movimento da desigualdade de renda. 

O autor afirma também que à medida que o crescimento econômico se desenrola, 

ocorre a disseminação dos benefícios nas sociedades democráticas, onde os sistemas de saúde 

e educação se tornam mais acessíveis, e a população se torna mais consciente de seus direitos 

e deveres políticos. Desta forma, melhores oportunidades são oferecidas às sociedades, 

possibilitando o incremento da produtividade e da redução das desigualdades, amenizando os 

efeitos da rápida industrialização e urbanização. 

Como consequência desta constatação, Kuznets postula a existência de uma relação 

não linear entre crescimento econômico e desigualdade de renda na forma de um “U 

invertido”, indicando a dinâmica da desigualdade ao longo do tempo, em que esta 

inicialmente se eleva, estabiliza-se, e se reduz à medida que a economia cresce. 

Por ter centrado seus estudos nas economias de países desenvolvidos, Kuznets indaga: 

o padrão da dinâmica da desigualdade ao longo do crescimento será reproduzido pelos países 

em desenvolvimento? Poderá, o quadro político destes países, suportar esta elevação na 

desigualdade? 

Visando responder estas questões muitos foram os estudiosos que se debruçaram sobre 

o temaestimulando o debate. Alhuwalia (1976 b); Amos (1988); Acemoglu e Robinson 

(2002); Anand e Kanbur (1993 a); List e Gallet (1999); Bagolin, Gabe e Ribeiro (2004); 

Bêrni, Marquetti e Kloeckner (2002); Salvatoet al (2006) e Jacinto e Tejada (2004); Barros e 
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Gomes (2008); Linhares et al (2012) e Taques e Mazzuti (2010),são uma pequena amostra do 

que vêm sendo escrito ao longo dos anos. 

No entanto, mal se avista um consenso sobre a existência de tal padronização na 

relação entre crescimento e desigualdade. Por se basearem em amostras, variáveis e 

metodologias diferentes, os resultados encontrados dificilmente convergem para uma 

conclusão definitiva. 

Empregando a hipótese da Curva de Kuznets como parâmetro teórico, o presente 

trabalho tem como objetivo central verificar de que forma o crescimento econômico e a 

desigualdade de renda no Brasil se relacionaram ao longo dos anos de 1981 a 2009, a partir de 

um modelo econométrico para dados em painel. Portanto, propõe-se aqui a análise de um 

período relativamente amplo, que engloba diferentes contextos da economia brasileira, a partir 

do desenvolvimento de dois modelos de regressões, considerando dois índices de 

concentração de renda, para diferentes períodos e regiões, visando à observação da influência 

dos diversos contextos sobre as variáveis consideradas. 

Apesar de este ser um assunto frequentemente discutido no âmbito acadêmico, a 

análise da evolução da desigualdade no Brasil é importante devido aos paradoxos que o 

próprio modelo de crescimento econômico, neste adotado, implica. Diferente dos artigos que 

trabalham com esta temática, esta dissertação opta por dividir os dados empregados em 

diferentes períodos e macrorregiões;Grupo A (regiões Norte-Nordeste) e Grupo B (regiões 

Centro, Sul e Sudeste); com o intuito de observar se as características específicas das regiões 

e dos diferentes contextos históricos da economia favoreceram uma melhor redistribuição dos 

benefícios do crescimento econômico entre as diversas camadas da população brasileira. 

Logo, ao considerar o caráter complexo de tal vínculo, visto que diversos fatores 

dialogam e tem influências sobre o fenômeno, este estudo também considera os aspectos 

políticos, sociais, econômicos e, ainda, demográficos. Desta forma, elabora-se ainda, a partir 

de uma análise teórica e descritiva, um exame do panorama geral da economia, das políticas 

sociais adotadas, assim como das características da população brasileira ao longo do período 

em questão. 

Desta forma este estudo, além desta introdução, estrutura-se por mais cinco capítulos. 

No próximo, será apresentado o referencial teórico e empírico que fundamenta a 

problematização aqui proposta, contando com o artigo de Kuznets (1955) e a revisão de 

literatura produzida sobre esta temática. O capítulo três delineia um panorama geral da 

economia brasileira e da trajetória da desigualdade ao longo das três últimas décadas, levando 

em conta os âmbitos políticos, econômicos, sociais e demográficos da população brasileira. 
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Em seguida, o capítulo quatro descreve a metodologia utilizada no estudo e faz uma descrição 

da base de dados acompanhada de uma análise descritiva destas informações. O capítulo 

seguinte expõe as evidências obtidas a partir da análise empírica.No último capítulo, 

reservado às considerações finais do trabalho, discute-se os resultados à luz do momento 

histórico vivenciado pelo Brasil no período em questão.  
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2 A HIPÓTESE DE KUZNETS  

 
It seems plausible to assume that in the process of growth, the earlier periods are 
characterized by a balance of counteracting forces that may have widened the 
inequality in the size distribution of total income for a while . . . It is even more 
plausible to argue that [there was a] recent narrowing in income inequality observed 
in the developed countries.1(Kuznets, 1963, p. 67) 

 

Este capítulo tem como proposta estudar o clássico artigo escrito por Kuznets em 

1955, buscando destacar em sua teoria os elementos chave que deram luz à posterior 

formulação da hipótese do U invertido, assim como fazer uma breve revisão da literatura 

produzida sobre esta temática nas últimas décadas, em pesquisas nacionais e internacionais, 

levando em conta suas observações e conclusões. 

 

2.1 O artigo2 

 

“EconomicGrowthandIncomeInequality” é como se intitula o artigo de Kuznets 

(1955). Precursor no tema, gestava o debate acerca da relação entre desigualdade de renda e 

crescimento econômico. Para o autor, é essencial o estudo da tendência secular da estrutura da 

renda e dos fatores que a determinam, analisando as características e origens das mudanças de 

longo prazo, visto que qualquer percepção obtida pela observação nas variações dos 

agregados de um determinado país ao longo do tempo, apenas será válida caso tais variações 

forem traduzidas em termos de movimentos das partilhas dos diferentes grupos da população, 

sejam elas mensuradas por percentis, decis ou quintis. 

Para o estudo desta dinâmica, o autor utilizou as séries temporais dos Estados Unidos, 

Inglaterra e uma limitada amostra para a Alemanha (Saxônia e Prússia). A análise da 

distribuição, estimada pela incidência de renda em todas as classes, desde os anos precedentes 

à I Guerra Mundial, sugeria uma tendência de concentração em torno da igualdade, sobretudo 

a partir dos anos de 1920. 

Nos Estados Unidos, percebeu que a aproximação das rendas em meio aos diferentes 

grupos sobreveio entre a grande crise de 1929 e o pós II Guerra Mundial. O mesmo fenômeno 

foi observado na Inglaterra,entre os anos de 1910 e 1947, devido ao empobrecimento das 

classes mais ricas, enquanto a quantia de renda dos mais pobres permaneceu constante até 

1913, elevando-se apenas no período entre 1929 e 1947. Na Prússia constatou um movimento 

                                                 
1 Formulação da famosa hipótese de Kuznets. Ver em Kuznets (1963). 
2 Esta seção se refere ao artigo de Kuznets (1955), que fundamenta a presente pesquisa. 
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crescente da desigualdade entre 1875 e 1913, e, na Saxônia a variação foi pequena nos anos 

entre 1880 e 1913. No entanto, na Alemanha como um todo, verificou que a desigualdade 

declinou significativamente entre 1913 e 1920, para o autor, a I Guerra Mundial e os níveis 

elevados da inflação teriam contribuído para tal; retornando, entretanto, ao antigo patamar 

durante a grande depressão de 1929. 

Para Kuznets, existem ao menos duas categorias de força do desenvolvimento dos 

países no longo prazo que levam ao crescimento da desigualdade na distribuição da renda, são 

elas: a distribuição de renda da estrutura industrial e a concentração de poupança nas faixas de 

renda mais elevadas. 

Os processos de industrialização e urbanização trazem consigo o movimento de 

migração da população rural em direção às cidades em busca de melhores condições de vida. 

Para analisar a distribuição de renda da população como um todo se faz necessário perceber 

de que modo a renda nas cidades e no campo é partilhada, dado que a desigualdade da 

distribuição e a renda per capita média da população rural são usualmente menores que a da 

população urbana, sobretudo devido a menor produtividade inerente a tais atividades. 

Visto que a desigualdade na distribuição de poupança é maior que na distribuição das 

rendas pessoais e, consequentemente dos ativos, a poupança acaba se restringindo aos grupos 

mais ricos da sociedade. O resultado desta desigualdade ao longo do tempo, ceterisparibus, 

seria a concentração de uma proporção crescente de rendimentos nas mãos dos grupos de 

renda mais alta. 

Neste contexto, Kuznets levanta algumas questões: Uma vez que a concentração da 

poupança leva a um efeito acumulativo da renda, por que a desigualdade de renda declina? E, 

particularmente, que fatores elucidam a elevação da parcela do grupo de renda mais baixa se o 

peso cada vez mais desigual da distribuição de renda da cidade e a diferença relativa entre a 

renda per capita da cidade e da zona rural crescem? 

Para o autor, fatores peculiares da dinâmica do crescimento econômico, como a 

demografia, o desenvolvimento da economia e a elevação da renda dos serviços, agem contra 

o efeito da concentração da poupança. Destaca ainda que intervenções no meio político e 

econômico poderiam resultar em pressões crescentes a respeito das decisões legais sobre os 

grupos mais ricos, de modo que tais manifestariam a visão apropriada pela sociedade quanto à 

utilidade de longo prazo da manutenção de elevadas disparidades entre os diferentes grupos 

de renda.Para o mesmo, os fatores básicos, capaz de militar contra o acréscimo nas parcelas 

dos grupos mais ricos são o dinamismo e a liberdade, sendo estes a força vital que deveria 

operar nas sociedades democráticas. 
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Quanto à dinâmica da distribuição de renda ao longo dos processos de industrialização 

e urbanização, Kuznets, devido à escassez de dados, ilustra sua teoria a partir de um exemplo 

numérico de uma economia dualista, trabalhando com dois setores (A) agrícola e (B) não 

agrícola, e pressupõe as seguintes hipóteses:  

• A renda per capita do setor B é sempre maior que o do setor A3; 

• A proporção numérica do setor A em relação ao total tende a declinar; 

• A desigualdade na distribuição de renda no setor A é no máximo tão grande quanto 

a do setor B, mas não maior. 

As evidências empíricas de seu trabalho sugeriram que a redução da desigualdade nos 

países desenvolvidos apenas ocorre nas últimas fases do processo de crescimento e deve-se, 

de acordo com o mesmo, aos benefícios da sociedade democrática, onde as legislações de 

proteção e suporte, materializadas em um maior acesso às redes de saúde e educação, levando 

consequentemente, à elevação da produtividade, acabam dissipando os efeitos da rápida 

industrialização e urbanização. 

À medida que as economias experenciam o crescimento, o acesso à educação é capaz 

de prover melhores oportunidades, reduzir as desigualdades e as parcelas mais pobres da 

população tornam-se mais politizados, capazes de mudar as políticas do governo. Um 

exemplo deste fenômeno seria a universalização dos sistemas de educação e saúde de 

qualidade, oferecidos pelos Estados de Bem-Estar Social, desenvolvidos sobretudo na 

Europa4, possibilitando à população o desfrute de uma vida digna e justa, sem contar com os 

ganhos de produtividade obtidos por uma mão de obra cada vez mais qualificada. 

A elevação da desigualdade nos períodos iniciais, deve-se aos efeitos do deslocamento 

da revolução agrária para a industrial, combinada com o aumento populacional, mediante o 

rápido declínio nas taxas de mortalidade e manutenção, ou até, aumento da taxa de natalidade. 

Para Kuznets, a taxa de crescimento da população pode ser vista em parte como causa, em 

parte como efeito do longo movimento da desigualdade de renda. Além disso, faz-se 

importante destacar que nesta fase incide a preponderância de fatores que favorecem o 

mantimento ou aumento das parcelas dos grupos detentores do capital, na medida em que sua 

posição é reforçada pelos ganhos decorrentes das novas indústrias.  

                                                 
3 Isso se deve à maior produtividade presente nas atividades de cunho industrial, sobretudo no período que 
antecede à Revolução Verde. 
4 No entanto, em virtude da crise Europeia recente, tal modelo de proteção social vem sendo ameaçado. Um sinal 
do desmonte deste sistema e do modelo de desenvolvimento adotado, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, 
são as manifestações cada vez mais frequentes dos jovens insatisfeitos. 
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Assim, pode-se assumir um modelo da dinâmica da desigualdade, condicionado a um 

regime específico de crescimento,capaz de caracterizar a estrutura secular da distribuição de 

renda: onde a desigualdade se exacerba nos estágios iniciais do crescimento econômico, 

estabiliza-se por um momento; e, reduz-se nas últimas fases. Tal padrão temporal é bem 

ajustado à população mais pobre. Outras conclusões poderiam ser esboçadas com apenas 

algumas modificações nas hipóteses, contudo, os resultados obtidos pelo autor aludem que o 

processo de redução da desigualdade, observado nos países desenvolvidos é caracterizado 

pela parte decrescente da trajetória da desigualdade ao longo do tempo, representada por ele 

na curva de U invertido5. 

Apesar da insuficiência de dados, Kuznets chama a atenção para os maiores níveis de 

desigualdade encontrados nos países em processo de desenvolvimento, quando comparados 

aos países desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo quando se considera os 

impostos diretos e os benefícios do governo, visto que o peso e a progressividade das taxas 

diretas e assistência aos grupos de renda mais baixa nos países desenvolvidos são favoráveis a 

classe mais pobre. Infere portanto,que nos países ainda em desenvolvimento, a desigualdade 

de renda se acentuou ao invés de ter declinado.  

Levantaportanto o seguinte questionamento: o padrão de comportamento da 

desigualdade, encontrado ao longo do processo de desenvolvimento dos países ricos, tenderá 

a se repetir nos países em desenvolvimento,de forma que a desigualdade se estabilizará e se 

reduzindo posteriormente? Poderá, o quadro político destes países, suportar esta elevação de 

desigualdade? 

Para o autor, o impacto da industrialização e urbanização é mais nítido nos países em 

desenvolvimento, gerando uma miséria material e psicológica proporcionalmente muito maior 

que nos países ricos. Ademais, o acúmulo de poupança apenas é possível para os mais 

abastados, enquanto que, esta estrutura desigual de distribuição de renda coexiste com baixas 

taxas de crescimento. Para Kuznets, o acréscimo na desigualdade fará aumentar a pressão e os 

conflitos, implicando em mudanças drásticas na organização social e política. 

A validade da curva de Kuznets tem sido intensamente investigada. Diversos estudos e 

métodos foram elaborados com o intuito de explorar a natureza da relação entre distribuição 

de renda e crescimento, tanto para países desenvolvidos, como para países em 

desenvolvimento. Objetivando elucidar o modelo adotado neste trabalho, a próxima seção 

                                                 
5 De acordo com Kanbur (2012), é importante estar atento ao fato de que apenas a tendência à redução na 
desigualdade foi encontrada por Kuznets, de forma que o aumento da desigualdade, observado nos períodos 
iniciais do processo de industrialização, foi hipotetizado com base em teorias e simulações. 
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apresentará a revisão de literatura dos trabalhos desenvolvidos sobre a hipótese de Kuznets, 

revelando suas fundamentações teóricas, assim como as evidências empíricas encontradas.  

 

2.2 Revisão de literatura 

 

Kuznets (1955) busca analisar e compreender o comportamento da desigualdade ao 

longo das diferentes fases do crescimento econômico. O fundamento que ganhou maior 

notoriedade entre os desenvolvimentistas foi batizado posteriormente por Anand e Kanbur 

(1993 a) como “O Processo de Kuznets”, mecanismo bem definido em que a população migra 

do setor agrícola (rural, tradicional) para o não agrícola (moderno, urbano). Tal transição, 

descrita pelo autor, foi uma adaptação do artigo publicado por Lewis (1954) sobre o modelo 

de desenvolvimento dualista, que apresentava a lógica da transição populacional, 

posteriormente trazida para a esfera da distribuição de renda por Kuznets.  

Como o próprio autor ressalta, a relação entre crescimento e desigualdade, mais 

conhecida como a hipótese de U invertido de Kuznets, é o resultado de um trabalho baseado 

em 5% de informações empíricas e 95% de especulações (KUZNETS,1955, p. 26).  

A proposta desenvolvida por Kuznets parece ter inspirado muitos pesquisadores em 

estudar a relação associativa entre o nível de crescimento econômico e a desigualdade de 

renda. Na literatura internacional, pode-se citar: Ahluwalia (1976 b); Amos (1988); Acemoglu 

e Robinson (2002); Anand e Kanbur (1993 a); Bourguignon e Morrison (1990); Campano e 

Salvatore (1988); List e Gallet (1999); Milanovic (1995); Papanek e Kyn (1986); Ravallion 

(1995); Tribble (1996). 

