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Resumo 
 
Este artigo objetiva avaliar os impactos distributivos das transferências públicas monetárias e da tributação 
direta no Brasil. Para tanto, com base na POF 2017/18, foi realizado a decomposição do índice de Gini da 
renda total e das despesas totais, bem como avaliado os Coeficientes de Concentração. Os achados da 
pesquisa apontam, de um lado, para um efeito redistributivo relativamente expressivo das transferências 
públicas monetárias, representado pela queda de 11% entre o Gini da renda monetária primária e da renda 
monetária inicial, isto é, sem e com as transferências. Nesse particular, chama atenção a progressividade 
do “Bolsa Família e programas de transferência de renda” e do BPC, bem como os impactos do RGPS 
considerando o peso das aposentadorias e pensões na renda. Por outro lado, os impactos redistributivos da 
tributação direta são pífios, mostrando haver espaço para que esse instrumento seja empregado na 
diminuição da desigualdade. Conclui-se, portanto, que se as transferências monetárias vêm alcançando 
relativo sucesso em seus impactos redistributivos, tendo em conta a aderência que os benefícios 
previdenciários e os auxílios laborais guardam em relação ao mercado de trabalho. Já no caso dos tributos 
diretos, todavia, estamos muito distantes do protagonismo que podem ter no enfrentamento à desigualdade.  
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Abstract 
 
This article aims to assess the distributional impacts of public money transfers and direct taxation in Brazil. 
For this purpose, based on POF 2017/18, a breakdown of the Gini index of total income and total expenses 
was performed, as well as the assessment of the Concentration Coefficients. The research findings point, 
on the one hand, to a relatively expressive redistributive effect of public money transfers, represented by 
an 11% drop between the Gini of primary monetary income and initial monetary income, that is, before and 
after transfers. In this regard, the progressiveness of the "Bolsa Família and income transfer programs" and 
the BPC draws attention, as well as the impacts of the RGPS considering the weight of pensions on income. 
On the other hand, the redistributive impacts of direct taxation are meager, showing that there is room for 
this instrument to be used to reduce inequality. It is concluded, therefore, that cash transfers have been 
achieving relative success in their redistributive impacts, taking into account the adherence that social 
security and labor benefits keep in relation to the labor market. In the case of direct taxes, however, we are 
very far from the role they can play in tackling inequality. 
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1. Introdução 
 
As conturbações sociais e econômicas compareceram, ao longo da história da humanidade, como 

marcos na mudança da condução da política fiscal, em alguns momentos favorecendo a redistribuição e, 
em outros, atuando em sentido contrário. As guerras mundiais, por exemplo, favoreceram a eclosão e 
consolidação dos Estados de Bem-Estar Social, bem como a implementação de sistemas tributários de corte 
progressivo. Já após o desequilíbrio econômico causado pela quebra do Acordo de Bretton Woods, os dois 
choques do petróleo e a crise da dívida na América Latina, houve um arrefecimento da tributação 
progressiva e do escopo protetivo do Estado. Ou seja, as crises podem tanto ser oportunidades para a 
promoção da justiça fiscal e social como podem ser acessadas para aprofundar a desigualdade. O Brasil, 
em boa medida, tem seguido a tendência internacional referente a um papel mais ou menos ativo da política 
fiscal. 

O enfrentamento da desigualdade via política fiscal pode ser empreendido tanto via tributação como 
gastos, mas a história revela que há uma maior aceitação do segundo do que do primeiro. Os gastos sociais 
permaneceram, de certa forma, preservados mesmos em momentos de crise econômica, já a progressividade 
do sistema tributário passou por momentos de elevação e de declínio. No caso do Brasil, há um certo 
consenso hoje da baixa progressividade tributária, com vários privilégios injustificados às altas rendas e às 
do capital e evidências da progressividade dos gastos sociais, em especial das políticas de transferência de 
renda e de oferta de saúde e educação. 

O momento não poderia ser mais oportuno para repensar o papel redistributivo da política fiscal do 
que o atual. A recém chegada crise sanitária do COVID-19 tem escancarado ainda mais a já sabida 
desigualdade econômica que marca o país bem como a demanda premente pela atuação do Estado na 
provisão de bens e serviços essenciais. Com essa crise é notória, pelo lado dos gastos, a necessidade de 
ampliação na oferta de saúde, educação e assistência social. Já, do lado do financiamento, se amadurece a 
mudança para um sistema tributário mais progressivo e um olhar menos negativo ao uso da dívida pública 
que faça frente aos gastos que estão sendo demandados pela crise sanitária. 

Posto isso, o artigo objetiva avaliar os impactos distributivos das transferências públicas monetárias 
e da tributação direta no Brasil, trazendo novas evidências ao debate. Para tanto, serão acessados os dados 
da POF 2017-18 e, como metodologia, será realizada a decomposição do índice de Gini da renda total e das 
despesas totais e a avaliação dos Coeficientes de Concentração. Alguns dos achados apresentados vêm 
reafirmar, para um período mais recente (2017/18), as conclusões de outros estudos, como o caráter pró-
pobre da assistência social, a neutralidade da previdência como um todo e o caráter progressivo do RGPS, 
tendo por base pesquisa que melhor apura os rendimentos. Mostra-se, ainda, um aumento da concentração 
da renda primária captada em 2018 frente a 2009 e a importância do sistema de proteção no amortecimento 
da desigualdade [citar]. De outra parte, a POF mostra claramente que a tributação direta no Brasil tem 
efeitos marginais na desigualdade, com o IRPF pouco se afastando dessa insuficiência distributiva, como 
apontam autores que trabalham com os registros administrativos da receita federal (Gobetti & Orair, 2016). 

O artigo encontra-se dividido em três seções além desta introdução e das considerações finais. Na 
primeira seção é resgatado, de modo breve, o percurso da agenda redistributiva da política fiscal, conforme 
a conjuntura socioeconômica e a doutrina econômica dominante. A segunda seção é dedicada a apresentar 
a base de dados e a metodologia acessada. Por fim, na quarta seção se discutem os resultados dos impactos 
distributivos das transferências monetárias e da tributação direta. 
 

2. Política fiscal: as idas e vindas de uma agenda redistributiva 
 

Níveis majorados de desigualdade, em seus diversos gradientes, são um risco para qualquer 
sociedade na medida em que podem propiciar um esgarçamento no tecido social. Ao Estado compete, dessa 
forma, observar a trajetória da desigualdade e suavizá-la de modo a manter um padrão civilizatório de bem-
estar social. A forma que o Estado operará sua função redistributiva é ponto controverso do debate. Será 
resgatado no presente texto, de modo breve, como as diferentes conjunturas econômicas e matizes 
ideológicas - que dão o tom do mainstream econômico - vão modelando o papel redistributivo do Estado. 



 

2 
 

Após um longo trajeto no qual o Estado exerceu, de forma subsidiária, sua função distributiva, 
presencia-se, com a constituição dos Estados de Bem-Estar Social (EBS), uma maior centralidade dessa 
função estatal. Foi a compreensão de que a vulnerabilidade de uma parcela da população era fruto de causas 
econômicas e sociais estruturais, tais como desemprego duradouro e baixos salários, que pavimentou o 
caminho para a construção dos EBS. A progressiva mercantilização da sociedade e, por consequência, o 
esvaziamento de formas extra mercado de afiançar bem-estar – como a familiar e a comunitária -, impôs 
uma conjuntura social e econômica na qual o papel redistributivo do Estado passou a ser basilar. Assim, 
vários fatores contribuíram para a constituição de um ambiente profícuo para a edificação dos EBS, dentre 
eles a eclosão de guerras mundiais, o receio de expansão do comunismo após a Revolução Russa de 1917, 
a elevação da desigualdade global na década de 1920 e a fragilização do liberalismo econômico em 
decorrência da crise de 1929 (AVILA; CONCEIÇÃO, 2018). Ganha centralidade nessa conjuntura a 
demanda por responsabilização pública pela provisão de bem-estar, com o adensamento da política social 
comparecendo como o novo paradigma na atuação estatal. Ou seja, os EBS representaram, ao fim e ao cabo, 
o reconhecimento e a aceitação da relevância do papel redistributivo do Estado pela via do gasto social. 

O Estado de Bem-Estar Social atinge sua era de ouro na fase de expansão da economia mundial, nas 
três décadas subsequentes à Segunda Guerra Mundial. Neste momento o paradigma econômico em relevo 
era o keynesianismo, corrente teórica que concede centralidade ao papel interventor do Estado. Portanto, 
não parece imprudente aventar que, assim como a conjuntura, o mainstream econômico do momento pode 
facilitar ou emperrar uma política fiscal redistributiva e, no caso do auge do EBS, o keynesianismo 
compareceu como basilar.  

O processo de construção e consolidação do EBS testemunhou não apenas a centralidade do papel 
redistributivo da política fiscal, pelo lado do gasto governamental, mas também via sistema tributário. À 
época da criação do imposto de renda, no final do século XIX e início do século XX, todos os países 
desenvolvidos instituíram um imposto abrangente sobre os rendimentos que, dado a concentração de 
riqueza operante no período, tinha um caráter progressivo como também mais confiscatório quanto as 
rendas do capital (PIKETTY; SAEZ; ZUCMAN, 2013). O século XX atestou a difusão e consolidação, nas 
sociedades ocidentais, do princípio de que os ricos devem contribuir com mais impostos do que os pobres, 
o que propiciou estruturas de tributação progressivas (GOBETTI, 2017).  

Após um longo período de dominância da função redistributiva do Estado, assiste-se a partir da 
década de 1970 uma ofensiva no campo da análise econômica às políticas fiscais mais proativas, operado 
pelo novo fôlego do liberalismo econômico, e redistributiva, vivenciada na Teoria da Tributação Ótima. 
Difícil precisar os porquês dessa reversão, mas, certamente, a conjuntura econômica recessiva teve sua 
parcela de contribuição. Uma série de transformações econômicas se refletiram no rebaixamento do nível 
de atividade em vários países, com a geração de patamar de desemprego inédito no pós-guerra 
(KERSTENETZKY, 2012). Conforme Almeida (2001), os anos 70 vivenciaram um período econômico 
conturbado, marcado por uma estagflação, com a quebra do Acordo de Bretton Woods, dois choques do 
petróleo (1973 e 1979) e a crise da dívida na América Latina.  

Essa conjuntura economicamente desfavorável abriu brechas para o questionamento do mainstream 
econômico keynesiano, passando as doutrinas advindas do Consenso de Washington a pautar uma 
mitigação da atuação do Estado, com base na crença que o mercado de modo livre e automático alcança o 
pleno emprego. Essas prescrições liberais direcionam o mercado como agente primordial para provisão de 
bem-estar, tendendo a enfraquecer o papel redistributivo do Estado. Mas, se observou, na prática, um 
enfraquecimento do EBS? O que Kerstenetzky (2012) relata é que o gasto social seguiu trajetória 
ascendente a despeito das restrições fiscais, refutando a hipótese de crise iminente do welfare state. A autora 
aponta que a conjectura mais plausível é que o welfare state tradicional, assentado na seguridade, estaria se 
metamorfoseando para atender aos novos riscos sociais. E, nessa modelagem, para a autora, passou a 
despontar o trade off entre adensamento vertical e alargamento horizontal das titularidades para atender 
uma clientela cada vez mais ampla e particularizada.  

Há indícios, portanto, de que não houve uma mudança abrupta nos EBS e, por consequência, nos 
gastos sociais que o alicerçam, para atender a tônica da doutrina econômica neoliberal e o cenário de maior 
restrição fiscal. Cabe indagar se o sistema tributário mundo afora foi remodelado para se alinhar a prescrição 
conservadora da Teoria da Tributação Ótima (TTO). 
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A TTO, fincada nos modelos analíticos do Equilíbrio Geral da Teoria Neoclássica, considera que 
existe um trade off entre equidade e eficiência. Para essa corrente, como a tributação pode distorcer o 
comportamento dos agentes, a melhor forma seria tributar as habilidades dos indivíduos por meio de um 
lump sum tax – imposto de montante fixo. Na ausência da possibilidade de poder tributar, por assim dizer, 
os talentos, deve-se acessar a segunda melhor opção (second best) que é considerar os parâmetros – renda, 
consumo, patrimônio - que indiretamente permitam inferir a capacidade de contribuição dos indivíduos. 
Nessa second best a orientação é que a tributação se assente no princípio da neutralidade, de modo a 
minimizar os efeitos distorcivos no comportamento dos agentes. A ideia é que ações que visem 
redistribuição por meio do sistema tributário, tais como progressividade na tributação das rendas oriundas 
do trabalho e do capital, podem ser inócuas ao desestimular o trabalho dos indivíduos mais habilitados e 
produtivos.  Assim, a TTO conclui que a distribuição de renda via sistema tributário é contraproducente. 

Tendo em conta essas orientações da teoria tributária dominante no meio acadêmico, a década de 
1980 testemunhou uma revisão dos sistemas tributários na direção de desonerar as altas rendas e o capital. 
EUA e Reino Unido capitanearam esse processo de revisão da tributação orientada pela TTO, que se 
alastrou por todos os cantos. Piketty, Saez e Zucman (2013) apontam que, a partir de 1980, quase a 
totalidade dos países desenvolvidos experimentou um destacado declínio na progressividade tributária. Os 
autores observam que, por um lado, as taxas sobre os rendimentos foram suavizadas de modo substancial, 
em especial nos países anglo-saxões. Por outro, em muitos países, a renda do capital foi gradativamente 
sendo preterida da base de imposto de renda, o que praticamente tornou um imposto de renda progressivo 
em um imposto de renda do trabalho progressivo. As mudanças mais emblemáticas alinhadas as orientações 
da TTO foram notadas na periferia das economias capitalistas, se destacando o Leste e Sudeste da Europa, 
com a adoção em algumas nações do imposto de renda linear e a isenção dos dividendos distribuídos. 

Após quase quatro décadas de hegemonia conservadora na política fiscal, com reflexos em seu papel 
redistributivo, vide o aumento galopante da desigualdade, uma conturbação econômica de proporções 
mundial abala os alicerces da doutrina econômica dominante. A crise de 2008 despontou como a mais 
severa desde a Grande Depressão, com rebaixamento da atividade econômica, aumento do desemprego e 
da pobreza mundial. Os efeitos devastadores dessa crise resgataram os preceitos keynesianos aplicados nos 
30 anos de ouro do capitalismo – de 1945 a 1975. Conforme Bresser-Pereira (2010), os governos dos países 
ricos mudaram a condução da política econômica depois da crise de 2008, passando a adotar políticas 
keynesianas de redução das taxas de juros, elevação da liquidez e, especialmente, expansão fiscal, o que 
garantiu que o dano dessa crise não fosse maior do que a Grande Depressão.  

Com o retorno do keynesianismo, o papel redistributivo do Estado parece ganhar novo fôlego. O 
que relata Kerstenetzky e Guedes (2018) é que a proporção do gasto social em relação ao Produto Interno 
Bruto (PIB) teve trajetória ascendente no bloco da OCDE, a despeito da estagnação ou contração do produto 
no interregno de 2008 e 2009, o que é revelador de uma maior esforço do estado social para compensar a 
crescente demanda registrada no período. As autoras mostram que mesmo após o momento em que houve 
crescimento do produto, o gasto social como proporção do PIB não recuou ao patamar anterior ao início da 
recessão, seguindo em nível mais elevado.  

As notícias que são animadoras com a dilação do EBS e seu maior esforço redistributivo, também 
são em relação as condições de seu financiamento. A crise de 2008 não apenas colocou em xeque o modelo 
neoliberal como também seu gradiente tributário, ou seja, uma fragilização das prescrições “mais puras” da 
TTO. Com acurácia, Gobetti (2017) resgata o processo de revisão que a TTO tem experimentado, 
mostrando que tanto os economistas da nova geração - Thomas Piketty e Emmanuel Saez - como os 
considerados da velha guarda - Joseph Stiglitz, Anthony Atkinson e Peter Diamond - tem revisitado a 
espinha dorsal dos teoremas da TTO, advogando proposições mais simpáticas a progressividade tributária 
e a tributação do capital. Com hipóteses mais aderentes a realidade, a revisão da TTO, que ainda está 
distante do consenso, considera factível e desejável, em termos de eficiência e equidade, tornar os sistemas 
tributários mais progressivos do que até aqui se tem presenciado. Essa orientação tem, aos poucos, 
capturado o debate sobre reforma tributária pós crise de 2008. Mas, em termos práticos, o que boa parte 
dos países da OCDE tem feito, pós crise financeira, é atenuar a tributação do lucro da empresa compensando 
com o aumento da tributação dos dividendos distribuídos. Além disso, tem havido um movimento de 
adoção da tributação do capital de maneira praticamente linear.  
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E o que esperar da condução da política econômica com a recém-chegada crise sanitária do COVID-
19? Keynes, como nas demais crises recentes, já está sendo revisitado. De certo que a revisão keynesiana 
não se processará por meio de fórmulas, por assim dizer, prontas de como alavancar a economia. A 
novidade de uma crise pandêmica, que há mais de 100 anos o mundo não testemunhava, impõe criatividade 
na forma de tratar as questões econômicas. Como aponta Guedes (2020), a pandemia fez o mundo 
experimentar uma interrupção no fluxo da renda diferentemente das outras crises na medida em que não é 
proveniente de uma crise econômica per se, mas da necessidade de frear o avanço da doença por meio do 
controle do fluxo de pessoas. Com os choque de demanda, de oferta e no sistema financeiro, essa crise 
impõe a atuação do governo de modo a evitar o colapso econômico e social. Como resposta imediata à crise 
sanitária, é consensual entre os economistas - algo bastante inusitado e revelador da gravidade do momento 
-, que o governo deve atuar como garantidor de última instância da economia. Ou seja, deve atuar, por um 
lado, garantindo a renda das famílias via transferência direta de renda e, por outro, garantindo os contratos 
das empresas com subsídios, créditos e flexibilizações trabalhistas.  