Conforme Ahluwalia (1976 a) tais relações são mais bem descritas como “fatos 

estilizados”, que podem ser observados, mas, no entanto, necessitam de formulações teóricas 

para explicá-las. Desta forma, não há um modelo teórico estabelecido que sugira um conjunto 

de regressores que devam ser incluídos no modelo, entretanto, verifica-se entre os estudos que 

a forma funcional mais usual é o polinômio de 2º grau. 

Diversas abordagens econométricas foram empregadas com o fim de se testar a 

hipótese do U invertido. A motivação pelo uso de distintas metodologias se deve ao emprego 

de diferentes bases de dados e as limitações dos métodos empregados. Pode-se testar a 

hipótese do U invertido acompanhando um dado país ou região individual ao longo do tempo, 

através da metodologia de séries de tempo; comparando diferentes países ou regiões em um 

determinado período, utilizando dados em cortes transversais; ou então, quando os dados são 

disponíveis, observá-los ao longo do tempo, adotando dados em painel. 
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Embora esta hipótese tenha ganhado peso entre os debates travados na área da 

economia, o padrão descrito por esta curva nem sempre foi constatado nos inúmeros trabalhos 

desenvolvidos sobre esta temática. É importante destacar que a simples associação do 

crescimento econômico a um padrão determinado de desigualdade deve ser cautelosa, pois, a 

observação de diferentes resultados decorre da metodologia utilizada, das variáveis e dos 

dados empregados, do nível de desenvolvimento encontrado e, ainda, da formação histórica, 

política e social observada em cada contexto. Portanto, a desigualdade, embora influenciada 

pelo crescimento econômico, é determinada também por uma gama de outros fatores. 

Segundo Ahluwalia (1976b) a verdadeira relação entre desigualdade e 

desenvolvimento é complexa, já que vários processos de mudança estrutural são 

correlacionados com a desigualdade de renda. Para ele, deve-se estar atento à natureza 

particular do crescimento nos diferentes países e suas implicações na desigualdade, atendo-se 

a uma análise profunda sobre a experiência histórica de cada país. 

Kanbur (2012) ressalta ainda que a permanência de instituições sociais e econômicas 

rígidasnos países subdesenvolvidos, identificadas com antigos padrões de valores, acarretaria, 

como consequência do processo de industrialização, efeitos mais cruéis aos indivíduos mais 

pobres ao invés de criar novas oportunidades para os mesmos. 

Acemoglu e Robinson (2002) propõem uma teoria política-econômica para a curva de 

Kuznets, em que fatores políticos e transformações institucionais são cruciais para entender os 

padrões de desigualdade,de forma que o declínio observado da desigualdadeao longo do 

crescimentoé derivado de reformas políticas e seus impactos subsequentes. Tais 

transformações, induzidas pela ascensão das tensões sociais e instabilidades políticas, 

aumentariam de acordo com a elevação da desigualdadeà medida que o processo de 

industrialização se desenvolve. 

Nesta perspectiva, os autores argumentam que o declínio na desigualdade dos países 

Europeus ao longo do século XIX não foi uma mera consequência do desenrolar do processo 

econômico, mas também o resultado da mobilização das massas populacionais, insatisfeitas 

com os resultados do processo de industrialização, que levaram a mudanças políticas e 

institucionais favoráveis a redistribuição de renda e a redução das disparidades. 

Contudo, consideram duas circunstâncias em que o processo de crescimento pode não 

induzir a curva de Kuznets. O caso em que a desigualdade no início do processo é pequena, 

possibilitando a participação de todos os agentes ao longo do crescimento, sem a ocorrência 

de tensões sociaise reformas políticas. Ou então, em uma conjuntura em que a desigualdade se 

exacerba, mas a sociedade civil é desmobilizada, levando ao crescimento da pobreza e piora 
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na distribuição de renda, sem nenhuma reforma política.Afirmam ainda tais mudanças 

dificilmente se realizariam em países onde há a presença de governos autoritários.  

Assim, democracia e estabilidade política parecem ser mais factíveis em sociedades 

mais igualitárias, entretanto, políticas redistributivas e investimento em capital humano são 

capazes de tornar as sociedades mais justas. Desta forma, a curva de Kuznets não é 

meramente um fenômeno econômico, pois reflete também fatores políticos. Com o avanço da 

industrialização, o governo seria capaz de assumir uma postura mais ativa quanto à 

redistribuição de renda, contribuindo com a redução da desigualdade. No decorrer deste 

processo, outros fatores se tornariam relevantes para a redução da desigualdade, tais como o 

aumento do tamanho do governo, assim como de sua competência; a elevação do capital 

humano, necessária para acompanhar o processo de industrialização; políticas direcionadas à 

população mais pobre e a concentração da mão de obra industrial, podendo ser mais 

facilmente agrupada (GLAESER, 2005). 

Conforme Kanbur (2012), ao longo das publicações acerca da hipótese de Kuznets 

duas perspectivas surgiram: uma defensora das políticas mitigadoras dos efeitos negativos da 

elevação da desigualdade no primeiro estágio do processo de desenvolvimento, e outra, de 

caráter não intervencionista, que toma como fato a redução posterior da desigualdade e a 

crença de que tais políticas tendem a adiar o ponto de inversão da relação entre renda e 

desigualdade. 

Duas décadas após o lançamento do célebre artigo de Kuznets (1955), Ahluwalia 

(1976b) publica seu estudo acerca da aplicabilidade da hipótese do U invertido para países em 

desenvolvimento. Com uma amostra de 60 países, incluindo 40 em estado de 

desenvolvimento, 14 desenvolvidos e 6 socialistas, a estimação central de seu trabalho testa o 

relacionamento log-quadrático entre desigualdade e renda per capita em dados de corte 

transversal para a amostra completa de 60 países, como também para somente os 40 países em 

processo de desenvolvimento.  

Seus resultados apresentam fortes evidências da existência da hipótese de Kuznets, em 

que a desigualdade relativa cresce substancialmente nos primeiros estágios do processo de 

desenvolvimento, revertendo tal tendência nos últimos. Indicaram ainda que o ponto de 

reversão desta tendência é mais prolongado para os grupos mais pobres, desprovidos de 

oportunidades. 

O artigo refuta a ideia de Adelman e Morris (1973) em que países em 

desenvolvimento sofrem não apenas com o aumento da desigualdade, mas também com o 

empobrecimento absoluto de grande parte da população no curso do desenvolvimento 
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econômico. O autor mostra que os rendimentos médios dos grupos mais pobres crescem com 

a elevação do PIB per capita, entretanto, mais lentamente do que os rendimentos dos grupos 

de renda mais alta e, que crescimento mais acelerado não está sistematicamente associado 

com maior nível de desigualdade. Desta forma, Ahluwalia foi um dos defensores da adoção 

de uma postura não intervencionista por parte do governo. Seus resultados foram importantes 

para justificar políticas deste caráter. 

Outro estudo que se tornou referência clássica nas pesquisas sobre a curva de Kuznets 

foi realizado por Anand e Kanbur (1993 a). Tomando o processo de mudança populacional 

intersetorial descrito por Kuznets (1955) e considerando seis índices de desigualdade, os 

autores apresentam uma formalização geral sobre o processo de Kuznets, derivam formas 

funcionais e determinam as condições para o ponto de inflexão na relação entre crescimento 

econômico e desigualdade, de maneira a se observar a curva no formato de U invertido.  

Uma extensão deste trabalho se direcionou para a aplicação das formas funcionais 

derivadas aos dados de Ahluwalia (1976 b), para o conjunto total dos 60 países e também para 

os 40 países em processo de desenvolvimento. Os resultados, que divergem para cada amostra 

empregada, assim como para cada forma funcional e índice adotado, não apoiaram a 

existência da hipótese de Kuznets para os países considerados. Os autores enfatizam que com 

a utilização de dados em cortes transversais se testa a hipótese de que todos os países seguem 

o mesmo processo de Kuznets. Sem a disponibilidade de dados em série de tempo, a rejeição 

desta hipótese deixa em aberto a possibilidade de que cada país possua seu próprio processo 

de Kuznets; que existam relações diferenciadas entre desigualdade e desenvolvimento para 

cada unidade do corte transversal; ou ainda, que tal processo não ocorra em alguns casos. 

Os métodos de corte transversal e séries de tempo foram vastamente utilizados nas 

décadas subsequentes ao artigo de Kuznets com a finalidade de se estimar a curva de U 

invertido. Contudo, tais métodos foram muito criticados por suas limitações intrínsecas, 

descritas a seguir. Em meio a isto, o emprego de estimativas em dados em painel tem sido 

cada vez mais recorrente, pois apresentam resultados mais significantes. 

Fields (2001)apudBagolinet al.(2004) destaca que quando séries de tempo são 

empregadas, 10% dos estudos corroboram o padrão U invertido, 10% encontram o U normal, 

enquanto que, 80% não encontram resultados estatisticamente significantes. O autor ainda 

enfatiza que com a utilização de cortes transversais, o formato U invertido se apresenta mais 

frequentemente em decorrência do método utilizado e dos países escolhidos, sobretudo 

quando são considerados países de renda média, que por apresentarem desigualdade mais 

exacerbada, são mais propensos a evidenciarem a curva de Kuznets. Desta forma, para os 
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autores, a observação do U invertido, deve ter mais relação com as raízes políticas, históricas 

e culturais do que propriamente com o crescimento.6 

List e Gallet (1999) alertam que o emprego de apenas dados em corte transversal, para 

diversos países, ou em séries de tempo, para a análise de apenas um país, acabam ignorando 

as diferenças entre países. E, ainda, que a corriqueira especificação quadrática da curva de 

Kuznets falha ao prover a necessária flexibilidade, sobretudo para níveis bastante elevados de 

renda, em que, presume-se, poderia haver uma reversão na tendência da relação entre renda 

per capita e desigualdade7. 

Kanbur (2012) afirma que a existência de U invertido em dados de corte transversal 

não tem muita relevância. Deve ser vista como pista sobre a complexidade do processo 

dinâmico que é o desenvolvimento. Quanto à abordagem paramétrica, o discurso clássico de 

Kuznets (1955) geralmente é recorrido para dar suporte teórico à estimação de formas 

funcionais específicas da relação entre desenvolvimento e desigualdade, assim como do ponto 

de viragem da mesma, em que a desigualdade inicialmente se expande, reduzindo com o 

desenvolvimento. 

No entanto, List e Gallet (1999) ressaltam que, para níveis elevados de renda, depois 

de caracterizada a trajetória em forma de U invertido, sugerida por Kuznets, o avanço do 

crescimento pode provocar novamente a elevação da desigualdade. Utilizando dados em 

painel de uma amostra de 71 países, desenvolvidos e em processo de desenvolvimento, os 

autores estimaram um polinômio de terceiro grau, com o índice de Gini em função da renda 

per capita, para o período entre 1961-1992. Os resultados para países em desenvolvimento 

acusarama formação da curva de U invertido de Kuznets, enquanto que para economias 

avançadasa relação entre desigualdade e crescimento torna-se positiva novamente. Uma 

explicação plausível para tal fato seria a transição de uma economia de base manufatureira 

para a ampliação do setor de serviços, de forma que, estágios mais elevados de 

desenvolvimento poderiam levar ao aumento da desigualdade. 

Para Tribble (1996), a mesma sequência de fatos que levam à ampliação das 

desigualdades durante o processo de industrialização, também ocorre durante a ampliação do 

setor terciário, ou seja, o nível agregado da desigualdade cresce à medida que ocorre a 

transição demográfica da força de trabalho. O autor reconceitua o processo de Kuznets de um 

                                                 
6 Ver o exemplo do desenvolvimento socioeconômico de Kerala, país indiano que conquistou elevado índice de 
desenvolvimento humano baseado em investimentos permanentes em educação, saúde, erradicação da pobreza e 
planejamento demográfico. 
7Ver Amos (1988); Bishop et al. (1991); Ram (1991, 1997); Katz e Murphy (1992); Bound e Johnson (1992); 
Ravallion (1995); Partridge et al.(1996); Tribble (1996). 
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U invertido para uma curva em S, sendo modelada a partir de uma função cúbica, ao invés de 

quadrática. Amos (1988) também sugere que depois de finalizado o processo de Kuznets, a 

desigualdade de renda regional tende novamente a crescer ao invés de se manter constante, 

gestando uma nova curva ascendente, caracterizando uma parábola cúbica. 

Vale ressaltar que a existência da relação cúbica não necessariamente invalida a 

proposta de Kuznets. Como argumentado anteriormente, em uma economia com diversos 

setores, é possível que a relação crescimento-desigualdade se reverta em função do 

surgimento de um setor mais novo e atrativo, de forma a elevar a desigualdade novamente. 

Assim, o surgimento dos setores de alta tecnologia, intensivos em capital humano 

especializado, a expansão do setor de serviços e o enfraquecimento do Estado, poderiam ser 

responsáveis pela finalização da fase decrescente e o início de uma nova fase de crescimento 

na desigualdade, sobretudo em países industrializados. 

Considerando a intuição que permeia a formulação da hipótese de Kuznets, pode-se 

dizer que os ciclos de progresso tecnológico desempenham um papel significativo na 

evolução da desigualdade de rendimentos e da mobilidade salarial intergeracional, de forma 

que os ganhos podem governar o ritmo do progresso tecnológico, assim como do próprio 

crescimento econômico (GALOR E TSIDDON, 1997).  

Desta forma, a desigualdade tende a se elevar quando o progresso tecnológico 

aumenta a demanda por trabalho mais qualificado relativo ao não qualificado. Para Kanbur 

(2012) uma redução do hiato entre os diferentes setores da economia poderia induzir a 

mitigação de tal disparidade. Investimentos no setor tradicional, seja ele em capital humano 

físico ou social, seriam capazes de elevar a renda neste. Outros elementos capazes de alterar a 

trajetória da desigualdade são as políticas redistributivas do governo, através dos impostos ou 

transferências, e, sobretudo, a valorização do salário mínimo, ambos presentes na atual 

política brasileira de redistribuição de renda e mitigação da pobreza. 

A tabela 1 apresenta um sumário de alguns estudos encontrados na literatura 

internacional sobre o tema, contendo o método, os dados utilizados, período analisado e 

resultados obtidos. 
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Tabela 1- Evidências empíricas para a hipótese de Kuznets no mundo 
Autor Método Variáveis Período Nível de Análise Resultados 

Ahluwalia 
(1976b) 

Corte transversal. 
Estimações com a 
amostra completa e 
com os 40 países em 
desenvolvimento. 
Polinômio de 
segundo grau com 
inclusão de dummies 
para países 
socialistas.  

Parcela de renda 
dos diferentes 
grupos percentis 
como variável 
de desigualdade 
e o logaritmo do 
PNB per capita. 

1976 Amostra de 60 
países (40 
subdesenvolvidos, 
14 desenvolvidos 
e 6 socialistas) 

Corrobora o U 
invertido. 

Anand e 
Kanbur 
(1993a) 

Corte 
transversal.Estimação 
de formas funcionais 
adequadas para seis 
medidas de 
desigualdade. 

PIB per capita 
em função de 
seis medidas de 
desigualdade. 

Dados de 
Ahluwalia 
(1976) 

Amostra de 60 
países (40 
subdesenvolvidos, 
14 desenvolvidos 
e 6 socialistas) 

Disparidade nos 
resultados para 
cada forma 
funcional e índice 
empregado, não 
apoiando a 
hipótese de U 
invertido. 

Ravallion 
(1995) 

Dados em painel. 
Índice de Gini em 
função do consumo 
médio per capita. 

Índice de Gini e 
consumo médio 
per capita. 

Dados da 
década de 
1980. 

Amostra de 36 
países 

Corrobora o U 
invertido, mas não 
revelou 
significância 
estatística. 

Deininger 
e Squire 
(1998) 

Dados em corte 
transversal. 
Índice de Gini em 
função da renda per 
capita. 

Índice de Gini e 
renda per capita 

1960 a 
1990 

Amostra de 108 
países 
desenvolvidos e 
em estado de 
desenvolvimento. 

Os dados não 
apóiam a hipótese 
de Kuznets. 

List e 
Gallet 
(1999) 

Painel não 
balanceado. 
Polinômio de terceiro 
grau. 
 

Índice de Gini 
em função da 
renda per capita. 

1961 a 
19992 

Amostra de 71 
países 

Corrobora o U 
invertido para 
países pouco 
desenvolvidos, 
enquanto que, em 
países avançados, 
a relação entre 
desigualdade e 
renda torna-se 
positiva 
novamente.  

Daudelin e 
Samy 
(2011) 

Dados em corte 
transversal. 
Índice de Gini em 
função da renda per 
capita, renda per 
capita ao quadrado e 
demais variáveis 
(regressores em 
logaritmos). 