Passando o período mais agudo da crise sanitária e das medidas econômicas enérgicas por ela 
demandada, decisões terão que ser tomadas de como conduzir a economia nesse novo normal. Pensando a 
política fiscal, que é a centralidade deste texto, duas principais direções, diametralmente opostas, 
comparecem no debate. Em um primeiro caminho - direção 1 -, mais afeito ao uso da crise como 
oportunidade, adota-se um papel mais ativo do Estado na regulação da economia, do mercado de trabalho 
e na provisão de bens e serviços essenciais, de modo a fazer frente, por meio do robustecimento do EBS, 
aos problemas oriundos da parada da atividade econômica; reforma-se o sistema tributário, rumo a uma 
maior progressividade e tributação do capital, de modo a acomodar os volumosos gastos com a crise 
sanitária. O outro rumo - direção 2 - tem a tendência de prolongar a crise econômica. Nesse sentido, retoma-
se a austeridade fiscal, apostando fortemente na agenda de reformas liberalizantes - desregulamentação da 
economia e do mercado de trabalho - na esperança que, assim, a confiança dos investidores será restaurada 
e, por consequência, o crescimento econômico; reforma-se o sistema tributário para financiar os gastos 
oriundos da crise sanitária, preservando a preocupação com o trade off entre eficiência e equidade da TTO 
e, portanto, sendo mais enfático em angariar eficiência. A direção que será seguida dependerá da coalização 
das forças políticas e econômicas, cabendo a história o restante deste relato.   

E como o Brasil se situa em todo este debate? Foram identificados, neste texto, três tendências já 
constituídas e uma quarta, a se desenhar, em relação ao percurso histórico da política fiscal. O Brasil, em 
linhas gerais, se alinhou aos rumos internacionais tomados, os nuances serão agora comentados.  

Na primeira fase - momento de formação e consolidação dos EBS e de uma tributação progressiva 
- o Brasil experimentou o mesmo movimento internacional. No caso do Welfare State a particularidade 
brasileira se apresenta na temporalidade, um pouco retardada em relação aos países desenvolvidos, e na 
evolução paulatina em concepção, de corporativo a universalista. Nos primórdios, para Kerstenetzky 
(2012), o EBS brasileiro amparou-se em preceitos corporativistas, sendo implementadas legislações 
trabalhistas e previdenciárias que protegiam uma clientela específica, ou seja, uma proteção vinculada ao 
tipo de ocupação e aos riscos oriundos da atuação laboral, fato datado do intervalo de 1930 a 1964. Em um 
segundo momento, entre 1964-1984, os princípios universalistas começam a operar, de modo ainda 
limitado, com extensão da proteção previdenciária e o estabelecimento de segmentos público e privados de 
saúde complementares ao segmento contributivo (KERSTENETZKY, 2012). No campo da tributação, essa 
primeira fase foi o momento da história brasileira de maior progressividade tributária - em termos de 
alíquotas, faixas da tributação e consideração dos rendimentos do trabalho e capital. Como exemplo dessa 
elevada progressividade, o IRPF chegou a alçar alíquota máxima de 65% durante o governo de João 
Goulart. Mas, nos países desenvolvidos, esse patamar foi ainda mais elevado onde, por exemplo, nos EUA 
a alíquota máxima chegou a 90%. 

Na segunda fase - metamorfose do EBS e rebaixamento da progressividade tributária - o Brasil não 
ficou alheio a tendência internacional.  O nosso EBS, que ainda não estava maduro como nas nações 
desenvolvidas, experimentou nesse momento seu alargamento e consolidação. A Constituição de 1988 não 
apenas refunda o Estado Democrático de Direito no Brasil como o faz em patamar mais elevado de direitos 
sociais. Essa constituição inaugura a Seguridade Social, ficando estabelecido o compromisso do Estado 
com a provisão de saúde, assistência e previdência social. Todavia, contraditoriamente, o momento em que 
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o Brasil experimentou um universalismo constitucional na proteção sob a égide do Estado, também o foi 
de embarque na onda de rebaixamento da progressividade tributária. Durante os governos pós 
redemocratização, presenciou-se mudanças na legislação tributária a favor de menor tributação dos ricos, 
privilégios que nenhum governo posterior foi capaz de liquidar. Logo após a redemocratização, as 
prescrições da TTO começaram a ser implementadas no Brasil. O processo inicia-se, no governo Sarney, 
com a eliminação de 8 faixas de alíquotas do imposto do IRPF e o abatimento a metade da alíquota máxima 
- de 50% para 25%. Em seguida, o Brasil adere as recomendações da TTO em relação a tributação do 
capital, de modo como poucos países ousaram executar. Os dividendos, na década 1990, saíram da base de 
cálculo do IRPF, sendo tributados apenas na fonte e com a alíquota máxima abaixo da que recaía sobre a 
renda do trabalho. Não se dando por satisfeito dessa regalia as rendas do capital, a Lei n. 9.249/1995 estende 
os privilégios por meio de duas mudanças: isenta de tributação os lucros distribuídos e permite a dedução 
do lucro tributável de uma despesa fictícia denominada de Juros sobre Capital Próprio (JCP). Conforme 
Gobetti e Orair (2016), essas peculiaridades tributárias têm sua parcela de responsabilidade tanto na 
relativamente baixa tributação sobre o lucro como na baixa progressividade do IRPF brasileiro. 

Na terceira fase - novo fôlego do EBS e revisitação da TTO - o Brasil parece comungar em relação 
ao fortalecimento do EBS, até 2014, quase nada quanto a aplicabilidade da revisão da TTO. No momento 
da crise financeira de 2008, não se prescindiu do EBS como colchão amortecedor da crise. Diversas 
medidas foram adotadas no campo social - manutenção da política de valorização do salário mínimo, 
alargamento da elegibilidade e do valor do benefício do Programa Bolsa Família, extensão nas parcelas do 
seguro desemprego, entre outras ações - que atenderam ao propósito imediato de estabilizador automático 
da demanda agregada, mas também robusteceram a oferta protetiva do Estado. Foram tomadas, também, 
medidas de cunho fiscal, como as desonerações de automóveis, de produtos da linha branca e a isenção do 
Pis-Cofins da cesta básica, sendo que, somente a última teve algum impacto redistributivo pela redução 
relativa dos preços alimentares. Em 2009, o gasto social como proporção do PIB cresceu 0,4 pontos 
percentuais frente a 2008 e, daí em diante, não retornou ao patamar anterior ao da crise. As evidências 
apontam para um esforço de consolidação do EBS até o ano de 2014, quando se vivencia uma mudança de 
orientação econômica, em especial com o processo de impeachment de Dilma Rousseff que leva ao poder 
central uma nova coalização. É promulgada, no ano de 2016, a Emenda Constitucional 95, que congela por 
20 anos, em termos reais, as despesas primárias – em sua maioria gastos sociais - do governo federal. Nada 
menos que a paralisação, com chances de retrocesso, no esforço distributivo levado a cabo nas últimas 
décadas. Desde então, o Brasil segue essa rota de desconstrução do seu estado social. E, do lado da 
tributação, o cenário é também pouco alentador na medida em que até mesmo as gestões com viés social-
democrata mais acentuado não resgataram a agenda de progressividade tributária. Nessa fase a reforma 
tributária não foi encarada, tendo sido realizadas apenas mudanças que mais visavam atender a crise fiscal 
do que promover equidade. Diferente da década de 80-90 em que o país se alinhou as prescrições da TTO, 
até agora não se revisitou seu sistema tributário revogando os privilégios das altas rendas e do capital, que 
expoentes economistas da nova geração e da velha guarda neoclássica já consideram contraproducentes a 
eficiência e equidade.  

A quarta fase ainda irá se delinear. Inegável é que a recém-chegada crise sanitária de COVID-19 
impõe grandes desafios a política fiscal e seu papel distributivo tanto via gasto como por meio do sistema 
tributário. Ao calor do momento, em que pesem a demora na deliberação das ações e sua chegada aos 
destinatários, o Estado brasileiro tem executado seu papel de garantidor de última instância das rendas e 
dos contratos. Passado o período agudo, a opção poderá ser por uma rota mais ou menos intervencionista, 
aqui considerada como Direção 1 ou Direção 2. O mundo parece sinalizar para o trilhar da primeira direção, 
fortalecendo o papel distributivo do Estado, por consequência, do Estado de Bem-Estar Social. Mas, no 
Brasil, a sinalização do ministro da economia é prosseguir com as reformas estruturais, que em boa parte 
representa a redução da proteção social e o enxugamento do Estado. Ou seja, seguir pela Direção 2. O 
cenário não poderia ser mais desalentador para os brasileiros. 

A questão que se coloca neste texto, mediante o percurso histórico resgatado, é o quão redistributivo 
é a política fiscal brasileira e se é possível majorar seus impactos redistributivos. A esse propósito atende 
as estimativas apresentadas na seção 4.  
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3. Metodologia e base de dados 

 
3.1. Base de Dados: o que a POF contempla de transferências monetárias públicas e de tributos 

diretos 
 

Os dados empregados neste estudo advêm da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2017-
2018. Tal pesquisa tem como objetivo principal fornecer informações acerca da composição do orçamento 
doméstico e dos rendimentos da população brasileira e, desta forma, atualizar a estrutura dos índices de 
preços ao consumidor e fornecer um perfil das condições de vida da população. O desenho amostral da 
pesquisa permite inferências para todo o território nacional, para o meio rural das grandes regiões, para os 
estados e seus meios urbano e para as regiões metropolitanas.  

Dentre as despesas discriminadas pela POF, o presente estudo se debruçará sobre os gastos com 
tributos diretos, diferenciados na pesquisa entre incidentes sobre o patrimônio e sobre a renda das famílias. 
Na primeira categoria estão os impostos cobrados sobre propriedades, IPTU, e sobre veículos automotores, 
IPVA. Nesta última rubrica ainda foram incluídas outras obrigações relacionadas aos veículos, e.g. despesas 
com emplacamento, licenciamento, multas, seguro obrigatório, taxas de transferência do veículo, de carteira 
de habilitação e de perícias.  

Já as deduções incidentes sobre os rendimentos do trabalho, principal ou secundário, são 
discriminadas pela pesquisa em três grupos principais: contribuições previdenciárias (INSS), imposto de 
renda (IR) e outras deduções. Em especial, não há muita transparência quanto a natureza total desse último 
grupo, sendo descrita tanto no dicionário de variáveis como nos instrumentos de coleta apenas como 
“dedução do ISS e outros impostos” incidentes sobre os rendimentos brutos do informante. 

Quanto ao registro outros rendimentos, estão computados nessa base os valores de outros 
rendimentos que não os do trabalho, como programas de transferência de renda, aposentadorias, pensões, 
auxílios, aluguel, direitos autorais e doações. Também estão incluídos os outros recebimentos, i.e., abono 
e adiamento de férias, 13° e 14° salário, saque do PIS/PASEP e FGTS, indenizações, vendas, restituições, 
lucros, heranças e participação nos lucros (dividendos). À vista disso, a pesquisa agrupa todas as deduções 
incidentes sobre os rendimentos supracitados em apenas uma variável, sem discriminação quanto a sorte 
desses diversos vazamentos. Dessa forma, contribuições previdenciárias, IR, ISS e outras deduções não 
ligadas a tributação estão todas computadas conjuntamente nessa variável.  

Prosseguindo esta análise, é possível extrair dos registros de despesas da POF outras informações 
tributárias, além das já citadas anteriormente. No quadro de serviços domésticos, sinalizado nos 
instrumentos de coleta, é mostrado o recolhimento da parcela correspondente às contribuições à previdência 
social dos empregados do domicílio. Já as despesas com contribuição sindical, conselho e associação de 
classe, imposto sobre operação financeira (IOF) e previdência pública (INSS) são expostos no quadro que 
trata de encargos financeiros, previdências, contribuições e transferências.  

Destarte, em posse das informações contidas na POF, podemos dividir os valores dos pagamentos 
de tributos diretos nos seguintes grupos: contribuições previdenciárias, IRPF, outras deduções sobre 
rendimento do trabalho, deduções de rendimentos que não trabalho, IPVA, IPTU e outros diretos. Nesse 
último encontram-se as várias formas de contribuições classistas e o imposto sobre operações financeiras 
(IOF). 
 Além da investigação acerca dos tributos diretos, nosso estudo também colocará sob escrutínio os 
gastos sociais via transferências monetárias para as pessoas e famílias. Os dados relativos a esses gastos, 
sob a forma de transferências monetárias, encontram-se bem discriminados na POF, com informações sobre 
as aposentadorias, pensões, auxílios, programas de transferências de renda e benefícios em suporte aos 
trabalhadores e ao estudantado.  

Quanto às aposentadorias e pensões, desde a POF de 2008-2009 é possível identificar, 
separadamente, os regimes públicos previdenciários. De um lado, o Regime Geral da Previdência Social 
(RGPS), obrigatório a todos os trabalhadores regidos pela CLT e gerido pelo governo federal por meio do 
INSS e, de outro, os Regimes Próprios da Previdência Social (RPPSs), destinado aos servidores públicos 
civis e militares. Vale ressaltar que, apesar da semelhança entre a natureza das transferências desses dois 
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regimes, o RPPS conta com um maior número de auxílios, alguns deles inexistentes para trabalhadores do 
setor privado, como também com valores de benefícios mais elevados.   

Outra forma de transferência delimitada pela POF são os auxílios, divididos por nosso estudo em 
dois grupos: auxílios exclusivamente públicos e auxílios de natureza dúbia, podendo ser tanto públicos 
quanto privados. No primeiro estão os auxílios por reclusão, acidente e doença, englobando os benefícios 
do RGPS e aqueles destinados aos servidores públicos. Já, no tocante aos auxílios público/privados, temos, 
a título de exemplo, os destinados à alimentação, transporte, combustível, qualificação e funeral.   

Por fim, adiciona-se a essa miscelânea as transferências do governo voltadas à assistência social, à 
proteção do trabalhador e ao fomento de pesquisas. No primeiro está o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), destinado a idosos e deficientes de baixa renda, os 
programas de transferência de renda para a população em situação de pobreza e de proteção social a jovens 
e crianças. E, nos dois últimos itens estão, respectivamente, o seguro-desemprego e as bolsas universitárias 
da CAPES e CNPQ.  

À vista do que foi exposto acima, pode-se sintetizar as informações contidas na POF referentes as 
transferências monetárias em oito rubricas: aposentadorias e pensões do RPGPs e do RPPS; auxílios 
públicos e mistos (públicos/privados); Bolsa Família e outros programas de transferência de renda; BPC; 
bolsas de estudo; e seguro-desemprego.  
 
3.2 Estágios de renda e a decomposição do índice de Gini 
 

A avaliação dos impactos distributivos dos diferentes tipos de transferências e dos tributos diretos 
sobre a renda das famílias é realizada por meio dos indicadores usuais de concentração da renda: os índices 
de Gini e os Coeficientes de Concentração. A comparação entre o índice de Gini da renda anterior e 
posterior a concessão dos benefícios ou ao recolhimento dos impostos diretos é importante para a 
compreensão dos impactos distributivos. Cabe, no entanto, ter presente que a mudança nos índices de 
concentração – no caso do Gini - resulta de dois componentes: o primeiro, relativo ao grau de 
progressividade ou regressividade do benefício ou tributo ponderado pelo peso desses na renda, e o 
segundo, concernente aos rearranjos que tais intervenções provocam no ordenamento das famílias pela 
renda. Nesse texto, além dos Ginis antes e depois serão apresentadas as contribuições marginais a 
desigualdade que captam o quão redistributivo é um benefício ou tributo sem os efeitos de reordenamento. 
Isso porque mensura-se o efeito na margem, ou seja, sem mudanças na ordenação das famílias.  

Para essas avaliações emprega-se um esquema de estágios de renda, com a primeira, denominada 
renda primária, composta dos rendimentos auferidos no mercado de trabalho, com aluguéis e vendas, com 
doações e pensões alimentícias e com os ganhos na poupança e no mercado financeiro. Ou seja, todos 
aqueles rendimentos auferidos pelos membros das famílias antes da adição dos benefícios ou da dedução 
dos impostos. Em um segundo momento, adicionam-se à renda primária os benefícios monetários 
concedidos pelo Estado - previdenciários, assistenciais, laborais e educacionais, obtendo-se a chamada 
renda inicial. Deduzindo-se desta os impostos sobre a renda, as contribuições previdenciárias e os impostos 
sobre patrimônio – imóveis e veículos – chega-se à renda disponível. A figura 1 ilustra esse esquema de 
renda, que será a base para a avaliação dos impactos das transferências e dos tributos diretos. 
 
Figura 1 – Estágio da renda: primária, inicial e disponível. 
 