Índice de Gini, 
renda per capita, 
taxa de 
urbanização, 
taxa de 
escolaridade e 
transferências 
governamentais.. 

Dados dos 
censos de 
1991 e 
2000. 

Amostra de mais 
de 5000 
municípios 
brasileiros 

Existência de U 
invertido no ano 
de 1991, mas 
verificação de um 
U normal no ano 
de 2000, indicando 
possível processo 
de 
desindustrialização 

Fonte: Elaboração própria. 
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A busca pela compreensão da imbricada relação entre desigualdade de renda e 

crescimento também se faz presente no Brasil. Dentre estes estudos Bagolin, Gabe e Ribeiro 

(2004);Bêrni, Marquetti e Kloeckner (2002);Salvatoet al (2006) e Jacinto e Tejada (2004) não 

rejeitam a hipótese do U invertido. Enquanto, Barros e Gomes (2008); Linhares et al (2012) e 

Taques e Mazzuti (2010)apontam para a existência de limitações da aplicabilidade da curva 

de Kuznets para explicar o processo de evolução da desigualdade no Brasil. 

Salvatoet al (2006) testaram a validade da hipótese de Kuznets em Minas Gerais. 

Estimaram a forma quadrática padrão utilizando a metodologia de cortes transversais e de 

dados em painel, utilizando os índices de Gini e L de Theil, além da renda per capita 

municipal nos anos de 1991 e 2000. Comparando os resultados obtidos, elegeram o modelo de 

efeitos fixos como a melhor estimativa, em que a trajetória da desigualdade tem a forma de U 

invertido. Portanto, sugerem que os municípios mineiros não possuem trajetórias semelhantes 

de desenvolvimento econômico. 

Taques e Mazzutti (2010) desenvolveram sua pesquisa sobre todas as unidades 

federativas brasileiras, incluindo o Distrito Federal, no período entre 1995 a 2008. Testaram a 

robustez das estimativas adotando dois índices de desigualdade de renda (índice de Gini e L 

de Theil), empregando o logaritmo natural destes índices e, ainda, classificando os estados 

entre IDH médio e alto, para maior precisão nos modelos. Utilizaram dados em painel - cortes 

transversais agregados (POLS), efeito fixo (EF), efeito aleatório (EA) e primeira diferença 

(PD). Os resultados obtidos indicaram a falha nos testes de robustez devido à sensibilidade ao 

indicador de desigualdade utilizado, assim como ao método econométrico empregado, não 

evidenciando a hipótese de Kuznets para o Brasil. 

Barros e Gomes (2008) também investigaram a validade da hipótese de Kuznets para o 

Brasil nos anos de 1991 e 2000 utilizando o método de dados em painel (POLS, EF e EA). 

Empregaram os índices de Gini e L de Theil comoproxyda desigualdade, e, como medidas de 

crescimento, a renda per capita e a razão entre a população urbana e a população total. 

Estimando diversas formas funcionais encontraram pouca evidência a favor deste padrão de 

desigualdade no país. As estimações para o polinômio de segundo grau e forma funcional de 

Anand e Kanbur (1993) não rejeitam a hipótese, mas apresentaram baixo poder explicativo, 

enquanto que, a forma funcional proposta por List e Gallet (1999), polinômio do terceiro grau, 

apenas é confirmada quando se usa o índice de Gini com a variável urbana. Contudo, uma 

importante contribuição dos autores foi utilização da razão entre a população urbana e total 

sendo esta uma nova variável favorável ao estudo da temática. 
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Bagolin, Gabe e Ribeiro (2004) investigaram a relação crescimento e desigualdade no 

Rio Grande do Sul entre os anos de 1970 e 1991. Segundo os autores, neste período o estado 

vivenciou um crescimento de quase 25% na renda per capita, entretanto, este processo veio 

acompanhado de um aumento na desigualdade de renda, sobretudo intramunicipal. 

Empregando a estimação em cortes transversais e em dados em painel, encontraram que o 

termo de erro aleatório não é exógeno ao modelo de forma que as estimativas de efeitos fixos 

são não viesadas e sugerem que, apesar de cada município ter uma relação específica entre 

desigualdade-crescimento, a curva de Kuznets é válida para descrever a evolução da 

desigualdade nos municípios do RS. 

Ainda para o Rio Grande do Sul, Bêrni, Marquetti e Kloeckner (2002) também 

pesquisaram a relação entre desigualdade de renda em 1991 e o nível de renda per capita em 

1990 nos municípios do estado. Utilizando uma abordagem não paramétrica, chamada 

regressão local, consideraram setores distintos da economia gaúcha para a estimação da curva 

de Kuznets (ou Williamson-Kuznets) utilizando o valor adicionado bruto per capita setorial. 

Os autores não rejeitam a hipótese de Kuznets, mas sugerem cautela em sua aceitação. No 

caso do setor agropecuário, de baixa produtividade, não se observou o padrão U invertido, 

enquanto para os setores industrial e de serviços a hipótese não pode ser descartada. 

Linhares et al (2012) utilizaram um painel de dados contendo 21 estados do Brasil, 

entre os anos de 1986 a 2005. Estimando um modelo não linear com efeitothreshold 

mostraram que a relação entre desigualdade e renda se diferencia de acordo com o estágio de 

desenvolvimento de cada estado. Desta forma, o padrão de U invertido apenas é verificado 

nas economias com renda per capita acima de R$ 258,00. Enfatizam que políticas de 

crescimento econômico deveriam ser mais bem direcionadas a cada perfil socioeconômico 

regional, pois estas não necessariamente implicam na melhoria da distribuição de renda nos 

estados como um todo. Os autores ressaltam que para os estados com renda per capita abaixo 

de R$ 258,00, investimentos em capital humano é a política mais indicada para a mitigação 

dos níveis de desigualdade de renda, enquanto que, para estados com valores superiores a este 

se deve, além de se investir em capital humano, estimular o crescimento do PIB per capita. 

No Nordeste brasileiro, o crescimento nas décadas de 1970 e 1980 foi superior à 

média nacional. Considerando que a relação entre desigualdade e desenvolvimento proposta 

por Kuznets possa ser estendida para esta região, Jacinto e Tejada (2004) investigaram a 

possibilidade da existência da curva de U invertido nesta região. As formas funcionais 

empregadas foram o polinômio de 2º grau e um modelo proposto por Anand e Kanbur (1993), 

a partir de dados em cortes transversais e em painel. Utilizaram o índice L de Theil e renda 
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per capita para o período que compreende os anos de 1970 a 1991. Nos dois casos, a hipótese 

de U invertido não foi rejeitada. 

Na tabela 2 segue uma breve revisão dos artigos desenvolvidos sobre a hipótese de 

Kuznets no Brasil, citados neste trabalho.  

Quanto à indagação de Kuznets sobre a evolução da desigualdade ao longo do 

crescimento econômico nos países em desenvolvimento, Kanbur (2012) constata que no 

último quarto de século, onde não houve crescimento, não houve redução da pobreza. No 

entanto, verifica-se que a tendência de elevação da desigualdade nestes países se manteve 

constante, a menos que políticas contracíclicas tenham sido empregadas. No entanto, um caso 

bem interessante é o da América Latina, em que, após os anos de 2000, mostrou-se estar na 

fase final da curva de Kuznets em que o crescimento implica na redução da desigualdade. 

Para Lustig, Lopez-Calva e Ortiz-Suarez (2011) apudKanbur (2012) dois fatores subjazem tal 

fenômeno: a queda no prêmio das habilidades no trabalho (medido pelo retorno da educação) 

e, maiores transferências governamentais. 
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Tabela 2 - Evidências empíricas para a hipótese de Kuznets no Brasil 
Autor Método Variáveis Período Nível de 

Análise 
Resultados 

Bêrni, Marquetti e 
Kloeckner (2002) 

Corte transversal, 
modelo não 
paramétrico 
(regressão local) 

Índice de Theil, 
valor adicionado 
bruto, renda per 
capita setorial, 
densidade 
demográfica 
municipal 

1990 e 
1991. 

Municípios 
do Rio 
Grande do 
Sul. 

Confirma o U 
invertido 
quando a 
densidade 
demográfica 
municipal ou 
a renda 
municipal são 
incluídos no 
modelo.  

Bagolin, Gabe e 
Ribeiro (2004) 

Cortes transversais e 
dados em painel 
(EA e EF). Forma 
quadrática padrão  

Índice L de Theil e 
renda per capita. 

1970, 
1980 e 
1991 

Municípios 
gaúchos. 

Corrobora a 
hipótese de U 
invertido. 

Jacinto e Tejada 
(2004) 

Cortes transversais e 
dados em painel. 
Modelos propostos 
por Ahluwalia (1976 
a) e Anand e Kanbur 
(1933 a) . 

Índice de Theil e 
renda per capita. 

1970, 
1980 e 
1991. 

Municípios 
da região 
nordeste. 

Não rejeição 
da existência 
da curva de 
Kuznets 
pelos dois 
métodos e 
formas 
funcionais. 

Salvatoet al (2006) Cortes transversais e 
dados em painel 
(EA e EF). Forma 
quadrática padrão. 

Índices de Gini e L 
de Theil e renda 
municipal per capita 
mensal. 

1991 e 
2000 

Municípios 
de Minas 
Gerais 

Corrobora a 
hipótese de U 
invertido. 

Barros e Gomes 
(2008) 

Dados em painel 
(POLS, EF e EA). 
Variações da forma 
polinomial de 2º e 3º 
grau e dois modelos 
de Anand e Kanbur 
(1993). 

Índices de Gini e L 
de Theil, renda per 
capita e fração da 
população urbana. 

1991 a 
2000 

Municípios 
brasileiros 

Resultados 
ambíguos. 
Pouca 
evidência do 
padrão U 
invertido. 

Taques e Mazzuti 
(2010) 

Dados em painel 
(POLS, EA, EF e 
PD). Forma 
quadrática padrão 
com especificações 
log-log e semi-log. 

Índices de Gini e L 
de Theil e renda per 
capita 

1995 a 
2008. 

Unidades 
federativas. 

Não 
verificação 
da hipótese 
de Kuznets. 

Linhares et al 
(2012) 

Painel com efeito 
fixo não linear 
(threshold). 
Variações da forma 
polinomial de 2º e 3º 
grau com a variável 
renda linearizada. 

Índice de Gini, 
renda domiciliar per 
capita média, anos 
de estudo, medida 
de abertura 
comercial, consumo 
de energia elétrica. 

1986 a 
2005 

Unidades 
federativas.  

Verificação 
da hipótese 
de Kuznets 
apenas nas 
economias 
com renda 
per capita 
acima de R$ 
258,00. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3 ECONOMIA BRASILEIRA E DESIGUALDADE: PANORAMA GERAL  

 

Existem diversas maneiras pelas quais o crescimento econômico pode influenciar o 

bem-estar e a distribuição de renda. O artigo clássico de Kuznets (1955) mostra que a 

evolução secular da distribuição da renda no curso do desenvolvimento tem a forma de U 

invertido. Desta maneira, o crescimento econômico levaria inicialmente a um período de 

aprofundamento da desigualdade, mas esta tenderia a se reduzir ao longo do período de 

desenvolvimento econômico secular, devido ao próprio processo de industrialização e 

inclusão da população migrante do setor rural. 

O crescimento econômico pode ser considerado um processo pelo qual a renda per 

capita de uma determinada sociedade se eleva. Na medida em que ocorre, mudanças 

estruturais quantitativas e qualitativas o acompanham. De acordo com o economista Amartya 

Sen (2000), o crescimento econômico pode contribuir não somente com a elevação das 

rendas, mas também, possibilita o financiamento da seguridade social e a intervenção 

governamental ativa. De forma que sua contribuição deve ser julgada não somente pelo 

incremento das rendas, mas, sobretudo, pela expansão dos serviços sociais que este 

possibilita.  

Para Cinca (2011), o crescimento econômico mensurado a partir do Produto Interno 

Bruto (PIB), ao ignorar o modo que a renda gerada se distribui, não é um bom indicativo do 

bem estar econômico em determinada sociedade. Desta forma, a partilha dos benefícios do 

crescimento econômico está diretamente relacionada com as características socioeconômicas 

e institucionais do país ou região em questão. 

Perry et al. (2006) percebem a manutenção da pobreza e de reduzidas taxas de 

crescimento econômico nos países latinos americanos como um conjunto de forças que 

interagem intensamente entre si. Para os autores, existe um forte vínculo entre a pobreza e a 

fragilidade do crescimento econômico, de forma que, níveis elevados de pobreza e 

desigualdade são fatores que explicam grande parte da conservação de reduzidas taxas de 

crescimento. Assim, ciclos econômicos viciosos são promovidos: baixo crescimento gera a 

permanência de elevados padrões de desigualdade, que, por conseguinte, acaba por gerar 

menores taxas de crescimento. 

Salama e Destremau (1999) afirmam que quanto menos desigual for uma determinada 

sociedade, mais vivaz será o crescimento, mais igualitário será a partilha dos benefícios na 

sociedade e maior será sua eficácia na redução da pobreza. A priori, a eficiência do 

crescimento depende de sua amplitude e duração e, do “tamanho” da pobreza, isto é, quão 
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distante da linha de pobreza está o rendimento médio dos pobres e a distribuição entre os 

mesmos. Portanto, pode-se dizer que há uma relação intrínseca entre crescimento e 

desigualdade. 

O fenômeno da desigualdade também está vinculado à estruturação do sistema social 

vigente. Conhecendo-se as raízes históricas, formadoras de valores e sentidos, torna-se 

possível a compreensão da origem dos modos de vida, das representações sociais e das 

“privações relativas” a ela imbricadas. Possibilitando a emergência das diferenças, a 

desigualdade, apesar de sua perversidade, vai além dela, é um dos elementos básicos para o 

funcionamento da vida “coletiva” moderna (FERNANDES, 2000). 

A “institucionalização da desigualdade”, termo cunhado pela abordagem 

neoinstitucionalista, refere-se aos países que devido ao processo de colonização imposto, 

possuem como traço inerente de sua formação, a desigualdade. Ou seja, caracterizam a 

elevação da desigualdade ao longo do tempo como fato atávico ao próprio contexto 

econômico (VILLELA, 2013). 

O Brasil traz para a contemporaneidade as marcas da imposição do colonialismo 

explorador, levando-o a ser o quarto país mais desigual da América Latina pela ONU 

(2012).As disparidades, neste encontradas, manifestam-se das mais diversas formas. Embora 

relativamente jovem no cenário internacional, possui o sexto maior PIB do planeta. A pobreza 

neste encontrada não é reflexo da escassez de recursos, mas sim, da má gestação da 

distribuição de renda. 

Apesar da evolução favorável dos dados socioeconômicos mais básicos ao longo das 

últimas décadas, pode-se afirmar que o desenvolvimento beneficiou muito mais uns do que a 

outros. Nas palavras de Pochmann (2005, p. 23) “[...] construiu-se um país para poucos, em 

que a maior parte das transformações ocorridas aconteceu sem mudanças de natureza 

estrutural, bloqueando a inclusão social plena.” 

Tendo como objetivo entender a relação entre desigualdade e crescimento econômico 

no Brasil, este capítuloesboça um panorama geral da economia brasileira e a trajetória da 

desigualdade ao longo das três últimas décadas, levando em conta aspectos como: a dinâmica 

do crescimento econômico, as políticas macroeconômicas adotadas, a evolução da 

desigualdade de renda entre as diferentes classes, as políticas sociais implementadas, eo 

processo de transição demográfica pelo qual a população brasileira tem passado.  
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3.1 A economia brasileira (1981-2009) 

 

O processo de industrialização induzida, iniciado na década de 1930, levou a 

transformações nas esferas política, econômica e social, resultando na expansão das cidades, 

no aumento demográfico e na emergência de maior acuidade com a questão social. Não 

obstante a elevação da renda como um todo e a melhora de alguns indicadores sociais ao 

longo destas transformações, a estrutura de concentração da riqueza ainda é característica 

importante da população brasileira.O modelo de industrialização gestado pelo governo, do 

tipo Trickle Down, baseava-se no processo de substituição de importações efoi fundamental 

para a criação do mercado nacional, contudo, este não se preocupou em mitigar as 

desigualdadesentre as diferentes classes sociais.  

O fim do padrão histórico de desenvolvimento na “década perdida”, anos de 1980, 

manifestou-se tanto pela crise internacional que se estabelecia, após dois choques do petróleo 

(1973 e 1979), e sua influência na estagnação do PIB,pela hiperinflação, crise fiscal-

financeira do Estado, e ainda, pelo recrudescimento das desigualdades sociais e de renda. 

Diversos planos econômicos que objetivavam conter os altos níveis de inflação contribuíram 

para o aumento da concentração de renda no país como um todo.  

Na tentativa de reorientar a economia para o setor exportador, elevando as reservas 

internacionais para equacionar a dívida externa (causada pelo afluxo de capital externo e 

elevadas taxas de juros internacionais), adotou-se uma política monetária restritiva. O 

resultado de tal implementação pode ser observado nas baixas taxas de crescimento do PIB no 

período que compreende os anos de 1981 a 1983. A figura 1 a seguir mostra a variação real 

anual do produto interno brasileiro (PIB) ao longo das últimas três décadas. 

Em continuidade ao período de ajustes, no biênio 1983-84, a política fiscal, 

juntamente com as políticas monetária e salarial, também passou a ser austera, visando, 

sobretudo, reduzir a demanda agregada. Na “Nova República”, período entre os anos de 1985 

a 1989, um conjunto de experiências na tentativa de combate à inflação, embora ineficazes, 

acabaram colaborando para umaligeirarecuperação da economia brasileira. No entanto, o 

pequeno crescimento obtido nesta década foi desigualmente distribuído. As altas taxas de 

inflação deterioravam os salários daqueles que não possuíam mecanismos para sua proteção, 

favorecendo o aumento das disparidades (GIAMBIAGI ET AL, 2005). 

Tal fenômeno pode ser observado com clareza na tabela 3 abaixo, que expõe a 

variação na proporção de renda apropriada por cada décimo da população ao longo do período 

aqui estudado. Nos anos entre 1981 e 1990 apenas a renda dos 20% mais ricos da população 
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não se reduziu, indicando que os detentores das menores parcelas de renda da população 

foram os mais atingidos pelo contexto deflacionário apresentado. 

 

Figura 1 - Variação real anual do Produto Interno Bruto (PIB) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE8/SCN9 2000. 

 

Tabela 3 - Variação na proporção de renda apropriada por décimo da população nas 

trêsúltimas décadas (%) 
Décimos 1980 1990 2000 

Primeiro -22.30 4.65 41.48 
Segundo -17.98 5.17 30.01 
Terceiro -14.10 3.59 25.59 
Quarto -11.99 2.36 21.64 
Quinto -8.87 1.88 17.67 
Sexto -6.59 -0.27 14.94 

Sétimo -4.07 -1.58 9.73 
Oitavo -1.78 -1.10 4.40 
Nono 1.16 -1.10 -1.77 

Décimo 5.13 0.16 -9.87 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD10/IBGE. 

 

Nos anos de 1990 um conjunto de medidas passou a ser recomendado pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI) aos países emergentes com intuito de promover o ajuste 

                                                 
8 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
9 Sistema de Contas Nacionais (SCN). 
10 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

PIB - Variação Real Anual (%a.a.)



24 
 

macroeconômico e acelerar o processo de desenvolvimento. Conhecido como “Consenso de 

Washington”, aconselhava políticas monetárias restritivas, ajuste fiscal, desvalorizações 

cambiais, eliminação de intervenções governamentais e políticas de abertura dos mercados 

que favorecessem a permanência de um Estado mínimo.  

O período que compreende de 1990 a 2002, no Brasil, abrange transformações 

intensas e representa um momento de gestação e implementação de uma nova estratégia de 

crescimento, baseada em uma concepção liberal-internacionalizante de progresso econômico 

e social. Depois de uma década sem investimentos e de luta pela estabilização, o modelo de 

crescimento baseado no processo de substituição de importações foi deixado de lado, entrando 

em vigor o processo de privatizações e abertura econômica. 

A alteração da conjuntura no início da década de 1990 é marcada pelo retorno do 

Brasil ao circuito financeiro internacional, pelos superávits comerciais favorecidos, pela 

adoção de uma política cambial ativa e vigência de um coeficiente baixo de importações; e 

ainda, pela estabilização relativa da moeda nacional desde meados de 1994. 

O primeiro presidente eleito pelo voto direto desde 1960, Fernando Collor de Mello, 

munido de um discurso centrado na denúncia da corrupção, assistência da população mais 

pobre e promessas de profundas reformas estruturais, foi o responsável por dar início aeste 

processo.Os dois planos econômicos lançados, Collor I e II, fracassaram na redução da 

inflação,sendoainda responsáveis pela perda de credibilidade nas instituições de poupança. O 

impeachment, resultado de acusações de uma série de escândalos e esquemas de corrupção, 

destitui-odo poder em 1992 (GIAMBIAGI ET AL, 2005). 

No interregno ao longo dos anos de 1992 a 1994, gestado pelo então vice-presidente 

Itamar Franco, deu-se continuidade às reformas anteriormente estabelecidas e foram lançadas 

as bases do programa de estabilização que daria fim aos 30 anos de indexação inflacionária. 

Lançado em 1993, o Plano Real, de origens genuinamente domésticas, foi bem sucedido em 

acabar com a inflação brasileira. O Plano era composto por três estágios: o primeiro era um 

mecanismo de equilíbrio orçamentário; mais conhecido como PAI – Programa de Ação 

Imediata; o segundo introduzia uma unidade de conta estávelpara alinhar os preços relativos 

mais importantes da economia; a URV – Unidade Real de Valor; e o terceiro, estabelecia a 

conversão dessa unidade de conta na nova moeda, o Real, com uma taxa de paridade semifixa 

com o dólar, vigente até 1999. 

O primeiro estágio levou a um movimento de cortes profundos na proposta 

orçamentária de 1994, representando um compromisso do governo federal de abandonar 

práticas orçamentárias dependentes da inflação. Em fevereiro de 1994 a Unidade Real de 
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Valor (URV), unidade de conta aproximadamente em paridade com o dólar, foi introduzida na 

economia. Requereu-se que todos os contratos fossem redenominados nesta nova unidade de 

valor, sendo a principal finalidade alinhar os preços relativos mais importantes. Como última 

fase do plano de estabilização, a nova moeda, o Real, passa a ser emitida pelo Banco Central 

(BC) em julho deste mesmo ano. Estabeleceu-se uma paridade cambial com teto de R$ 1/ 

US$ 1(BACHA, 2012). 

O autor afirma que o súbito fimda hiperinflação levou ao aquecimento das atividades 

econômicas a partir de meados de 1994. Um dos motivos para tal foi a eliminação do imposto 

inflacionário de 2% a 3%, anteriormente pago pela população mais pobre, não munida de 

contas remuneradas de proteção da renda. De fato, observando os valores da tabela 3, nota-se 

que a renda dos 50% mais pobres obteve um ligeiro crescimento, no entanto, este não foi 

capaz de restaurar o poder de compra perdido ao longo dos anos de 1980. 

De acordo com Rocha (2006), a implementação do Plano Real (1994) incitou o 

crescimento econômico e o aumento da renda no Brasil. O plano de estabilização, por se 

centrar no controle de preços, favoreceu os agentes de rendimentos mais baixos, reduzindo em 

1/3 a proporção dos pobres. Entretanto, os efeitos distributivos do plano tiveram fim após 

1995. As condições macroeconômicas, taxa de câmbio sobrevalorizada e déficits públicos 

crescentes, e as posteriores crises asiática e russa tiveram grande importância para isso. 

Desta maneira, por inicialmente levar a uma redução na desigualdade, o período de 

estabilização pareceu confirmar a tese das organizações internacionais, que com o fim da alta 

inflação, o crescimento e a abertura dos mercados seriam suficientes para o controle da 

desigualdade e a redução da pobreza. No entanto, a erradicação lenta e gradual das 

desigualdades, como resultado da evolução do crescimento, mostra-se um caminho ilusório a 

ser seguido, por ser vulnerável à dependência financeira, e, sobretudo, por seu caráter 

inerentemente desigual. 

Empossado como presidente em 1995, Fernando Henrique Cardoso (FHC), se depara 

com a economia superaquecida e a crise do México, implicando queda nas reservas 

internacionais e redução significativa do PIB.O Plano Real foi amparado pela elevada taxa de 

juros e melhora do mercado financeiro internacional. Situação semelhante seria observada 

posteriormente com as crisesda Ásia, em 1997, e da Rússia em 1998. 

Em seu segundo governo (1998-2002), dado a economiainternacional em crise, 

Cardoso implanta o tripé macroeconômico caracterizado por metas de superávit primário, 

câmbio flexível e metas de inflação. Para tanto, algumas reformas estruturais foram 

necessárias, como: flexibilização de monopólios, privatizações, criação de agências 
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reguladoras, renegociação das dívidas estaduais, saneamento do sistema financeiro, reforma 

da previdência, regime de metas para inflação e a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal - 

LRF(CARDOSO, 2013). 

Para Salama e Destremau (1999), a abertura da economia e a liberalização dos 

mercados nos anos de 1990, provocaram evoluções paradoxais, em que a desigualdade e a 

pobreza diminuem, estabilizam-se, voltando posteriormente a crescer. As causas para esta 

evolução são diversas, como a desigualdade entre o capital e trabalho; entre o trabalho não 

qualificado e o qualificado; e a proporção dos empregos informais sobre a população ativa.  

Desta forma, as crises externas, conjuntamente com a abertura da economia e reformas 

de privatização provocaram profundas mudanças nas indústrias e nos empregos, contribuindo 

para a expansão da economia informal e crescimento do desemprego, reforçando o sistema 

injusto de distribuição de renda. 

A ruptura do padrão de estruturação do mercado de trabalho acabou aprofundando as 

inserções setoriais ligadas aos serviços prestados a empresas, famílias, comércio e transportes. 

Acentuaram-se as inserções ocupacionais dos assalariados sem carteira, trabalhadores 

autônomos, além daqueles não remunerados (CARDOSO JR., 2005). 

De acordo com o autor os seguintes fenômenos podem ser destacados: i) mudança no 

perfil setorial das ocupações urbanas, direcionando-se para o setor terciário; ii) alargamento 

dos segmentos pouco estruturados; iii) precarização dos postos de trabalho; iv) estagnação das 

remunerações provenientes do trabalho; e v) piora distributiva funcional e pessoal  

Desta forma, as novas inserções setoriais podem ser vistas mais como fruto da perda 

de dinamismo econômico da estrutura produtiva brasileira que decorrentes da elaboração de 

um novo padrão de desenvolvimento sustentável. De maneira semelhante, as novas inserções 

ocupacionais representariam estratégias de sobrevivência dos trabalhadores e não um 

direcionamento próprio em busca da ascensão profissional. 

Especialmente ao longo de sua segunda gestão, FHC lançou e aprimorou diversos 

programas, criando uma rede de proteção social relativamente desenvolvida. Dentre estas 

ações, deu início à retomada do poder de compra do salário mínimo; expandiu as medidas 

previstas na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), garantindo um salário mínimo a 

idosos e deficientes; promoveu a universalização do programa Bolsa Escola, garantindo 

benefícios às famílias com crianças na escola, criando ainda os programas: Bolsa Renda, 

direcionado às famílias pobres que enfrentavam problemas com a seca; Bolsa Alimentação, 

que atendia um milhão de gestantes/ano na fase de amamentação; Auxílio Gás, a partir de 

doações de R$8 mensais para subsidiar o custo do botijão; e instituiu o Programa de 
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Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), para tirar um milhão de crianças do trabalho, dando 

bolsas para estas estudarem (GIAMBIAGI ET AL., 2005). 

Representando a ascensão da esquerda ao poder, em janeiro de 2003, Lula assume o 

cargo de presidência da República e se depara com uma severa crise de confiança. Com o 

objetivo de desarmar a pressão inflacionária e reverter as expectativas negativas quanto à 

credibilidade do governo, a gestão Lula iniciou dando continuidade à política anterior. 

Mantendo o tripé macroeconômico adotado em 1999, aumentou a meta de superávit primário 

e nomeou Henrique Meirelles, ex-presidente mundial do banco norte-americano Bank Boston, 

para a direção do Banco Central do Brasil. 

Desta forma, a partir da contenção dos gastos públicos, ampliou o superávit 

primário,permaneceu com o estabelecimento do câmbio flutuante e manteve a taxa de juros 

elevada, resultando em um pífio crescimento naquele ano. No entanto, algumas reformas 

iniciadas pelo governo FHC foram revertidas por Lula, sobretudo as privatizações, 

incentivando as licitações através de parcerias público-privadas (MARTINS, 2006). 

O bom desempenho da economia mundial e a redução da taxa de juros de longo prazo 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), leva à retomada do 

crescimento econômico em 2004. A crise mundial em 2008 não contaminou a saúde 

financeira dos bancos nacionaisgraças ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 

Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER),rigoroso arcabouço regulatório do 

sistema financeiro, implantado durante o governo de Cardoso. No entanto, houve uma ligeira 

queda da atividade econômica em 2009, superada pelas políticas de incentivo à demanda do 

governo, que levaram a um notável crescimento do PIB em 2010. 

Ao que se refere à desigualdade entre os anos 2001 a 2009, observa-se na tabela 3 um 

significativo crescimento da renda apropriada pelos décimos mais baixos da população, 

sobretudo os três primeiros, que apresentam um ganho superior a 25%, enquanto os 20% mais 

ricos viram sua renda compartilhada com os demais. Tais resultados evidenciam os impactos 

obtidos devido à continuidade dos programas sociais iniciados por FHC. Lula acelerou as 

correções reais do salário mínimo, bem como expandiu a agenda das políticas públicas do 

governo, fundamentadas, sobretudo, pelos programas de transferências de renda. 

A política de valorização do salário mínimo, adotada desde 2007 também é fator 

importante na retomada do poder de compra da população brasileira, mostrando-se eficaz para 

elevar o piso da remuneração dos assalariados com vínculos formais. De acordo com esta, os 

aumentos do salário mínimo seguem o critério de reposição da inflação do período anterior 
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mais a variação real do PIB dos dois anos anteriores. Representando, portanto, um mecanismo 

de distribuição dos ganhos de produtividade aos salários mais baixos (IPEA, 2012). 

A figura 2 a seguir mostra a evolução da pobreza11, da desigualdade de renda, 

mensurada pelo índice de Gini12, e da evolução da razão entre renda média dos 10% mais 

ricos e a renda média dos 40% mais pobres, representada por R (10+/40-), ao longo de todo o 

período. 

Figura 2 -Evolução da desigualdade de renda e pobreza (1981-2009) 

 
Fonte: Elaboração própria. Estimativas feitas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD). 
Nota: R (10+/40-): Razão entre a renda média dos 10% mais ricos e a renda média dos 40% mais 

pobres. 
 

A melhoria na distribuição de renda do país se reflete, sobretudo, na queda do índice 

de Gini nacional de 0.58 para 0.54 em 2009. A razão R(10+/40-) se reduziu de 21,43 para 

16,67, confirmando o aumento da renda apropriada pelos 40% mais pobres, relativamente aos 

10% mais ricos da população. A queda significativa na pobreza também confirma os dois 

indicadores anteriores. O percentual de pessoas da população total com renda domiciliar 

                                                 
11“Percentual de pessoas na população total com renda domiciliarper capita inferior à linha de pobreza. A linha 
de pobreza aqui considerada é o dobro da linha de extrema pobreza, uma estimativa do valor de uma cesta de 
alimentos com o mínimo de calorias necessárias para suprir adequadamente uma pessoa, com base em 
recomendações da FAO e da OMS. [...] Série calculada a partir das respostas à Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD/IBGE).” (IPEADATA).  
12“Medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de zero (perfeita igualdade) até um (a 
desigualdade máxima)” (IBGE). 
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média per capita inferior à linha de pobreza despencou de 40,79% em 1981, para 21,42% no 

último ano analisado. 

Tais valores vêm a confirmar que o processo de ajuste econômico, seguido de políticas 

direcionadas ao combate à pobreza, tem contribuído para a redução das desigualdades no 

Brasil. Resta saber se tais iniciativas efetivamente possibilitam a saída definitiva da condição 

de pobrezade seus beneficiários. 

 

3.2 Políticas sociais e transição demográfica 

 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

 

Com o processo de democratização do Brasil, a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), ocorre a elaboração da reforma do sistema de proteção social 

brasileiro. Os direitos sociais universais à saúde, educação de qualidade e previdência social, 

foram consagrados, assim como a responsabilidade do Estado de provê-los. Estabelece ainda 

o salário mínimo, nacionalmente unificado, e a vinculação entre este e o piso dos benefícios 

previdenciários e assistenciais permanentes. A estrutura básica para a implementação das 

políticas de garantias de renda foi formulada a partir da criação do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), primeiro programa assistencial de garantia de renda; da equiparação dos 

benefícios urbanos e rurais e da fixação de um salário mínimo como valor de referência para 

os benefícios previdenciários(POCHMANN, 2010). 