 
 

 

 

 

 Renda Primária Renda Inicial Renda Disponível 

+ 
transferências 

monetárias públicas 
e auxílios mistos 

- 
tributos diretos 

(cont. previd., IRPF, 
IPTU, IPVA, etc.) 
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Considera-se que a renda xi – posterior ao benefício ou ao tributo, ou mais amplamente a renda ex 
post – está ordenada de maneira que:1 

𝑥" ≤ 𝑥$ ≤ ⋯ ≤ 𝑥& 
 
O índice de Gini dessa distribuição pode ser calculado por meio da expressão 
 

𝐺( =
2
𝑛$𝜇-𝑖𝑥/ − 11 +

1
𝑛4

&

/5"

																																																																																								(1) 

ou 

𝐺( =
2
𝑛𝜇 cov

(𝑖, 𝑥/)																																																																																																											(2) 

com								𝜇 =
1
𝑛-𝑥/

&

>5"

 

Admite-se que a renda xi é formada por k parcelas, considerando os tributos, como parcelas negativas: 

𝑥/ = -𝑥?/

@

?5"

																																																																																																																					(3) 

A média da h-ésima parcela é 

𝜇? =
1
𝑛-𝑥?/

&

/5"

																																																																																																																	(4) 

e a respectiva participação na renda total é 

𝜑? =
𝜇?
𝜇 =

∑ 𝑥?/&
/5"
∑ 𝑥/&
/5"

																																																																																														(5) 

sendo para os tributos, participações negativas da renda 
 
Substituindo (3) em (2), se obtém 

𝐺( =
2
𝑛𝜇-cov(𝑖, 𝑥?/)

@

/5"

																																																																																																													 

ou 

𝐺( =
2
𝑛-𝜑?

@

?5"

1
𝜇?
cov(𝑖, 𝑥?/)																																																																																		(6) 

De modo semelhante a (2), pode-se definir a razão de concentração da h-ésima parcela como 

𝐶? =
2
𝑛𝜇?

cov(𝑖, 𝑥?/) =
2
𝑛 cov 1𝑖,

𝑥?/
𝜇?
4																																																																		(7) 

Deve-se ter presente, como dito, que as razões de concentração são definidas com base na ordenação 
pela renda final. 

Como resultado de (6) e (7), tem-se que 

𝐺( = -𝜑?

@

?5"

𝐶?																																																																																																																						(8) 

Como se pode depreender, a razão de concentração é proporcional à covariância entre as posições de 
ordem i e as rendas relativas xhi/𝜇h. Assim, a razão de concentração não é afetada pela troca de sinal da 
parcela, uma vez que as rendas relativas permanecerão as mesmas. Pode-se verificar que 

−1 +
1
𝑛 ≤ 𝐶? ≤ 1 −

1
𝑛																																																																																																							(9) 

 
1. A apresentação a seguir está baseada em Silverira (2008). 
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3.3. Os efeitos marginais de transferências e tributos na desigualdade de renda 
 

A avaliação de mudanças no índice de Gini devido a alterações muito pequenas – marginais – no 
valor dos benefícios ou dos tributos aponta os reais efeitos dessas intervenções, dado que, nesse caso, não 
ocorrem reordenamentos das famílias. Ou seja, busca-se identificar as contribuições marginais dos 
benefícios e tributos na desigualdade.  

Seja b o benefício e t o tributo e considerando que x seja a renda ex post, sendo a inicial para os tributos 
e a disponível para os tributos. Então, a relação entre o valor dos benefícios e o valor da renda anterior – 
no caso, a primária é 

𝛽 =
∑𝑏

∑(𝑥 − 𝑏)																																																																																																																				(10) 

e entre o valor dos tributos, a relação entre o valor dos tributos e a renda anterior – a inicial é 

𝛾 =
∑𝑡

∑𝑥 + 𝑡																																																																																																																									(11) 

Lembrando (8) 𝐺( = ∑ 𝜑?@
?5" 𝐶?, o índice de Gini das rendas ex post (x) após a concessão dos 

benefícios e a tributação são 

𝐺( =
1

1 + 𝛽 𝐶(PQ +
𝛽

1 + 𝛽 𝐶Q																																																																																											(12) 

e 

𝐺( =
1

1 − 𝛾 𝐶(RS −
𝛾

1 − 𝛾 𝐶S																																																																																											(13) 

respectivamente. 
A exposição a seguir emprega o exemplo dos benefícios, sendo similar no caso dos tributos. 

Supondo-se uma alteração proporcional no valor dos benefícios o novo valor pode ser descrito como 
𝑏T = 𝜃𝑏																																																																																																																														(14) 

com 𝜃 = 1 + 𝛿, em que 𝛿 é positivo e arbitrariamente pequeno, a ponto de não causar a reordenação 
das rendas ex post, o que implica as razões de concentração 𝐶(PQ e 𝐶Q continuarem as mesmas. 

O novo valor de β é 
𝛽W = 𝜃𝛽																																																																																																																																													(15) 

Assim, o novo índice de Gini da renda ex post é 
1

1 + 𝜃𝛽 𝐶(PQ +
𝜃𝛽

1 + 𝜃𝛽 𝐶Q 

e a variação de Gx é 

∆𝐺( = 1
1

1 + 𝜃𝛽 −
1

1 + 𝛽4𝐶(PQ + 1
𝜃𝛽

1 + 𝜃𝛽 −
1

1 + 𝛽4𝐶Q																																							(16) 

Após alguma manipulação algébrica, usando (11), obtemos 
 

∆𝐺(
𝜃 − 1 =

∆𝐺(
𝛿 =

𝛽
1 + 𝜃𝛽

(𝐶Q − 𝐺()																																																																												(17) 

Pode-se definir o nível de variação do índice de Gini advindo do incremento marginal do benefício 
como 

lim
[→]

∆𝐺(
𝛿 =

𝛽
1 + 𝛽

(𝐶Q − 𝐺()																																																																																							(18) 

 
Retomando a apresentação inicial da seção, relativa à decomposição do índice de Gini, onde foi 

visto que, quando a renda final xi é formada por k parcelas - expressão (3) - , o índice de Gini pode ser 
decomposto em k parcelas –– expressão (8) ––, que pode ser expressa do seguinte modo: 

-𝜑?

?

?5"

(𝐶Q − 𝐺() = 0																																																																																																		(19) 
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Assim como em (17), a intensidade da variação de Gx decorrente de um pequeno aumento proporcional 
na parcela xhi é dada por 𝜑?(𝐶? − 𝐺(), sintetizando o potencial de cada parcela – no caso dos benefícios – 
em colaborar na alteração da desigualdade. è progressividade ... ver tese 

 
4. Resultados  

 
4.1. POF 2017/18: estrutura de distribuição da renda e do consumo 

 
Os dados da última POF (2017-18) relativos aos rendimentos e despesas totais e de consumo, 

quando avaliados por décimos de renda familiar per capita mostram, entre outros eventos, a elevada 
desigualdade da renda, consubstanciada no fato da renda média dos 10% mais pobres representar tão 
somente 2,75% da dos 10% mais ricos e o fato da renda média situar-se no percentil 73. Além da 
concentração de renda, os dados recentes apontam assimetrias nas despesas totais e nas despesas de 
consumo, com as despesas em consumo dos 10% mais pobres representando 5,52% das do estrato mais 
rico (10+), e a presença de déficits orçamentários nos 30% mais pobres, sendo mais pronunciado nos 
primeiros dois décimos. Mas, vale notar que o déficit orçamentário entre os mais pobres diminui em 
profundidade e em extensão desde a POF 2002/03, mostrando a melhoria na renda da população e a 
disseminação do crédito. E, em razão disso, não se notam mais déficits quando se coteja a renda com as 
despesas de consumo, o que se observava nas POFs anteriores (2002/03 e 2008/09). No caso da 
desigualdade, vemos uma pequena redução na da renda total e nas das despesas, mas menos pronunciado 
do observado entre 2002/03 e 2008/09. 

Observa-se, ainda, que enquanto os 40% mais pobres contam com renda igual as despesas de 
consumo, nos 10% mais ricos as despesas de consumo perfazem pouco mais da metade da renda. E quando 
se avalia a importância do consumo nas despesas totais, verifica-se que a quase totalidade das despesas dos 
mais pobres é voltada ao consumo, enquanto nos 10% mais ricos, mais de ¼ das despesas são para o 
pagamento de impostos e taxas e para “poupança”. O que os dados nos revelam é que ainda há uma forte 
assimetria entre os mais ricos e mais pobres no nível de renda e na sua destinação em consumo. 
 