Para dar sustentabilidade ao financiamento de tais políticas, a constituição cria o 

Orçamento de Seguridade Social, instituindo que este seria proveniente de toda a sociedade, 

de maneira direta ou indireta. A constituição ainda pregava um novo arranjo das relações 

federativas, refletindo o espírito descentralizador do período, promovendo a ampliação da 

autonomia de estados e municípios na responsabilidade de gastos em determinadas áreas, 

mediante o fortalecimento fiscal e financeiro, deixando em aberto, no entanto, a distribuição 

de responsabilidades relativas aos encargos sociais. Tal fato trouxe fortes consequências para 

a dinâmica do gasto social brasileiro (CASTRO E CARDOSO JR., 2005). 
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A contrarreforma conservadora(1990 a 1992), marcada pelo recrudescimento do 

ataque de inspiração liberal e pela instabilidade macroeconômica, por valorizar os 

ajustamentos de tipo recessivo juntamente com a redução da atuação do Estado na economia, 

acabou deixando de lado a agenda social recém idealizada.Neste contexto, houve o processo 

de desaparelhamento e fragmentação burocrática da política social. A título de exemplo, 

pode-se citar a seguridade social como um dos principais alvosdesta nova investida 

conservadora, em que ocorre a tentativa de desvincular os benefícios previdenciários do valor 

do salário mínimo (FAGNANI, 1997). 

O governo Collor, responsável pelo processo de desconstrução das políticas sociais, 

deixa como herança um conjunto de programas e iniciativas balizadas pelos traços de 

centralização e clientelismo dos recursos no nível federal, com baixa eficácia no combate à 

pobreza e desigualdade. Em contrapartida, o governo de Itamar Franco retoma o processo de 

reformas iniciado pela CF/88, passando a executar a legislação por ela formulada. Ademais, 

trouxe o debate acerca da fome e miséria para dentro do seio político(CASTRO E CARDOSO 

JR., 2005). 

A engenharia macroeconômica voltada para o controle da inflação, ocorrida após 

1994, conduziu o governo brasileiro a um processo de endividamento financeiro crescente, a 

que se deve o corte de gastos reais, implicando na redução de recursos destinados à questão 

social.Em 1993 houve a eclosão da crise no financiamento da saúde, uma solução emergencial 

para tanto foi a criação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) 

em 1996. 

Ainda de acordo com os autores supracitados, vale ressaltar que as políticas sociais ao 

longo da década de 1990 eram compostas de uma combinação híbrida de estratégias como: a 

universalização restrita de certas políticas sociais, a focalização de gastos e programas 

direcionados à mitigação da pobreza, a descentralização fiscal de atribuições federais, a 

privatização de parte considerável de segmentos das políticas sociais e o aumento de 

participação social do setor público não estatal. 

No início do ano de 2000um debate promovido pelas Nações Unidas,a “Cúpula do 

Milênio”, reuniu chefes de Estado e de Governo do mundo inteiro com o intuito de assegurar 

os princípios de dignidade humana, igualdade e equidade a toda a população mundial. Para a 

certificação da efetividade do programa foram estabelecidas oito metas que deveriam ser 

cumpridas até 2015: i) erradicar a pobreza; ii) atingir o ensino básico universal; iii) promover 

a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; iv) reduzir a mortalidade infantil; v) 

melhorar a saúde materna; vi) combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; vii) garantir 
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a sustentabilidade ambiental; viii) estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento 

(PNUD, 2008).  

Nesta perspectiva, as promoções de políticas de transferência de renda do 

governo,ampliadas, sobretudo na década de 2000, foramimportantes na tentativa de erradicar 

as desigualdades e a exclusão social.Programas assistenciais de distribuição de renda são 

aqueles em que o beneficiário recebe um valor monetário sem ter contribuído diretamente 

para financiá-lo ou sem alguma forma de contrapartida. No Brasil os maiores programas de 

transferência de renda são o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Benefício da 

Aposentadoria Rural e o Programa Bolsa Família (PBF).  

O BPC é um programa sem condicionalidades que se destina aos indivíduos a partir de 

65 anos ou inválidos, cuja renda per capita familiar seja inferior a ¼ de um salário mínimo. O 

benefício corresponde ao pagamento de um salário mínimo mensal.A aposentadoria rural é 

uma transferência aos trabalhadores rurais idosos com idade mínima de 60 anos para homens 

e 55 para mulheres. Para se ter direito ao benefício basta comprovar ao menos 15 anos de 

labor rural. O valor concedido também corresponde a um salário mínimo nacional (SOUZA, 

2010). 

Diversamente dos dois programas citados acima, o Programa Bolsa Família executado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), é um programa de 

transferência de renda condicionada designado para promover alívio imediato e a quebra da 

continuidade da pobreza entre as gerações, provendo subsídios às famílias pobres que 

cumprem as condições requeridas nas áreas da educação e da saúde (MDS, 2009). 

A criação do PBF tem origem na unificação dos programas Bolsa-Escola, Cartão 

Alimentação, Auxílio Gás e Bolsa Alimentação criados no governo FHC. Constitui-se um 

benefício não vinculado às flutuações do mercado de trabalho. Os critérios de elegibilidade do 

PBF dependem da categoria de renda das famílias, e entre as condicionalidades para seu 

recebimento estão os cuidados com a saúde e educação de seus membros. Em dezembro de 

2009 o PBF representava 12.370.915 benefícios de um todo de 42.581.308, concedidos pelos 

programas federais de transferência de renda (POCHMANN, 2005). 

Os programas de transferência de renda condicionada agem com o objetivo central de 

eliminação dos mecanismos que fomentam o ciclo intergeracional da pobreza, priorizando 

erradicar suas “raízes”. Assim, os programas visam incrementar o capital humano das 

crianças e dos jovens incitando as famílias a investirem em educação, nutrição e saúde. Muito 

se tem discutido sobre a eficácia destas iniciativasadotadas em todo o mundo, e, o programa 

Bolsa Família no Brasil, tem sido alvo de um intenso debate na área acadêmica.  
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De acordo com Souza (2010) os programas sociais implantados pelo governo, 

principalmente o PBF, têm sido efetivos em focalizar as transferências de renda para as 

famílias mais pobres, mas falham em estimular de maneira significativa a acumulação de 

capital humano. Assegura que o maior desafio está em aumentar a eficácia e eficiência das 

políticas sociais, buscando a inserção dos beneficiários dos programas no mercado de trabalho 

e a obtenção de sua autonomia e independência. 

Schwartzman (2013) enfatiza que a cobertura da saúde e educação aumentou muito, 

no entanto, o acesso ao atendimento médico é precário e a qualidade do ensino é muito ruim. 

As políticas de distribuição de renda e da previdência beneficiam muita gente, mas as 

desigualdades persistem, o que indica falhas nos sistemas de promoção de saúde e educação. 

De acordo com Ferreira e Veloso (2013) a desigualdade educacional influencia na 

piora da desigualdade da distribuição de renda. No Brasil, até os anos de 1980 o padrão de 

desenvolvimento brasileiro atribuiu pouca importância para o capital humano e a educação, o 

que explica a pequena contribuição do capital humano para o crescimento da renda e 

produtividade da economia. Resultando ainda em pressões salariais a favor da mão de obra 

mais qualificada, aumentando a discrepância da remuneração entre os diferentes tipos de 

trabalho. 

Ainda no âmbito educacional, foi apenas na metade do século XX que o governo se 

comprometeu com a educação pública para toda a população e sua meta somente foi atendida 

nos anos de 1990. No entanto, a universalização do ensino primário e secundário se deu em 

detrimento da qualidade, de forma que o sistema educacional constituído hoje acaba 

reforçando o processo de concentração de renda e elevação das desigualdades (LUNA E 

KLEIN, 2009). 

Não há dúvidas de que a educação se constitui um fator fundamental para explicar as 

diferenças nos salários, há em geral uma forte correlação entre o número de anos de estudo e 

o salário recebido. Contudo, não basta ampliar os anos de estudo da população, é necessário 

assegurar a qualidade da educação para que se crie mão de obra qualificada, capaz de fornecer 

bons profissionais à economia brasileira, incrementando a produtividadee mitigando as 

diferenças entre os salários. 

Apesar da notável contribuição dos programas de transferência de renda e da 

ampliação dos serviços de saúde e educação para a redução da desigualdade e pobreza, muitos 

pesquisadores têm associado o comportamento atual da economia à transição demográfica da 

população brasileira.  
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A transição demográfica, de modo geral, caracteriza-se pela queda nas taxas de 

mortalidade, seguida posteriormente de redução nas taxas de natalidade, levando a uma forte 

mudança na estrutura etária populacional. No Brasil, o período entre os anos de 1940 e 1960 

do último século, foi marcado por um declínio significativo da mortalidade. No entanto, 

devido à manutenção de taxas elevadas de fecundidade, um crescimento acelerado da 

população jovem foi obtido. Ao final das décadas de 1960 e 1970, houve queda significativa 

da taxa de fecundidade, iniciando-se pelas classes mais abastadas, generalizando-se 

rapidamente. 

Reflexo de uma gama de fatores socioeconômicos e culturais, o processo de 

recaracterização da população brasileira é complexo e dificilmente pode ser resumido em 

poucas linhas. Muitos estudiosos tem se debruçado sobre esta temática com objetivo de 

esclarecer as causas da redução das taxas de fecundidade e mortalidadecomo resultado das 

transformações culturais, estruturais e institucionais (CARVALHO, PAIVA, SAWYER, 

1981; MERRICK, BERQUÓ, 1983; ALVES, 1994; MARTINE, 1996). 

Pode-se considerar duas fases da transição demográfica. Na primeira, o crescimento 

populacional é acelerado, em virtude da queda na taxa de mortalidade e da manutenção da 

taxa de natalidade elevada. Na segunda, a fecundidade passa a se reduzir, iniciando o processo 

de desaceleração do crescimento populacional.  

O resultado deste processo deverá levar a uma nova caracterização da população 

brasileira, mais envelhecida e com uma taxa de crescimento populacional muito baixa. Não 

obstante, ainda se deve esperar um crescimento expressivo nas próximas décadas em 

decorrência dos efeitos da fecundidade passada sobre a estrutura etária da população. Segundo 

Brito et al (2007), na primeira metade deste século, a população brasileira será acrescida de 

90 milhões de habitantes.  

Sendo causa e efeito das transformações sociais e econômicas, a transição demográfica 

é um processo social, inserida no contexto de desenvolvimento desequilibrado. O fenômeno 

no Brasil tem suas particularidades. O rápido declínio da fecundidade e as diferenças desta 

redução nosdiferentes estados, regiões e estratos de renda, são um indicativo de sua 

peculiaridade. Convive-se, dentro de uma mesma sociedade, com problemas decorrentes de 

estágios atrasados e avançados da transição.  

A transição demográfica está longe de ser considerada neutra, manifesta-se de forma 

diferenciada de acordo com o contexto regional e social, de forma que as diferenças sociais 

levam a desigualdades demográficas superiores às observadas entre as regiões. Portanto, não 

surpreende que a distribuição da população brasileira, de acordo com a renda domiciliar per 
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capita revele uma profunda desigualdade social. Tal distribuição é função das taxas 

diferenciadas de fecundidade, assim como da mobilidade social entre as diferentes classes. No 

entanto, a mobilidade social nas últimas décadas tem ficado,cada vez mais, à mercê das 

políticas públicas de transferência de renda. 

De acordo com os autores supracitados, cerca de 30% dos nascidos neste período 

pertencerão ao segmento mais pobre da população. Sendo assim, caso as políticas públicas 

que possibilitam maior mobilidade social destes jovens pobres não sejam efetivadas, o 

governo brasileiro estará contribuindo para a reprodução da pobreza. Portanto, investimentos 

nos sistemas de saúde e educação devem estar entre as principais políticas públicas a serem 

empregadas ao longo das próximas décadas. 

Outro ponto importante a ser considerado são as implicações das mudanças na 

estrutura etária sobre a atividade econômica. Há uma intrínseca relação entre a dinâmica 

demográfica e os aspectos macroeconômicos. A taxa de fecundidade das mulheres tem se 

reduzido significativamente, o que explica em parte, o desemprego baixo, mesmo quando o 

crescimento é pequeno, acompanhado de alta da renda e redução da desigualdade. 

A elevação da População Economicamente Ativa – PEA, em um primeiro momento, 

pode levar a um efeito positivo duradouro no desenvolvimento da economia caso os ganhos 

per capita de renda proporcionados por ela sejam revertidos em investimentos em capital 

humano (sistemas público de educação e saúde), em capital físico e em incentivo à inovação 

tecnológica. 

O momento demográfico o qual o Brasil vivencia é denominado bônus demográfico, 

janela de oportunidade. Este compreende o período de tempo em que é máxima a participação 

das pessoas em idade para trabalhar no total da população, de forma que a parcela das 

crianças decresce mais rapidamente que o incremento da população idosa. Tal conjuntura 

demográfica favorável deve ser aproveitada com o objetivo de ampliar a capacidade de 

mobilidade social da maioria da população pobre, reduzindo as desigualdades sociais, pois, 

com o envelhecimento da população, associado com o aumento de sua longevidade, o 

percentual de idosos continuará a se elevar. 

A mudança da estrutura etária é capaz de gerar trajetórias diferenciadas, podendo tanto 

levar ao crescimento aliado ao incremento no bem estar social, quanto favorecer as 

adversidades econômicas e sociais, engendrando as desigualdades já existentes. Portanto, 

qualquer compromisso com a mitigação das desigualdades deve levar em conta a construção 

de uma agenda social eficiente, que saiba gerir os recursos de acordo com o momento 

demográfico em que a população se encontra.  
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Schwartzman (2012) ressalta as dificuldades encontradas na implementação das 

políticas sociais no Brasil. Para este, as áreas de saúde, previdência, políticas de renda, 

educação e segurança pública correm o risco de estagnação mesmo se a economia continuar a 

crescer. Ressalta ainda que hoje as políticas sociais necessárias são muito mais complexas do 

que no passado. Exemplifica afirmando que gerir a previdência básica para poucos 

privilegiados em um país de predominância da população jovem é muito mais fácil que geri-la 

de forma equitativa para uma população que rapidamente envelhece. Em suas palavras: 
 

Está pois na hora de desenvolver uma nova agenda social para o Brasil, que seja 
equânime, ao privilegiar o acesso dos mais pobres à seguridade social; realista, ao 
reconhecer a restrição orçamentária; e eficaz, ao lidar com a complexidade das 
tarefas à frente com uma gestão responsável e consequente dos recursos 
públicos(SCHWARTZMAN, 2012, p. 272.). 

 
Visto isso, a situação social da população idosa no futuro será insustentável caso 

continuem dependentes de transferências maciças de renda por parte do governo federal. 

Desta forma, faz-se necessário que as políticas voltadas para os idosos, a médio e longo prazo, 

sejam pensadas e articuladas com as políticas direcionadas para os jovens contemporâneos, 

criando as condições para sua mobilidade e inclusão social futura.  

De acordo com Luna e Klein (2009), as forças do mercado, por meio do crescimento, 

apesar de contribuir para a melhoria dos indicadores de concentração de renda, não são 

capazes de sustentá-los sem a existência de políticas públicas de redistribuição de renda. 

Embora os indicadores de desigualdade venham sugerindo melhorias no processo de 

redistribuição de renda, apenas políticas públicas efetivas no atendimento de serviços sociais 

fundamentais, como educação e saúde de qualidade, saneamento e habitação, concomitantes 

às políticas compensatórias de distribuição de renda, evitarão que um novo ciclo de 

crescimento seja apropriado apenas por um pequeno grupo da população. 
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4 METODOLOGIA  

 

Seguem, nesta seção, os modelos teóricos, as técnicas, assim como a base de dados 

empregados para avaliar a relação entre desigualdade e crescimento econômico no Brasil no 

período entre 1981 a 2009. 

 

4.1 O Modelo econométrico 

 

Apesar de a maioria dos trabalhos utilizar dados em corte transversal para testar a 

curva de Kuznets, a aplicação de tal método acaba ignorando as diferenças históricas 

particulares de cada estado no curso da evolução da renda e da desigualdade. Tal omissão 

pode acarretar em conclusões errôneas acerca das regressões estimadas (SALVATO, 2006). 

Dada a limitação citada acima, o uso de dados em painel, que incorporam séries de 

tempo aos dados em cortes transversais, faz-se uma alternativa interessante, sobretudo por 

possuir maior variabilidade dos dados, menor colinearidade entre as variáveis, maior número 

de graus de liberdade, maior eficiência dos estimadores e agregarem uma quantidade maior de 

informação.  

Consideram ainda a existência de heterogeneidade entre os diferentes estados, assim 

como a dependência entre elas, tendo grande flexibilidade quanto à modelagem das diferenças 

entre as observações, solucionando os problemas relacionados às variáveis omitidas 

(GREENE, 2012). 

Para a análise da trajetória da desigualdade no Brasil ao longo das três últimas 

décadas, considera-se um modelo em painel, onde a desigualdade de renda basicamente é 

função do crescimento econômico. As regressões estimadas podem ser descritas da seguinte 

forma: 

 
Modelo 1: 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑌𝑌2

𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜒𝜒𝑖𝑖+𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  (1) 

 
Modelo 2: 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑌𝑌2

𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑌𝑌3
𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝜏𝜏 + 𝜒𝜒𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  (2) 

 

Sendo 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖  uma medida de desigualdade, no caso os índices de Gini e Theil, 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖  a renda 

domiciliar per capita média, daqui em diante renda, em sua forma linear, quadrática e cúbica, 

para mensurar o crescimento econômico, 𝜒𝜒𝑖𝑖  o efeito ou a heterogeneidade individual das 
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unidades do corte transversal, e 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , o erro aleatório. O índice 𝑖𝑖 representa a unidade do corte 

transversal (estados brasileiros) e 𝑖𝑖 representa os anos no período da amostra13.  

 O modelo 1, muito utilizado nos trabalhos desenvolvidos sobre esta temática, é uma 

versão reduzida da forma funcional desenvolvida por Ahluwalia (1976), enquanto que o 

modelo 2 é uma modificação da estimação proposta por List e Gallet (1999), com o acréscimo 

de uma variável de tendência,representada por 𝜏𝜏, que tem como intuito captarmudanças 

estruturais significativas na economia brasileira. 

Para uma melhor compreensão acerca da relação entre desigualdade e crescimento no 

Brasil, a análise foi subdividida em períodos e em regiões geográficas brasileiras. Os modelos 

foram estimados com as unidades federativas14 do Brasil, incluindo o Distrito Federal, 

durante os anos de 1981 a 2009 e os períodospré Plano Real (1981 a 1994) e pós Plano Real 

(1995 a 2009). Posteriormente, o mesmo foi realizado para os grupos de regiões que se 

assemelham quanto a características socioeconômicas: Grupo A (regiões Norte e Nordeste) e 

Grupo B (regiões Centro, Sul e Sudeste)15.  

As hipóteses para a obtenção do formato de “U invertido” para a curva estimada são as 

seguintes: 𝛽𝛽1 > 0,𝛽𝛽2 < 0 para o modelo 1 e, adicionalmente, para o modelo 2, a não 

significância do coeficiente𝛽𝛽3. A seguir uma simples ilustração da Curva de Kuznets: 

 

Figura 3: Ilustração da Curva de Kuznets 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

                                                 
13Optou-se por aplicar o logaritmo neperiano em todas as variáveis de renda, de maneira que os coeficientes 
podem ser interpretados diretamente como elasticidades. 
14O estado de Tocantins foi excluído da amostra devido a sua emancipação tardia, acarretando na 
indisponibilidade dos dados das séries no período anterior ao ano de 1992. 
15 Com o propósito de testar a robustez dos resultados econométricos, o mesmo procedimento foi realizado para 
ambos os índices de desigualdade aqui considerados, Gini e Theil. 
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As regressões dos dados em painel foram estimadas utilizando os modelos de Efeitos 

Fixos (EF), Efeitos Aleatórios (EA) e Primeira Diferença (PD). O objetivo destas estimações 

é compará-las a fim de obter aquela que melhor capte a relação entre crescimento econômico 

e a desigualdade na distribuição de renda nos estados brasileiros. 

 

4.2 Dados em painel 

 

As principais abordagens dos modelos em painel se diferenciam pelas hipóteses 

assumidas em relação à interpretação da natureza da heterogeneidade não observada, ou seja, 

se esta é ou não, correlacionada com as variáveis explicativas. As variedades dos modelos 

para dados em painel podem ser arranjadas da seguinte forma: 

 

4.2.1 Efeitos Aleatórios (EA): 

 

O método de Efeitos Aleatórios considera os efeitos não observados não 

correlacionados com as variáveis 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 , incluindo-os no termo de erro sob a hipótese de 

ortogonalidade de 𝜒𝜒𝑖𝑖  em relação às variáveis explicativas. A especificação do modelo é a 

seguinte: 

 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛽𝛽 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … . ,𝑇𝑇 (3) 

 

onde, 𝑌𝑌𝑖𝑖 ≡ 𝑦𝑦𝑖𝑖1,𝑦𝑦𝑖𝑖2, … ,𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖  e 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜒𝜒𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  , é o erro composto. As hipóteses de exogeneidade 

estrita e ortogonalidade são respectivamente representadas abaixo: 

 
 𝐸𝐸(𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝑌𝑌𝑖𝑖 ,𝜒𝜒𝑖𝑖) = 0, t = 1,2, . . . , T (4) 

 

 𝐸𝐸(𝜒𝜒𝑖𝑖 |𝑌𝑌𝑖𝑖) = 𝐸𝐸(𝜒𝜒𝑖𝑖) = 0, (5) 

 

Sob tais hipóteses pode-se escrever: 

 
 𝐸𝐸(𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝑌𝑌𝑖𝑖) = 0,   𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑇𝑇 (6) 

 

Ao controlar 𝜒𝜒𝑖𝑖 , a heterogeneidade não observada embutida no termo de erro leva à 

correlação serial apenas no termo de erro composto da equação (3), não causando correlação 

entre os erros e as variáveis explicativas. Assim, o método EA explora esta correlação serial. 
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Utiliza-se, neste caso, o método dos Mínimos Quadrados Generalizados – MQG para a 

correção do problema de correlação serial no termo de erro composto (WOOLDRIDGE, 

2002).  

A transformação MQG que elimina a correlação serial nos erros pode ser generalizada 

pela equação (8) abaixo. Tal aplicação subtrai uma fração da média temporal que depende da 

variância do erro idiossincrático, 𝜎𝜎𝜀𝜀2, da variância da heterogeneidade não observada, 𝜎𝜎𝜒𝜒2,e do 

número de períodos de tempo, T. Para a retirada da heterogeneidade não observada, define-se: 

 

 𝜆𝜆 = 1 − [𝜎𝜎𝜀𝜀2/(𝜎𝜎𝜀𝜀2 + 𝑇𝑇𝜎𝜎𝜒𝜒2)]1/2,ʎ ⊂ (0,1) (7) 

 

Calcula-se a média da equação (3) ao longo do tempo: 

 
 𝐷𝐷𝑖𝑖� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖� + �̅�𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ,  (8) 

onde,  𝐷𝐷𝑖𝑖� = 𝑇𝑇−1 ∑ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇
𝑖𝑖=1  e assim por diante. 

 

Faz-se : 

 
 (𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜆𝜆𝐷𝐷𝑖𝑖� ) = 𝛽𝛽0(1 − 𝜆𝜆) + 𝛽𝛽𝑖𝑖�𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜆𝜆𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖����� + (𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜆𝜆𝑣𝑣𝑖𝑖�), 𝑖𝑖 = 1, 2, … . ,𝑇𝑇 (9) 

 

É interessante notar que quando 𝜆𝜆 →0 o modelo de Efeitos Aleatórios tende ao 

Agrupamento Independente de Cortes Transversais, e, quando 𝜆𝜆 →1 este se aproxima do 

modelo de Efeitos Fixos (WOOLDRIDGE, 2006). 

 

4.2.2 Efeitos Fixos (EF): 

 

No modelo de Efeitos Fixos considera-se que as heterogeneidades não observadas 

captam os fatores que variam entre os estados, mas são constantes ao longo do tempo. Podem 

ser citados como exemplo o nível de educação ou a idade média da população e os detalhes 

geográficos de cada estado, sendo estes aproximadamente constantes ao longo do tempo. EF 

também leva em conta a exogeneidade estrita das variáveis explicativas condicionadas à 𝜒𝜒𝑖𝑖 , 

equação (4). Entretanto, não se assume a hipótese da ortogonalidade das variáveis, equação 

(5), de forma que, na análise de EF, permite-se que 𝐸𝐸(𝜒𝜒𝑖𝑖|𝑌𝑌𝑖𝑖) seja qualquer função de 𝑌𝑌𝑖𝑖 , onde: 
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 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣 (𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝜒𝜒𝑖𝑖) ≠ 0,𝑖𝑖 = 1,2, …𝑇𝑇 (10) 

 

Deste modo, considera-se que tais heterogeneidades não observadas são 

correlacionadas com as variáveis explicativas, de forma que a estimação dos parâmetros a 

partir do método dos Mínimos Quadrados Ordinários leva a estimativas inconsistentes e 

viesadas. 

A desvantagem do modelo de EF é que este não possibilita a incorporação de variáveis 

constantes no tempo em 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 , pois não há como distingui-las dos efeitos não observados 

constantes no tempo. Representa-se o modelo da seguinte forma: 

 

 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
, 𝛽𝛽𝑖𝑖 + 𝜒𝜒𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … . ,𝑇𝑇 (11) 

 

A ideia de estimar 𝛽𝛽 sobre a hipótese de exogeneidade estrita é fazer transformações a 

fim de eliminar o efeito não observado. A transformação de efeitos fixos ou within, se dá a 

partir do cálculo da média da equação (11), da seguinte forma: 

 

 𝐷𝐷𝑖𝑖� = 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖� + 𝜒𝜒𝑖𝑖 + 𝜀𝜀�̅�𝑖𝑖𝑖 ,  (12) 

onde,  𝐷𝐷𝑖𝑖� = 𝑇𝑇−1 ∑ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇
𝑖𝑖=1  e assim por diante. 

 

Como 𝜒𝜒𝑖𝑖é fixo ao longo do tempo, subtrai-se a equação (12) da equação (11), obtendo-

se: 

 �̈�𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛽𝛽𝑖𝑖�̈�𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀�̈�𝑖𝑖𝑖 ,  𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑇𝑇 (13) 

 

Eliminando a heterogeneidade não observada, pode-se estimar via Mínimos 

Quadrados Ordinários Agrupados . No entanto, a estimação dos parâmetros apenas será 

consistente caso : 

 

 𝐸𝐸��̈�𝑌′𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜀𝜀�̈�𝑖𝑖𝑖 � = 0, 𝑖𝑖 = 1,2, …𝑇𝑇 (14) 

 

4.2.3 Primeira Diferença (PD): 

 

O modelo e a interpretação dos parâmetros são os mesmos do modelo de Efeitos 

Fixos. O que difere é o método de estimação de β. Defasando (3) em um período e subtraindo 

de (3) tem-se: 
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 ∆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∆𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖

, 𝛽𝛽 + ∆𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … . ,𝑇𝑇 (15) 

onde, ∆𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐷𝐷𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1, ∆𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖
, = 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖

, − 𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1
, , e  ∆𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜀𝜀𝑖𝑖 ,𝑖𝑖−1. 

 

Como no modelo de EF, a transformação em primeiras diferenças elimina o efeito não 

observado 𝜒𝜒𝑖𝑖 . Com a diferenciação reduzimos um período de cada corte transversal. O 

estimador de primeiras diferenças é o MQO agrupado da regressão de ∆𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖  em ∆𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 =

2, … ,𝑇𝑇;  𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑁𝑁. A estimação de primeiras diferenças será consistente se: 

 

 𝐸𝐸�∆𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
, ∆𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 � = 0, 𝑖𝑖 = 2,3, … ,𝑇𝑇 (15) 

 

E não viesado devido à exogeneidade estrita na equação de PD, representada a seguir. 

 
 𝐸𝐸(∆𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 |∆𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0, 𝑖𝑖 = 2,3, … ,𝑇𝑇 (16) 

 

4.3 Teste de Hausman 

 

Como a escolha entre os modelos de Efeitos Fixos e de Efeitos Aleatórios recai sobre 

a observância ou não da correlação entre as variáveis explicativas e as heterogeneidades não 

observadas, é importante haver um procedimento que seja capaz de examinar tal hipótese. O 

Teste de Hausman consiste na diferença entre as significâncias estatísticas das estimativas de 

EF e EA (WOOLDRIDGE, 2002). 

Sob a hipótese nula, as diferenças nos coeficientes não são sistemáticas, de forma que 

a sua rejeiçãoindica que o modelo de EF oferece estimativas mais consistentes que as do 

modelo de EA.16Os resultados dos testes de Hausman serão apresentados juntamente com os 

valores dos coeficientes estimados pelas regressões. 

 

                                                 
16 Para maiores informações ver Greene (2012). 
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5 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 

 

5.1 Caracterização dos dados e análise descritiva 

 

As informações necessárias para analisar a relação entre a desigualdade de renda e o 

crescimento econômico foram obtidas no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEADATA) e se referem a 25 estados do Brasil, além do Distrito Federal, configurando um 

painel balanceado, que contempla o período entre os anos de 1981 a 2009. 

A renda domiciliar per capita média17 da população foi empregada como medida do 

nível de crescimento econômico, e os índices de Gini e de Theil18, foram utilizados para se 

estudar a evolução da desigualdade em cada unidade federativa, assim como a robustez dos 

resultados econométricos. As séries destas variáveis foram calculadas a partir das respostas à 

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD/IBGE)19.  

A tabela 4 apresenta as principais estatísticas descritivas dos dados.  

 

Tabela 4 - Estatística descritiva das variáveis 

Estatísticas Variáveis 

Gini Theil Y 

Média 0,564 0,668 490,00 

Máximo 0,666 1,263 1.468,05 

Mínimo 0,393 0,254 134,72 

Desvio-padrão 0,043 0,130 210,78 

Coeficiente de 

Variação 

0,076 0,194 0,430 

Observações 754 754 754 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                 
17Os valores monetários da renda domiciliarper capita média encontram-se expressos em termos dos preços 
vigentes no ano de 2009. 
18 “Mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita entre os indivíduos. É o 
logaritmo da razão entre as médias aritmética e geométrica das rendas individuais, sendo nulo quando não existir 
desigualdade de renda entre os indivíduos e tendente ao infinito quando a desigualdade tender ao máximo” 
(IPEADATA).  
19 Como a PNAD não dispõe de informações para os anos de 1991, 1994 e 2000, optou-se por inserir a média 
aritmética entre os anos anterior e posterior aos dados faltantes. 
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Os valores observados para ambos os índices de desigualdade indicaram o estado de 

Roraima como o menos desigual no ano de 1983, no entanto divergiram no entendimento do 

estado cuja concentração de renda se deu de forma mais proeminente, destacando o estado do 

Piauí em 1990 no cálculo do índice de Gini e o Rio de Janeiro em 1989,para o índice de Theil. 

Quando se considera a média do índice de Gini (0,564) nota-se que a maioria dos estados 

possui valores superiores a este, enquanto o mesmo não ocorre com o índice de Theil. Ao 

interpretar os coeficientes de variação percebe-se que os desvios em relação à média são de 

19,4% para o índice de Theil, enquanto o Índice de Gini apresenta uma menor variação, 

mensurada por aproximadamente 7,6%.  

A variável de renda obteve como média a importância de RS 490,00 ao longo deste 

período. O máximo valor foi registrado no ano de 1990 no estado de São Paulo e o mínimo no 

Amazonas em 1991.A gravidade da desigualdade de renda no país é revelada pelo elevado 

valorencontrado na estatística do desvio-padrão e é reforçada pelo coeficiente de variação, 

indicando que, em média, os desvios da renda relativamente à média atingem 47% do valor 

desta. 

A título de ilustração, os Gráficos 1 e 2 apresentam a evolução da desigualdade de 

renda captada pelos índices de Gini e de Theil durante todo o período analisado. Observa-se a 

primeira vista, o formato de U invertido para ambos os indicadores. 

 

Gráfico 1 - Índice de Gini para os estados brasileiros (1981-2009) 

 
Fonte: Ipeadata. 
Elaboração própria 

 

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

1981 1986 1991 1996 2001 2006

Ín
di

ce
 d

e 
G

in
i

Tempo (1981-2009)



44 
 

Gráfico 2 - Índice de Theil para os estados brasileiros (1981-2009) 

 
Fonte: Ipeadata. 
Elaboração própria 

 

Considerando a relação entre os indicadores de desigualdade e a variável de renda para 

os estados brasileiros no período abordado, nota-se, aparentemente, a configuração de um U 

normal, independente do indicador de desigualdade utilizado, e não de um U invertido como 

pressupõe a hipótese de Simon Kuznets (1955). 

 

Gráfico 3 - Relação entre o índice de Gini e a renda domiciliarper capita média 

para os estados brasileiros (1981-2009) 

 
Fonte: Ipeadata. 
Elaboração própria 
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Gráfico 4 - Relação entre o índice de Theil e a renda domiciliarper capita média 

para os estados brasileiros (1981-2009) 

 
Fonte: Ipeadata. 
Elaboração própria 

 

Faz-se oportuno ressaltar que a média da renda das unidades consideradas é 

influenciada pelas unidades da federação que obtém níveis mais elevados de renda. O mesmo 

ocorre quando se observa os indicadores de desigualdade de renda, sobretudo o índice de 

Theil, que apresenta valores muito extremados, podendo levar a conclusões errôneas. Para 

tanto, a separação dos estados em macrorregiões foi adotada como critério para algumas 

estimações com o intuito de se testar com maior precisão a hipótese de Kuznets. 

 

5.2. Análise dos dados e resultados dos modelos 

 

Esta seção apresenta os valores obtidos nas estimações sugeridas. As 12 tabelas a 

seguir exibem os resultados para ambos os índices (Gini e Theil) e são ordenadas segundo as 

subdivisões referentes ao tipo de modelo estimado, aos grupos de macrorregiões brasileiras e 

aos períodos considerados. 