Tabela 1 
Estrutura da renda total segundo origem do recebimento por décimos de renda familiar per capita – Brasil, 

2017/18 

décimo renda 
total trabalho RGPS RPPS outras 

transferências 

Bolsa 
Família e 

prog sociais 

aluguéis e 
outras 
rendas 

rendimento 
não monetário 

variação 
patrimonial 

1 212,05 39,72 5,35 0,28 4,64 15,47 0,94 32,34 1,25 
2 409,31 50,15 8,70 0,49 4,28 7,50 1,26 26,07 1,55 
3 581,62 53,01 12,62 0,58 3,80 4,54 1,24 22,30 1,91 
4 761,38 54,79 14,07 0,83 3,10 2,98 1,39 20,98 1,85 
5 962,18 57,51 13,20 0,91 3,30 2,31 1,11 19,39 2,28 
6 1.195,80 54,95 17,63 1,46 2,63 1,93 1,31 17,64 2,45 
7 1.490,74 57,09 15,10 1,83 2,76 1,11 1,46 17,76 2,89 
8 1.934,19 59,01 13,57 2,70 2,52 0,49 1,70 16,37 3,64 
9 2.818,05 59,39 12,93 4,50 2,04 0,14 2,05 14,43 4,53 
10 7.717,58 58,32 6,81 8,55 2,61 0,02 3,33 10,00 10,36           

média 1.808,46 57,47 10,74 5,00 2,68 1,05 2,33 14,50 6,23 
Fonte: elaboração própria com base nos microdados POF 2017/18 – IBGE 
 

A composição da renda segundo fontes ou origem do recebimento comparece como importante para 
esse debate e, encontra-se discriminada por décimos de renda familiar per capita na Tabela 1. Chama a 
atenção, de imediato, a importância que as transferências monetárias (aposentadorias, Bolsa Família, outras 
transferências) bem como os rendimentos não monetários exibem entre os mais pobres. Efetivamente, no 
1º decimo essas quatro fontes de recebimento respondem por 52,5% da renda, tendo elas um peso 
importante nos 3 décimos seguintes, quando respondem juntas entre 27% e 38% da renda total. Já, no outro 
extremo da distribuição, essas fontes têm um peso marginal, salvo os rendimentos não monetários que ainda 



 

11 
 

respondem por no mínimo 10% da renda. O décimo mais rico, onde se situa a maior parte das pessoas que 
recolhem o IRPF, apresenta uma composição da renda bastante distinto, com destaque para a participação 
dos rendimentos oriundos de aposentadorias e pensões do RPPSs e da variação patrimonial que, juntos, 
respondem por quase 1/5 da renda total. Verifica-se nos estratos intermediários de renda (4º a 8º décimos) 
a importância dos rendimentos oriundos do RGPS, bem como os provenientes do mercado de trabalho. Fato 
é que os rendimentos do trabalho são a principal fonte de rendimento, com participação inferior à metade 
somente no décimo mais pobre. Há, contudo, que salientar a usual subeclaração de rendimentos que se 
concentram no topo da distribuição e também nos rendimentos oriundos do capital - como se depreende 
quando do cotejamento com os registros administrativos fiscais - nas pesquisas.  

Na composição das despesas segundo níveis de renda – Tabela 2 – observam-se algumas diferenças 
entre os estratos de renda, ainda que se esteja assistindo a um processo de convergência das estruturas 
orçamentárias. As principais diferenças se situam nos perfis extremos onde as rubricas de alimentação e 
outras despesas apresentam participações bem díspares. Enquanto a alimentação responde por cerca de 25% 
nos 20% mais pobres, no décimo mais rico sua participação é de 10%. Já, no caso das outras despesas que 
não de consumo, sua participação é de 28% nos 10% mais ricos e não atinge a 8% para os 20% mais pobres.  

 
Tabela 2 

Composição da despesa total segundo grupos de despesa por décimos de renda familiar per capita – 
Brasil, 2017/18 

décimo 
despesas 

totais 

despesas 

de 

consumo 

% 

consumo 
habitação transporte alimentação saúde 

educação 

e cultura 
vestuário 

cuidados 

pessoais 

outras 

despesas 

de 

consumo 

outras 

despesas 

1 318,51 302,00 94,8 36,5 9,6 25,9 5,0 4,5 5,1 6,1 2,1 5,2 

2 474,93 437,24 92,1 34,6 10,8 23,1 5,2 5,2 4,7 5,7 2,8 7,9 

3 609,57 555,48 91,1 34,7 11,6 20,8 6,0 5,1 4,9 5,2 2,8 8,9 

4 739,30 664,89 89,9 34,5 12,3 19,6 6,3 5,1 4,5 4,9 2,8 10,1 

5 923,76 819,37 88,7 33,0 13,8 18,9 6,0 5,3 4,5 4,4 2,8 11,3 

6 1.086,85 949,10 87,3 32,7 14,0 17,2 6,9 5,3 4,2 4,1 3,1 12,7 

7 1.339,50 1.156,37 86,3 32,3 14,4 16,4 6,9 5,7 4,0 3,6 3,1 13,7 

8 1.723,63 1.454,01 84,4 30,6 15,9 15,1 6,6 5,6 3,7 3,3 3,5 15,6 

9 2.443,90 1.991,77 81,5 29,2 16,0 13,5 7,0 6,4 3,2 2,6 3,6 18,5 

10 5.773,70 4.156,17 72,0 26,1 15,3 9,7 6,5 6,3 2,6 1,5 4,0 28,0 
             

média 1.543,49 1.248,73 80,9 29,7 14,7 14,2 6,5 5,9 3,5 3,0 3,5 19,1 

 Fonte: elaboração própria com base nos microdados POF 2017/18 – IBGE 
 

No que concerne as convergências entre cestas, destaca-se o peso que as despesas em habitação 
apresentam em todos os estratos de renda, pressionando o orçamento dos mais pobres. Verifica-se ainda 
relativa convergência na importância das despesas em saúde e educação e cultura e, em menor grau, nas 
destinadas a outras rubricas de consumo. De toda sorte, há entre os mais pobres uma maior participação 
dos gastos com bens e produtos, enquanto entre os mais ricos, os serviços tem um peso maior, fatos que 
implicam em uma maior incidência dos tributos indiretos sobre os mais pobres, dada a menor tributação 
que se assiste sobre o setor de serviços na economia. 

A chamada decomposição do índice de Gini da renda total e das despesas totais, descrita na 
metodologia, permite identificar as fontes que reforçam a desigualdade e as que a mitigam. Relembrando 
que fontes de renda que contam com coeficiente de concentração inferior ao índice de Gini são aquelas em 
que a contribuição à desigualdade é inferior à sua participação na renda e são, grosso modo, fontes 
progressivas de renda. Na Tabela 3, onde constam os coeficientes de concentração de cada fonte de renda, 
sua participação na renda e sua contribuição ao Gini, fica claro que o os rendimentos não monetários, as 
aposentadorias e pensões do RGPS e o Bolsa Família e programas sociais federais são parcelas progressivas 
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de renda. De outro lado, os rendimentos de empregador, as aposentadorias e pensões dos RPPSs, os 
rendimentos de aluguéis e os provenientes de variação patrimonial reforçam a desigualdade. Vale notar, 
por fim, que o índice de Gini e o coeficiente de concentração dos rendimentos de empregados – principal 
fonte de renda – são muito próximos, apontando que as outras fontes de renda não implicam em conjunto 
alterações na desigualdade. Como nessas outras fontes da renda encontram-se não somente as transferências 
monetárias públicas, pouco se pode afirmar quanto ao impacto redistributivo dessas. 
 

Tabela 3 
Decomposição do índice de Gini da renda total familiar per capita por fontes de renda– Brasil, 2017/18 

Tipo de rendimento Coeficiente de 
Concentração 

% na 
renda 

% do 
Gini 

Contribuição 
marginal 

Empregado 0,532 39,7 39,5 -0,001 
Empregador 0,848 6,7 10,7 0,021 
Conta própria 0,445 11,0 9,2 -0,010 
RGPS 0,433 10,7 8,7 -0,011 
RPPS 0,821 5,0 7,7 0,014 
Aposentadoria privada 0,895 0,7 1,2 0,003 
Bolsa e prog. sociais federais -0,303 1,0 -0,6 -0,008 
Pensão alim., mesada e doação 0,339 0,9 0,6 -0,002 
Outras transferências 0,291 1,1 0,6 -0,003 
Aluguéis 0,822 1,6 2,5 0,005 
Outras rendas 0,427 0,7 0,5 -0,001 
Não monetário 0,379 14,5 10,3 -0,023 
Variação patrimonial 0,789 6,2 9,2 0,016 
     
Renda total inicial 0,535 100,0 100,0  
Fonte: elaboração própria com base nos microdados POF 2017/18 – IBGE 

 
Como dito os rendimentos oriundos do trabalho de empregado respondem pela maior parcela da renda total 
inicial, se mostrando neutros em seu efeito na desigualdade, dada a similitude entre as participações no Gini 
e na renda bem como valor quase nulo da contribuição marginal. Vale notar que, na POF de 2008/09, a 
contribuição marginal era maior, com a diferença entre o Gini e o Coeficiente de Concentração (medida de 
progressividade) de 0,0081 superior a de 0,0030 nessa POF. Essa piora na desigualdade no mercado de 
trabalho tem sido apontada por analistas, que se inicia em 2017/18 e se estende até hoje. A queda do índice 
de Gini da renda total inicial em relação ao de 2008/09 (0,561) é decorrente de melhoras distributivos em 
quase todas fontes de renda, com destaque para o RGPS, o Bolsa e os rendimentos não monetários e para 
perda de participação de fontes regressivas.  
 