Serão relatados alternadamente os resultados do modelo 1 e, posteriormente, os 

referentes ao modelo 2 para cada região aqui considerada. Vale lembrar que para a 

caracterização do U invertido se tem como hipótese: 𝐻𝐻0 : 𝛽𝛽1 > 0,𝛽𝛽2 < 0 e, adicionalmente 

para o modelo 2, 𝛽𝛽3 = 0. Considera-se o nível de significância de 5% para todos os 

parâmetros estimados, assim como para os valores dos testes de Hausman verificados, que 

indicam a melhor estimação entre os modelos de dados em painel. 
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As Tabelas de 5 a 8 a seguir apresentam os resultados verificados para os modelos 1 e 

2 de todos os estados da federação para todos os períodos avaliados.  

 
Tabela 5 - Resultados das regressões do Modelo 1 para os estados da federação 

(Índice de Gini) 
Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 

Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 0.619 

(2.01) 

0.527* 

(3.06) 

0.484 

(1.76) 

-0.894* 

(3.20) 

-0.532 

(1.89) 

0.447 

(1.53) 

0.531 

(0.84) 

-0.049 

(-0.13) 

0.460 

(0.81) 

𝑌𝑌2 -0.054* 

(-2.13) 

-0.047* 

(-3.29) 

-0.364 

(-1.66) 

-0.067* 

(-2.87) 

-0.040 

(-1.74) 

-0.035 

(-1.50) 

-0.055 

(-1.07) 

-0.005 

(-0.19) 

-0.024 

(-0.56) 

𝛽𝛽0 -2.312* 

(-2.51) 

-2.027* 

(-3.90) 

-0.000 

(-0.40) 

-3.507* 

(-4.21) 

-2.283* 

(-2.72) 

0.006* 

(2.08) 

-1.726 

(-0.90) 

-0.049 

(-0.04) 

-0.007* 

(-3.47) 

𝑅𝑅2 0.0462 0.0457 0.0201 0.0762 0.0740 0.0121 0.1819 0.1737 0.1166 

Obs: 754 754 728 364 364 338 390 390 364 

Hausman 

(p-valor) 

0.0044  0.0000  0.0040  

U 

Invertido? 

Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 
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Tabela 6– Resultados das regressões do Modelo 1 para os estados da federação  

(Índice de Theil) 

Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 
Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 1.217 

(1.63) 

1.026* 

(2.63) 

0.951 

(1.22) 

1.484* 

(2.08) 

0.578 

(0.81) 

0.610 

(0.74) 

0.953 

(0.70) 

-0.307 

(-0.37) 

2.534 

(1.26) 

𝑌𝑌2 -0.108 

(-1.75) 

-0.093* 

(-2.88) 

-0.066 

(-1.06) 

-0.106 

(-1.80) 

-0.042 

(-0.71) 

-0.044 

(-0.68) 

-0.102 

(-0.91) 

0.002 

(0.04) 

-0.165 

(-1.04) 

𝛽𝛽0 -3.804 

(-1.68) 

-3.178* 

(-2.70) 

-0.002 

(-0.51) 

-5.446* 

(-2.54) 

-2.334 

(-1.11) 

0.013 

(1.57) 

-2.396 

(-0.58) 

1.356 

(0.53) 

-0.018* 

(-3.48) 

𝑅𝑅2 0.0321 0.0313 0.0218 0.0519 0.0514 0.0065 0.1217 0.1151 0.1575 

Obs: 754 754 728 364 364 338 390 390 364 

Hausman 

(p-valor) 

0.0037  0,000  0.0003  

U 

invertido? 

Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 
 

De acordo com as tabelas de 5 a 8, apenas o modelo de EA, no período entre 1981 a 

2009 considerando as duas primeiras, indicou a formação da curva de Kuznets. No entanto, ao 

levar em conta que, nas tabelas de 5 a 8, os resultados do teste de Hausman selecionaram o 

modelo de EF como melhor estimativa, verifica-se a não corroboração da hipótese de Kuznets 

para todo o Brasil em todos os períodos, para ambos os modelos sugeridos. Nota-se ainda nas 

tabelas 7 e 8, que para o período posterior ao Plano Real, a formação do U invertido é seguida 

por uma nova tendência de ascensão da desigualdade, captada pelos valores positivos dos 

coeficientes de 𝑌𝑌3. 
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Tabela 7 - Resultados das regressões do Modelo2 para os estados da federação 

(Índice de Gini) 

Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 
Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 6.527 

(1.90) 

7.412* 

(4.12) 

-6.131 

(-1.77) 

-0.565 

(-0.24) 

0.617 

(0.23) 

-5.752 

(-1.39) 

17.876* 

(3.26) 

19.141* 

(4.90) 

3.862 

(0.52) 

𝑌𝑌2 -1.034 

(-1.81) 

-1.189* 

(-3.99) 

1.055 

(1.84) 

0.133 

(0.33) 

-0.086 

(-0.19) 

0.995 

(1.44) 

-2.831* 

(-3.27) 

-3.059* 

(-4.93) 

-0.589 

(-0.50) 

𝑌𝑌3 0.053 

(1.71) 

0.062* 

(3.84) 

-0.059(-

1.90) 

-0.009 

(-0.39) 

0.004 

(0.16) 

-0.056 

(-1.49) 

0.148* 

(3.29) 

0.162* 

(4.95) 

0.031 

(0.50) 

𝜏𝜏 -0.000 

(-0.36) 

-0.000 

(0.555) 

-0.000* 

(-3.95) 

0.006* 

(5.35) 

0.006* 

(5.62) 

-0.001 

(-1.73) 

-0.005* 

(-3.71) 

-0.005* 

(-9.09) 

-0.002* 

(-3.95) 

𝛽𝛽0 -13.621 

(-1.92) 

-

15.391* 

(-0.59) 

1.729* 

(3.95) 

-

12.138* 

(-2.52) 

-

14.850* 

(-2.72) 

2.569 

(1.74) 

-26.457 

(-1.94) 

-28.465* 

(-3.34) 

4.048* 

(3.95) 

𝑅𝑅2 0.0588 0.0578 0.0530 0.2524 0.2436 0.0327 0.4139 0.4105 0.1604 

Obs: 754 754 728 364 364 338 390 390 364 

Hausman 

(p-valor) 

0.0040  0.0000  0.0019  

U 

invertido? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 
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Tabela 8 - Resultados das regressões do Modelo 2 para os estados da federação  

(Índice deTheil) 

Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 
Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 13.105 

(1.50) 

15.331* 

(3.62) 

-11.343 

(-1.12) 

-4.005 

(-0.60) 

-0.183 

(-0.02) 

-8.705 

(-0.71) 

39.846* 

(3.11) 

42.747* 

(4.59) 

25.990 

(1.01) 

𝑌𝑌2 -2.076 

(-1.44) 

-2.467* 

(-3.51) 

1.962 

(1.17) 

0.711 

(0.63) 

0.010 

(0.01) 

1.503 

(0.74) 

-6.326* 

(-3.13) 

-6.852* 

(-4.65) 

-3.993 

(-0.96) 

𝑌𝑌3 0.108 

(1.37) 

0.130* 

(3.38) 

-0.111 

(-1.19) 

-0.040 

(-0.64) 

0.000 

(0.01) 

-0.085 

(-0.75) 

0.332* 

(3.16) 

0.363* 

(4.71) 

0.208 

(0.94) 

𝜏𝜏 -0.000 

(-0.43) 

-0.000 

(-0.47) 

-0.00* 

(-2.93) 

0.013* 

(4.86) 

0.015* 

(8.55) 

-0.002 

(-1.04) 

-0.011* 

(-3.08) 

-0.011* 

(-7.21) 

-0.005* 

(-5.26) 

𝛽𝛽0 -

26.112 

(-1.45) 

-30.96* 

(-3.62) 

3.68* 

(2.92) 

-21.010 

(-1.68) 

-

29.737* 

(-1.80) 

4.512 

(1.05) 

-60.109 

(-1.86) 

-65.717* 

(-3.23) 

10.299* 

(5.26) 

𝑅𝑅2 0.0408 0.0396 0.0382 0.1879 0.1756 0.0124 0.2883 0.2855 0.1961 

Obs: 754 754 728 364 364 338 390 390 364 

Hausman 0.0049  0.0000  0.0085  

U 

invertido? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 

 

As tabelas seguintes, de 9 a 12, apresentam os resultados dos modelos das regiões 

Norte e Nordeste (Grupo A), nos períodos considerados.  
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Tabela 9 - Resultados das regressões do Modelo 1 para o Grupo A (Índice de Gini) 

Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 
Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 0.659* 

(2.74) 

0.714* 

(2.69) 

0.637 

(1.64) 

0.959 

(2.05) 

0.632 

(1.62) 

0.658 

(1.66) 

0.414 

(0.26) 

0.362 

(0.39) 

0.642 

(0.62) 

𝑌𝑌2 -0.057* 

(-2.94) 

-0.063* 

(-2.79) 

-0.050 

(-1.55) 

-0.074 

(-1.84) 

-0.055 

(-1.68) 

-0.054 

(-1.64) 

-0.044 

(-0.32) 

-0.040 

(-0.51) 

-0.041 

(-0.48) 

𝛽𝛽0 -2.444* 

(-3.31) 

-2.550* 

(-3.32) 

0.000 

(0.29) 

-3.621* 

(-2.70) 

-2.356* 

(-2.06) 

0.008 

(1.87) 

-1.452 

(-0.31) 

-1.289 

(-0.47) 

-0.006 

(-1.80) 

𝑅𝑅2 0.0234 0.0219 0.0186 0.0591 0.0009 0.0208 0.1083 0.1083 0.0955 

Obs: 435 435 420 210 210 195 225 225 210 

Hausman 

(p-valor) 

0.0001  0.0000  0.9118  

U 

invertido? 

Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 
 
Tabela 10 - Resultados das regressões do Modelo 1 para o Grupo A (Índice de Theil) 

Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 
Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 1.543* 

(2.23) 

1.711* 

(2.79) 

2.062* 

(2.07) 

2.023 

(1.88) 

1.324 

(1.46) 

1.853 

(1.88) 

1.797 

(0.47) 

1.687 

(0.76) 

5.226 

(1.85) 

𝑌𝑌2 -0.136* 

(-2.41) 

-0.155* 

(-2.92) 

-0.165* 

(-1.99) 

-0.159 

(-1.72) 

-0.121 

(-1.56) 

-0.156 

(-1.88) 

-0.171 

(-0.53) 

-0.165 

(-0.87) 

-0.397 

(-1.71) 

𝛽𝛽0 -4.745* 

(-2.24) 

-5.073* 

(-2.86) 

0.000 

(0.05) 

-6.769* 

(-2.18) 

-4.008 

(-1.51) 

0.018 

(1.45) 

-4.987 

(-0.45) 

-4.566 

(-0.69) 

-0.016* 

(-1.91) 

𝑅𝑅2 0.0238 0.0222 0.0233 0.0361 0.0000 0.0224 0.0885 0.0884 0.1453 

Obs: 435 435 420 210 210 195 225 225 210 

Hausman 

(p-valor) 

0.0000  0.0407  0.3438  

U 

invertido? 

Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 

 

Nas tabelas 9 e 10, que expõem os resultados do modelo 1, percebe-se a formação do 

U de Kuznets apenas ao longo de todo o período (1981-2009) para ambos os índices. Os 
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testes de Hausman somente indicaram EA como o melhor modelo no período posterior ao 

Plano Real. 

 

Tabela 11 - Resultados das regressões do Modelo 2 o Grupo A (Índice de Gini) 

Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 
Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 7.605* 

(1.58) 

8.872* 

(2.17) 

-

11.642* 

(-2.16) 

-1.552 

(-0.38) 

2.507 

(0.49) 

-

10.236 

(-1.60) 

-7.786 

(-0.33) 

-3.462 

(-0.14) 

36.847 

(1.52) 

𝑌𝑌2 -1.271 

(-1.56) 

-1.487* 

(-2.11) 

2.006* 

(2.22) 

0.277 

(0.39) 

-0.426 

(-0.49) 

1.773 

(1.66) 

1.515 

(0.37) 

0.771 

(0.19) 

-6.081 

(-1.52) 

𝑌𝑌3 0.070 

(1.53) 

0.082* 

(2.04) 

-0.114* 

(-2.27) 

-0.016 

(-0.40) 

-0.023 

(0.48) 

-0.101 

(-1.71) 

-0.096 

(-0.42) 

-0.054 

(-0.24) 

0.335 

(1.51) 

𝜏𝜏 0.001 

(1.44) 

0.001* 

(3.04) 

-0.000* 

(-2.80) 

0.009* 

(6.16) 

0.009* 

(9.34) 

-0.001 

(-0.86) 

-0.006* 

(-4.20) 

-0.005* 

(-6.27) 

-0.001* 

(-2.19) 

𝛽𝛽0 -

18.582 

(-1.86) 

-21.362* 

(-2.58) 

1.973* 

(2.79) 

-

16.601* 

(-2.30) 

-25.148* 

(-2.58) 

2.108 

(0.86) 

25.032 

(0.54) 

16.134 

(0.34) 

3.747*(2.18) 

𝑅𝑅2 0.0540 0.0532 0.0618 0.3506 0.3244 0.0528 0.3237 0.3221 0.1527 

Obs: 435 435 420 210 210 195 225 225 210 

Hausman 

(p-valor) 

0.1719  0.0000  0.0193  

U 

invertido? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 
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Tabela 12 - Resultados das regressões do Modelo 2 o Grupo A (Índice de Theil) 

Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 
Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 11.849 

(1.00) 

16.527 

(1.74) 

-32.284* 

(-2.39) 

-9.898 

(-1.14) 

2.103 

(0.17) 

-27.552 

(-1.68) 

-6.146 

(-0.10) 

9.360 

(0.15) 

129.391* 

(2.13) 

𝑌𝑌2 -1.956 

(-0.98) 

-2.753 

(-1.68) 

5.588* 

(2.47) 

1.707 

(1.14) 

-0.365 

(-0.17) 

4.776 

(1.74) 

1.537 

(0.15) 

-1.116 

(-0.11) 

-21.094* 

(-2.09) 

𝑌𝑌3 0.106 

(0.95) 

0.150 

(1.60) 

-0.319* 

(-2.54) 

-0.097 

(-1.13) 

0.019 

(0.16) 

-0.274 

(-1.80) 

-0.115 

(-0.20) 

0.035 

(0.06) 

1.148* 

(2.05) 

𝜏𝜏 -0.002 

(1.18) 

0.003* 

(2.60) 

-0.002* 

(-2.13) 

0.019* 

(4.36) 

0.020* 

(7.14) 

-0.001 

(-0.41) 

-0.012* 

(-3.33) 

-0.011* 

(-4.62) 

-0.004 

(-1.93) 

𝛽𝛽0 -29.905 

(-1.21) 

-40.131* 

(-2.07) 
4.154* 

(2.13) 

-19.570 

(-1.28) 

-44.677 

(-1.90) 

2.783 

(0.41) 

31.265 

(0.27) 

-0.915 

(-0.01) 

8.661 

(1.93) 

𝑅𝑅2 0.0412 0.0401 0.0602 0.2254 0.1938 0.0501 0.2318 0.2275 0.2089 

Obs: 435 435 420 210 210 195 225 225 210 

Hausman 

(p-valor) 

0.0008  0.0000  0.0039  

U 

invertido? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 

 

Novamente nas tabelas 11 e 12 se observa a não corroboração da hipótese de Kuznets. 

Os modelos de EF foram selecionados pelo teste de Hausman, exceto na tabela 11 quando se 

leva em conta todo o período estudado. Neste caso, o modelo de EA indica a tendência de um 

novo período de elevação da desigualdade, após a formação da curva de U invertido. O 

mesmo ocorre apenas no período posterior ao Plano Real, no modelo de Primeira Diferença, 

caso em que o índice de Theil é considerado. 

As tabelas finais (13, 14, 15 e 16), mostram os resultados para o Grupo B, que leva em 

conta as regiões Centro, Sul e Sudeste do Brasil.  
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Tabela 13 - Resultados das regressões do Modelo 1para o Grupo B (Índice de Gini) 

Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 
Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 0.136 

(0.12) 

-0.107 

(-0.24) 

0.818* 

(2.19) 

1.852* 

(2.79) 

1.735* 

(3.97) 

0.745 

(1.73) 

-1.725 

(-1.49) 

-2.548* 

(-3.25) 

2.356* 

(3.13) 

𝑌𝑌2 -0.017 

(-0.19) 

0.002 

(0.07) 

-0.060* 

(-2.09) 

-0.139* 

(-2.71) 

-0.131* 

(-3.82) 

-0.055 

(-1.67) 

0.113 

(1.29) 

0.180* 

(3.02) 

-0.165* 

(-2.88) 

𝛽𝛽0 -0.746 

(-0.21) 

0.002 

(0.00) 

-0.002 

(-1.66) 

-6.661* 

(-3.14) 

-6.263* 

(-4.52) 

0.002 

(0.79) 

5.807 

(1.53) 

8.324* 

(3.25) 

-0.010* 

(-5.40) 

𝑅𝑅2 0.1067 0.1052 0.0614 0.2232 0.2230 0.0483 0.3760 0.3582 0.2849 

Obs: 319 319 308 154 154 143 165 165 154 

Hausman 

(p-valor) 

0.0223  0.0091  0.0000  

U 

invertido? 