4.2. Transferências monetárias: distribuição, participação na renda e impactos redistributivos 
 

O olhar sobre a composição das fontes de renda segundo décimos de renda familiar per capita, 
ilustrados no Gráfico1, deixa patente como algumas transferências governamentais têm caráter altamente 
regressivo, como é o caso do RPPS. A participação dessa fonte na renda nos décimos é crescente conforme 
se avança para o topo da distribuição, atingindo seu ápice nos 10% mais ricos, onde responde por 9% da 
renda total. Em grande medida isso está ligado à inexistência de um teto de recebimento – de contribuição 
também – e a generosidade nas regras de definição dos valores dos benefícios, bem como um maior número 
de auxílios concedidos.  Já, no tocante ao RGPS, é notável sua maior participação nos grupos intermediários 
de renda visto que os mais pobres enfrentam maiores dificuldades de inserção no mercado formal. Este 
último ponto também ajuda a explicar o comportamento dos auxílios e do seguro-desemprego, em sua 
maioria vinculados ao mercado de trabalho. Assim, sua baixa participação na renda dos mais pobres é 
decorrente, como visto, das maiores taxas de informalidade e, por conseguinte, uma parte da sociedade 
permanece, muitas vezes, alijada dessa rede de proteção social.  

O grande papel progressivo cabe aqui ao Bolsa Família e às demais transferências do governo. Esse 
grupo corresponde a 14% da renda total no décimo mais pobre, participação que diminui continuamente 
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nos demais décimos. A participação marginal no 3º décimo de renda ilustra, de forma contundente, o baixo 
erro de inclusão desses programas, com sua concentração nos 10% mais pobres, bem como sua elevada 
focalização, ressaltada no Gráfico 2. Já o BPC apresenta um grau de progressividade mais tímido, mantendo 
uma certa constância na participação da renda total até o sexto décimo - em torno de 2% - e, a partir desse 
ponto, decresce nos demais décimos de renda. Vale notar, ainda, que os chamados rendimentos não 
monetários apresentam uma participação destacada nos estratos inferiores e intermediários de renda, 
respondendo por quase 1/6 da renda média familiar per capita. Nos 40% mais pobres supera a 1/5 da renda 
total, sendo que nos 10% mais pobres representa quase 1/3. A principal rubrica desses rendimentos é a 
relacionada ao aluguel estimado para aqueles que não pagam aluguéis por suas moradias. Nos mais pobres 
destacam-se, também, a produção própria. Esses rendimentos somados ao Bolsa Família e as aposentadorias 
do RGPS respondem entre 36% e 51% nos quatro primeiros décimos de renda. 

 
Gráfico 1 

Valor da renda total domiciliar per capita e sua composição pelos rendimentos privados monetários, pelas 
rendas não monetárias e por transferências governamentais e mistas, por décimos de renda domiciliar per 

capita. Brasil, 2017/18. 

 
Fonte: elaboração própria com base nos microdados POF 2017/18 – IBGE 

 
As informações expostas no Gráfico 2 permitem robustecer essa análise e, utilizando a distribuição 

da renda e de suas fontes entre os estratos como parâmetro, identificar a natureza de cada transferência 
sobre a desigualdade. No que tange às aposentadorias e pensões públicas, é possível observar uma tímida 
progressividade. Isso se deve à soma de dois efeitos de sentidos opostos. Por um lado, o RPPS concentra 
73% de suas transferências no décimo mais rico, responsável por se apropriar 47% da renda monetária total 
e, dessa forma, contribui sobremaneira para o agravamento da concentração de renda. Em contrapartida, o 
RGPS apresenta natureza progressiva, especialmente nos estratos intermediários, pois, enquanto a diferença 
entre a parcela da renda monetária apropriada pelos “20 inferiores aos 10% mais ricos” e os “30 seguintes 
aos 40% mais pobres” é de 11 pontos percentuais, a diferença para os benefícios recebidos do RGPS cai 
quase a metade – 6 pontos percentuais. É importante ressaltar que mesmo o RGPS não é tão progressivo 
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assim, já que a maior parte dos benefícios são de caráter contributivo e, portanto, não abarcam uma 
significativa parcela dos mais pobres, que tem uma trajetória laboral marcada pela precariedade e elevada 
informalidade. Nesse gráfico também é evidenciada a grande progressividade do Bolsa Família. Enquanto 
os 40% mais pobres se apropriam de 9% da renda monetária, o mesmo grupo recebe 82% dos benefícios 
advindos do programa. Esse potencial distributivo do Bolsa Família está imbricado com o grande grau de 
focalização do programa, mas é atenuado pelo peso desta fonte na renda. Ou seja, ainda que capaz de 
alcançar os estratos mais pobres da distribuição, seu efeito redistributivo é reduzido. 

 
Gráfico 2 

Estrutura de distribuição da renda total, da renda monetária primária, de aposentadorias e pensões 
públicas – total, RGPS e RPPS – Bolsa Família e rendas não monetárias por estratos selecionados de 

renda familiar per capita. Brasil, 2017/18. 

 
Fonte: elaboração própria com base nos microdados POF 2017/18 – IBGE 

 
É importante sublinhar que a desigualdade da renda monetária, medida pelo índice de Gini, diminui 

“após” as transferências, com o índice de Gini se reduzindo de 0,640 (renda monetária primária – original) 
para 0,567 (renda monetária inicial). Já na renda total, o índice de Gini se reduz de 0,577 para 0,535 (tabela 
7). Nota-se que, enquanto na renda monetária as transferências “reduzem” o Gini em 11,3%, na renda total 
essa redução se reduz para 7,3%. Essa atenuação se deve ao impacto redistributivo da renda não monetária, 
em que o aluguel estimado é a principal rubrica. E, como se trata de transferências monetárias, o impacto 
entre as rendas monetária primária/original e a inicial é o que melhor reflete os efeitos das políticas de 
previdência, assistência e laborais. 

 Na Tabela 4 encontra-se a decomposição do índice do Gini da renda total domiciliar per capita, 
segundo as fontes de renda, onde se pode avaliar a importância de cada fonte e de sua contribuição à 
desigualdade. No caso dos benefícios, quanto menor o coeficiente de concentração maior sua 
progressividade. Nesse caso, pode-se discriminar a fonte de renda do benefício em regressivo, neutro, 
progressivo e progressivo pró-pobre. Quanto o coeficiente de concentração é maior que o índice de Gini, a 
transferência têm efeitos regressivos, como as aposentadorias e pensões do RPPSs, a renda primária 
monetária e as bolsas de estudo. As transferências e fontes neutras são as que apresentam coeficientes de 
concentração iguais ao Gini, o que não se observa; pode-se estender o conceito àquelas fontes cuja 
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concentração se situa em patamar similar ao Gini. Nesse grupo, pode-se inserir os auxílios mistos. 
Progressivos são os benefícios cujos coeficientes de concentração são inferiores ao Gini, com a 
progressividade crescendo quanto menores os coeficientes. Quando os coeficientes de concentração são 
negativos, denominam-se tais fontes de renda como progressivas “pró-pobres˜. Vale notar que quando se 
observa um elevado nível de concentração da renda, muitas transferências são progressivas, ainda que 
apresentem coeficientes relativamente elevados, pois basta ser inferior ao Gini. Em ordem de grau de 
progressividade temos as aposentadorias e pensões do RGPS, a renda não monetária, o seguro desemprego 
e os auxílios públicos. Já o BPC e, especialmente, o Bolsa Família são transferências progressivas e pró-
pobres. 

Tabela 4 
Decomposição da desigualdade (Índice de Gini) da renda total inicial por fontes selecionadas de renda. 

Brasil, 2017/18 

Rendas e transferências 
Coeficiente 

de 
Concentração 

% na 
renda % Gini Contribuição 

marginal 

Renda primária monetária 0,5815 66,7 72,5  0,031 
RGPS 0,4333 10,7 8,7  -0,011 
RPPS 0,8216 5,0 7,7  0,014 
Bolsa família -0,5398 0,5 -0,5  -0,005 
Auxílios públicos 0,1610 0,5 0,2  -0,002 
Auxílios mistos 0,5132 1,2 1,1  0,000 
BPC -0,0833 0,6 -0,1  -0,004 
Bolsa de estudo 0,5649 0,1 0,1  0,000 
Seguro desemprego 0,2131 0,2 0,1  -0,001 
Renda não monetária 0,3794 14,5 10,3  -0,023     

 
Renda total inicial 0,5349 100,0 100,0  

Fonte: elaboração própria com base nos microdados POF 2017/18 – IBGE 
 
A contribuição marginal aponta aqueles benefícios ou rendas cuja concessão de um real a mais implica 
aumento ou redução da desigualdade. Evidente que as principais fontes de renda - a primária monetária e a 
não monetária - exibem as maiores contribuições marginais, tendo destaque, entre as transferências, o RPPS 
com efeito concentrador e o RGPS reduzindo a desigualdade. BPC e Bolsa Família são as outras 
transferências cuja expansão reduz a desigualdade ainda que de modo atenuado haja visto a participação 
reduzida delas na renda. 
 