Não Não Sim Sim Sim Não Não Não Sim 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 
 
Tabela 14 - Resultados das regressões do Modelo 1 para o Grupo B (Índice de Theil) 

Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 
Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 0.314 

(0.13) 

-0.207 

(-0.21) 

0.157 

(0.10) 

3.237 

(1.59) 

3.005 

(1.76) 

-0.636 

(-0.34) 

-2.755 

(-1.03) 

-4.766* 

(-2.74) 

9.583* 

(3.96) 

𝑌𝑌2 -0.036 

(-0.19) 

0.005 

(0.06) 

0.004 

(0.03) 

-0.235 

(-1.46) 

-0.222 

(-1.63) 

0.062 

(0.43) 

0.178 

(0.87) 

0.339* 

(2.57) 

-0.679* 

(-3.70) 

𝛽𝛽0 -0.953 

(-0.12) 

0.669 

(0.21) 

-0.008 

(-1.30) 

-11.441 

(-1.78) 

-10.487* 

(-1.96) 

0.006 

(0.58) 

9.881  

(1.12) 

16.115* 

(2.82) 

-0.026* 

(-4.27) 

𝑅𝑅2 0.0552 0.0542 0.0716 0.1743 0.1726 0.0604 0.2175 0.2012 0.3429 

Obs: 319 319 308 154 154 143 165 165 154 

Hausman 

(p-valor) 

0.0001  0.0849  0.0000  

U 

invertido? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Sim 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 
 

No modelo 1, tabela 13 a trajetória da desigualdade tem o formato de U invertido no 

período anterior ao Plano Real e, nas estimações em Primeira Diferença, nos períodos de 1981 

a 2009 e de 1995 a 2009. Enquanto que, na tabela 14 apenas o modelo de PD no período 
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posterior ao Plano Real valida a curva de Kuznets. Tais resultados indicam a não robustez das 

estimações, por serem sensíveis ao índice de concentração de renda utilizado. O modelo de 

EA foi sugerido pelo teste de Hausman apenas na tabela 14 (1981-1994). 

Ampliando-se o modelo com as variáveis, renda ao cubo e tendência, tabelas 15 e 16, 

a curva de Kuznets não é corroborada, no entanto, mais uma vez se observa, para os dois 

índices, a formação de U invertido acompanhada por uma posterior elevação da desigualdade 

para, praticamente, todos os períodos considerados. Quanto aos testes de Hausman, apenas na 

tabela 16, no período anterior ao Plano Real, o modelo de EA é tido como melhor estimativa. 

 
Tabela 15 - Resultados das regressões do Modelo 2 o Grupo B (Índice de Gini) 

Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 
Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 43.440* 

(4.52) 

43.969* 

(7.83) 

8.109 

(1.15) 

19.707 

(2.15) 

21.662* 

(2.03) 

13.886 

(1.69) 

65.663* 

(4.96) 

--- 7.829 

(0.44) 

𝑌𝑌2 -6.686* 

(-4.61) 

-6.775* 

(-7.89) 

-1.204 

(-1.11) 

-2.952 

(-2.11) 

-3.268* 

(-1.98) 

-2.107 

(-1.66) 

-9.913* 

(-5.08) 

-0.126* 

(-2.26) 

-1.029 

(-0.39) 

𝑌𝑌3 0.342* 

(4.70) 

0.347* 

(7.96) 

0.059 

(1.08) 

0.1473 

(2.08) 

0.164 

(1.93) 

0.106 

(1.63) 

0.497* 

(5.20) 

0.012* 

(2.24) 

0.045 

(0.34) 

𝜏𝜏 -0.003* 

(-3.56) 

-0.003* 

(-8.24) 

-0.000* 

(-4.11) 

0.001 

(1.95) 

0.001* 

(1.98) 

-0.001* 

(-2.74) 

-0.006* 

(-4.07) 

-0.007* 

(-9.14) 

-0.001* 

(-3.82) 

𝛽𝛽0 -88.241* 

(-4.43) 

-89.196* 

(-7.38) 

1.597* 

(4.10) 

-46.666* 

(-2.37) 

-50.846* 

(-2.25) 
3.441* 

(2.74) 

-131.901* 

(-4.48) 

15.303* 

(9.82) 

3.594* 

(3.81) 

𝑅𝑅2 0.3509 0.3506 0.1087 0.2573 0.2562 0.1274 0.6524 0.5951 0.3521 

Obs: 319 319 308 154 154 143 165 165 154 

Hausman 

(p-valor) 

0.0054  0.0342  0.0000  

U 

invertido? 

Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 
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Tabela 16 - Resultados das regressões do Modelo 2do Grupo B (Índice de Theil) 

Período 1981-2009 1981-1994 1995-2009 
Regressor 

(σ) 

EF EA PD EF EA PD EF EA PD 

Y 99.214* 

(4.13) 

101.741* 

(6.61) 

26.479 

(0.95) 

72.928 

(2.06) 

82.999* 

(2.14) 

58.061 

(1.82) 

164.254* 

(3.86) 

--- 43.225 

(0.87) 

𝑌𝑌2 -15.264* 

(-4.20) 

-15.667* 

(-6.64) 

-4.114 

(-0.95) 

-11.226 

(-2.06) 

-12.829* 

(-2.12) 

-9.103 

(-1.84) 

-24.675* 

(-3.93) 

-0.203 

(-1.55) 

-5.856 

(-0.78) 

𝑌𝑌3 0.781* 

(4.28) 

0.803* 

(6.67) 

0.214 

(0.96) 

0.576 

(2.06) 

0.660* 

(2.10) 

0.476 

(1.87) 

1.234* 

(4.00) 

0.020 

(1.59) 

0.265 

(0.71) 

𝜏𝜏 -0.007* 

(-4.16) 

-0.007* 

(-7.21) 

-0.001* 

(-2.98) 

0.005 

(2.19) 

0.006* 

(3.09) 

-0.003 

(-1.70) 

-0.016* 

(-3.62) 

-0.015* 

(-7.17) 

-0.004* 

(-2.94) 

𝛽𝛽0 -199.290* 
(-3.95) 

-204.965* 

(-6.16) 
3.837* 

(2.97) 

-169.784* 

(-2.25) 
-191.665* 

(-2.34) 
7.834 

(1.70) 

-332.383* 

(-3.51) 

33.621* 

(8.05) 

9.067* 

(2.93) 

𝑅𝑅2 0.2749 0.2745 0.0962 0.2448 0.2397 0.0989 0.5120 0.4485 0.3809 

Obs: 319 319 308 154 154 143 165 165 154 

Hausman 

(p-valor) 

0.1766  0.0708  0.0026  

U 

invertido? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Estatisticamente significante a 5%. 

 

Portanto, poucas evidências foram de encontro à validação da hipótese proposta por 

Kuznets (1955) para o caso específico do Brasil, no período abordado. Ao estimar o Modelo 

1, desenvolvido por Ahluwalia (1976 b), tem-se a corroboração da hipótese para o Grupo A 

no modelo de EF, para ambos os índices, quando considerado todo o período entre os anos de 

1981 a 2009 e, para o Grupo B, o mesmo ocorre, nos anos de 1995 a 2009, utilizando-se o 

modelo de PD, para os dois índices, e, na tabela 13, período de 1981 a 2009 para o modelo de 

PD e entre os anos de 1981 a 1994 para a estimação de EF 

Enquanto que, para o modelo de List e Gallet (1999), não houve a formação da curva 

de U invertido em nenhum dos casos considerados. Contudo, devido à significância de 

valores positivos do coeficiente da renda ao cubo, para todos os estados da federação no 

período pós Plano Real; para os Grupos A e B, ao longo de todos os anos (1981-2009) e 

também para os anos de 1995 a 2009; nota-se a tendência de retomada da elevação da 

desigualdade no Brasil, sobretudo no período posterior ao Plano Real. 
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A respeito dos coeficientes da tendência, quando estes são significantes, seus valores 

se aproximam de zero, indicando que não houve mudança significativa na estrutura da 

economia brasileira ao longo do período considerado. 

As estimativas apresentam uma considerável robustez devido aos resultados 

semelhantes obtidos pelos índices de Gini e de Theil. E, pode-se dizer que os baixos valores 

dos coeficientes de determinação encontrados, deixam claro que o crescimento econômico, 

aqui mensurado pela renda domiciliar per capita média, não é suficiente para explicar a 

desigualdade, sugerindo a inclusão de variáveis de controle, nos modelos dos futuros 

trabalhos a serem realizados sobre esta temática.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo se reserva a apresentar a conjuntura brasileira do período descrito em 

consonância com os resultados obtidos sobre as regressões estimadas. Desta forma, visa-se 

associar os resultados empíricos com a base teórica adotada. 

Conforme a teoria desenvolvida por Kuznets (1955), fatores peculiares do crescimento 

econômico, como a demografia, o desenrolar da economia, as intervenções no meio político, 

econômico e social, assim como a natureza de suas instituições, são capazes de influenciar a 

dinâmica da distribuição de renda, de forma que a desigualdade, embora influenciada pelo 

crescimento, é sensível aos fatores estruturais das sociedades. 

De acordo com o autor, a redução da desigualdade deve-se, em parte, à difusão do 

acesso aos serviços essenciais básicos a todas as classes sociais, capazes de mitigar os efeitos 

da rápida industrialização e alterar a estrutura demográfica da sociedade. Para Ahluwalia 

(1976 b) é necessário investigar a natureza do crescimento econômico nos diferentes 

contextos, atendo-se a uma análise profunda sobre a experiência histórica particular de cada 

país. 

Portanto, o presente trabalho investigou a hipótese da Curva de Kuznets com o intuito 

de verificar se existe uma relação de “U invertido” entre a desigualdade de renda e 

crescimento econômico no Brasil ao longo dos anos entre 1981 a 2009. Em busca de uma 

resposta à indagação de Kuznets (1955) acerca da trajetória da desigualdade de renda nos 

países em processo de desenvolvimento, este estudo propôs uma reflexão para além da análise 

econométrica, levando-se em conta o contexto da economia brasileira entre os anos de 1981 a 

2009. 

Como metodologia, dois modelos foram sugeridos: a forma quadrática usual de 

Ahluwalia (1976 b) e a cúbica, de List e Gallet (1999), com o acréscimo da variável de 

tendência, objetivando captar uma possível retomada da ascensão da desigualdade, assim 

como eventuais mudanças estruturais na economia. A análise compreendeu os Estados da 

Federação e o Distrito Federal, no período entre 1981 a 2009. Utilizando as técnicas de 

Efeitos Fixos, Efeitos Aleatórios e Primeira Diferença, as regressões foram estimadas para 

diferentes períodos e macrorregiões, objetivando-se captar os efeitos específicos dos 

distintoscontextos. 

As evidências empíricas revelaram, de uma forma geral, que a hipótese de Kuznets 

não é corroborada. Ao estimar o Modelo 1 para as regiões Norte e Nordeste do Brasil, 

verificou-se a formação do U invertido apenas entre os anos de 1981 a 2009. Para as regiões 



58 
 

Centro, Sul e Sudeste, a corroboração se deu com a utilização do modelo de PD tanto para 

todo o período (índice de Gini), quanto para o período pós Plano Real, e ainda, entre 1981 e 

1994, para as estimações com EF. 

No entanto, devido à significância dos coeficientes da renda ao cubo das regressões 

estimadas com o Modelo 2, não se constatou a formação da curva de U invertido em nenhum 

dos casos considerados. Além disso, os resultados indicam a possível retomada da elevação da 

desigualdade no Brasil em anos recentes, sugerindo que a trajetória da desigualdade tenha o 

formato de S invertido. Os coeficientes da variável de tendência introduzida no Modelo 2, 

indicaram que ao longo de todos os anos aqui considerados, não houve mudanças estruturais 

significativas na economia brasileira. 

A escolha de dois indicadores de desigualdade de renda – Índice de Gini e Índice de 

Theil – e a linearização das variáveis, teve como intuito de prover maior robustez aos modelos 

estimados. Pode-se dizer que tal objetivo foi auferido, visto que as estimações para ambos os 

índices em sua maioria convergiram para o mesmo resultado.  

Considerando o baixo poder explicativo destes modelos, é oportuno o acréscimo de 

controles que contemplem características físicas e econômicas das regiões. Sugere-se, 

portanto, a inclusão de outras variáveis explicativas e a utilização de variáveis instrumentais, 

que podem vir a contribuir para estudos futuros que objetivem testar a hipótese de Kuznets. 

Muitos fatores podem ter contribuído para a recente retomada da elevação da 

desigualdade.O período aqui considerado perpassa por significativas transformações no seio 

econômico, político e social do Brasil. A começar pela década de 1980, período conturbado 

em que o sistema político transitava em direção à retomada da democracia, a economia 

brasileira passava pela então denominada “Década Perdida”. Diversos planos econômicos 

foram elaborados para o combate da inflação. Ao mesmo tempo, a concentração de renda 

exacerbava as desigualdades já existentes. 

A década dos anos de 1990 gestava um novo modelo de crescimento, instituído a 

partir de uma concepção liberal-internacionalizante de progresso econômico e social. O Plano 

Real,estabelecido na primeira metade da década, foi eficaz no controle da inflação e eliminou 

o imposto inflacionário que deteriorava a renda das parcelas mais pobres da população. No 

entanto, não existe um consenso acerca dos efeitos da abertura econômica e da liberalização 

dos mercados sobre a desigualdade de renda.  

Os últimos anos investigados foram marcados pelas políticas de transferências de 

renda e de valorização do salário mínimo adotadas pelo governo,contribuindo para a retirada 

de grande parte da população das condições de miséria e extrema pobreza. Tal fato se verifica 
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pela redução da concentração de renda, mensurada a partir dos índices de Theil e de Gini. No 

entanto, faz-se oportuno questionar o quanto, de fato, estas medidas são sustentáveis e 

capazes de quebrar o ciclo intergeracional de desigualdade existente. 

Os direitos sociais universais à saúde, educação de qualidade e previdência 

social,assim como a responsabilidade do Estado de provê-los, foram consagrados na 

CF/88.Um dos méritos dos governos de FHC e Lula foi a universalização destes direitos a 

toda sociedade. No entanto, sabe-se que a população brasileira passa por um momento de 

transição demográfica, em que a taxa de crescimento das crianças se reduziu 

significativamente, facilitando o acesso a estes serviços. Não obstante, a promoção destes se 

dá em detrimento da qualidade, reforçando o processo de concentração de renda e elevação 

das desigualdades. 

A transição demográfica, processo social que possui sua originalidade no Brasil 

devido à rapidez que vem modificando a estrutura etária da população, pode ser considerada 

causa e efeito das transformações sociais e econômicas, interferindo em diversos aspectos da 

economia brasileira. O processo de reestruturação do mercado de trabalho é um exemplo claro 

deste fenômeno, de forma que as reduzidas taxas de desemprego verificadas atualmente são 

um reflexo direto da queda nas taxas de crescimento populacional. 

A conjuntura demográfica do Brasil contemporâneo é favorável e deve ser aproveitada 

tendo como intuito ampliar a capacidade de mobilidade e inclusão social da maior parte da 

população. Portanto, qualquer compromisso com a mitigação das desigualdades deve levar em 

conta a construção de uma agenda social eficiente, que saiba gerir os recursos de acordo com 

o momento demográfico em que a população se encontra.  

O bônus demográfico brasileiro deve ser desfrutado de maneira a incrementar os 

investimentos em capital humano na população jovem, para que estes, no futuro, possam ser 

responsáveis pelos seus próprios destinos enão fiquem à mercê das transferências de renda 

concedidas pelo governo.Logo, faz-se necessário que as políticas previdenciárias, a médio e 

longo prazo, sejam pensadas e articuladas com as medidas direcionadas para os jovens 

contemporâneos, criando as condições para sua mobilidade e inclusão social futura.  

Conclui-se, em consonância com Luna e Klein (2009), que embora as forças do 

mercado, por meio do crescimento, contribuam para a melhoria dos indicadores de 

concentração de renda, estas não são capazes de sustentá-las sem a existência de políticas de 

redistribuição de renda. Embora os indicadores de desigualdade venham sugerindo melhorias 

no processo de redistribuição de renda, apenas políticas públicas efetivas no atendimento de 

serviços sociais fundamentais, como educação e saúde de qualidade, saneamento e habitação, 
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concomitantes às políticas compensatórias de distribuição de renda, evitarão que um novo 

ciclo de crescimento seja apropriado apenas por um pequeno grupo da população. 
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