4.3 Tributos diretos: incidência, participação na renda e impactos redistributivos 
 

O papel distributivo da política fiscal pode ser avaliado pelo lado do gasto, como feito na subseção 
anterior, ou via sistema tributário, que agora será empregada para avaliar o impacto dos tributos diretos – a 
tributação indireta será objeto de pesquisas futuras. O Gráfico 3 ilustra o perfil dos tributos e outras 
deduções nos estratos de renda da população, chamando atenção a baixa progressividade dos impostos 
diretos. Percebe-se que o décimo mais pobre da população destina 3,1% da sua renda para o pagamento dos 
impostos diretos enquanto o décimo mais rico destina apenas 10,6%.  

Ao analisar a composição dos impostos pagos pelos décimos de renda verifica-se que algumas 
contribuições e impostos oneram proporcionalmente mais uma camada da população do que outra. Por 
exemplo, no décimo mais pobre, a participação do IPVA, contribuições previdenciárias e do IPTU no total 
de impostos diretos pagos são de 41%, 27% e 19% respectivamente. No décimo mais rico a parcela 
destinada ao pagamento do IPVA e IPTU representam 9% e 7% do total de impostos pagos. Os estratos 
intermediários, 2º ao 9º, destinam boa parte do que se paga de impostos as contribuições previdenciárias, o 
que não se reflete no décimo mais rico. Outro fator que chama atenção é que, de modo proporcional, o 
décimo mais pobre e o décimo mais rico destinam a mesma parcela de sua renda ao pagamento das 
contribuições previdenciárias, 27%.  
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Cabe ponderar, como mostra o Gráfico 4, o quanto cada estrato da população, de acordo com a 
renda, destina aos impostos diretos totais.  O IR prevalece nos 10% mais ricos e nos 20% logo abaixo, ou 
seja, nos 30% mais ricos. Esta parcela da população é responsável pelo recolhimento de 97% desse imposto, 
fato que pode ser explicado pelo predomínio das baixas rendas no mercado de trabalho, mesmo no formal. 
Sobre o total dos impostos diretos, se for comparada a razão entre a arrecadação total destes e a participação 
na renda primária total, fica claro que o 1% mais rico paga menos imposto proporcionalmente em 
comparação aos 9% abaixo. 

Uma vez que a participação da renda primária total do 1% mais rico é de 15% e, na medida que esse 
grupo é responsável pela arrecadação de 16% dos impostos diretos, essa razão é de 1,1. Já para os 9% 
abaixo do 1% mais rico, a razão é de 1,3. Em suma, os tributos diretos são levemente progressivos, sendo 
que à medida que se investiga o topo da distribuição de renda, especialmente o 1% mais rico, é possível 
verificar que essa progressividade diminui. 

 
Gráfico 3 

Participação percentual dos tributos diretos e outras deduções sobre a renda total inicial por décimos de 
renda total familiar per capita. Brasil, 2017/18 

 
Fonte: elaboração própria com base nos microdados POF 2017/18 – IBGE 

 
Os efeitos redistributivos dos tributos diretos se mostram bem reduzidos, com a desigualdade entre 

as rendas totais inicial e disponível mensurada pelo Gini diminuindo tão somente 2,1% (de 0,535 para 
0,521). Considerando só a parcela monetária das rendas a redução do Gini é de 0,567 para 0,557 ou em 
termos relativos -1,8% (tabela 7). Fica patente, portanto, a ineficácia redistributiva do principal instrumento 
tributário de corte redistributivo. Porque se assiste a esse quadro? É o que a decomposição permite melhor 
apreender. 

Considerando que os tributos são despesas monetárias, decidiu-se apresentar a decomposição do 
índice de Gini da renda monetária disponível, com a renda monetária inicial e os tributos diretos sendo as 
parcelas dessa renda. Os tributos diretos, como dito, são parcelas negativas e, diferentemente dos 
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benefícios, tributos progressivos são aqueles cuja incidência é proporcionalmente maior nos ricos. Assim, 
quanto maior o coeficiente de concentração frente ao índice de Gini, mais progressivo é o imposto, com 
seu efeito dependendo do peso que tem na renda. Como se pode notar, o fato de os tributos só representarem 
pouco mais de 10% da renda final atenuam os impactos desses que, ademais, apresentam, salvo o IRPF e 
as deduções, coeficientes de concentração próximos da neutralidade. As contribuições previdenciárias, o 
IPTU e os outros diretos mostram-se neutros, enquanto o IPVA é um imposto regressivo. A progressividade 
do IRPF, das outras deduções da renda do trabalho e, em menor grau, das deduções de renda não trabalho 
são relativamente elevadas, mas o pequeno peso desses impostos, da ordem de 4,5% da renda, arrefece seus 
ganhos distributivos. Em verdade, o incremento da participação desses tributos implicaria a elevação dos 
seus coeficientes de concentração, pois dada a desigualdade na renda monetária inicial, a base da tributação 
direta é estreita e se localiza nos 10% mais ricos. 

 
Gráfico 4 

Estrutura de distribuição da renda total, da renda monetária primária, dos tributos diretos, do IR, das 
contribuições previdenciárias e do IPTU por estratos selecionados de renda familiar per capita. Brasil, 

2017/18. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos microdados POF 2017/18 – IBGE 
 

Chama a atenção os valores dos coeficientes de concentração do IPTU e do IPVA, os impostos 
patrimoniais de base mais extensa e, assim, mais bem captados pela POF. É usual a desigualdade 
patrimonial ser bem superior à da renda, o que deveria implicar uma concentração – progressividade – 
maior desses impostos. Essa situação aponta para a existência de espaço para a ampliação da 
progressividade desses tributos, em especial do IPTU. A atualização constante de plantas de valores dos 
imóveis mais aderentes aos valores de mercado, a aplicação de alíquotas progressivas, permitidas com a 
EC no 29, e regras de isenção menos abrangentes e voltadas aos imóveis de pequeno valor em localidades 
com infraestrutura precária são medidas que implicariam na mudança desse quadro. Essas ocorrências, a 
baixa participação dos tributos sobre a renda e o patrimônio e o reduzido efeito redistributivo mostram os 
bloqueios que as elites e as classes médias erigem contra a progressividade tributária. Bloqueios que se 
fazem presentes no legislativo, onde mudanças no IPTU são usualmente rechaçadas, e no judiciário, que 
em várias ocasiões se julgou contrariamente à aplicação da noção de capacidade contributiva ao IPTU e ao 
ITCD/ITCMD. 
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Tabela 5 
Decomposição da desigualdade (Índice de Gini) da renda monetária disponível por grupos de tributos 

diretos. Brasil, 2017/18 
Rendas e tributos Coeficiente 

de 
Concentração 

% na 
renda 

disponível 

% Gini Contribuição 
marginal 

Renda monetária inicial 0,5653 110,4 112,0 0,0089 
Cont. previdenciárias 0,5643 -3,7 -3,7 -0,0003 
IRPF 0,8528 -2,9 -4,4 -0,0086 
Outras deduções da renda do trabalho 0,8041 -0,1 -0,1 -0,0002 
Deduções de renda não trabalho 0,7566 -1,4 -1,9 -0,0028 
IPTU 0,5405 -0,8 -0,8 0,0001 
IPVA 0,3920 -1,5 -1,1 0,0025 
Outros diretos 0,5538 -0,1 -0,1 0,0000     

 
Renda monetária disponível 0,5572 100,0 100,0  

Fonte: elaboração própria com base nos microdados POF 2017/18 – IBGE 
 
4.4 Efeitos redistributivos das transferências e dos tributos diretos 

 
Cabe agora analisar os efeitos redistributivos das transferências monetárias públicas e dos tributos 

diretos conjuntamente, com a decomposição da renda disponível total com a renda primária monetária, as 
rendas não monetárias, as transferências e os tributos diretos como parcelas da renda. 

As conclusões apontadas nas análises anteriores não se modificam, valendo sublinhar que a renda 
primária monetária, as aposentadorias e pensões e as rendas não monetárias superam a renda disponível 
(105,4%), com os principais tributos - contribuições previdenciárias, o IRPF e as deduções das rendas não 
trabalho - respondendo por -6,7% da renda disponível. Assim sendo, são essas parcelas que tem sua 
progressividade (concentração) mais efetiva. Fica evidente que parcelas com elevada progressividade 
apresentam efeitos mitigados por sua reduzida participação - peso - na renda total disponível, como é o caso 
do Bolsa Família e do BPC, enquanto fontes progressivas não pró-pobres, como o RGPS, apresentam 
impactos - mensurados pela contribuição marginal - bem mais efetivos, decorrente de seu peso na renda. 

O RPPS é a transferência com efeitos regressivos claros, apresentando a terceira contribuição 
marginal em valor absoluto só menor que a das duas principais fontes de renda, a privada monetária e as 
não monetárias. Em comparação ao RGPS, cuja participação na renda é mais do que o dobro, apresenta 
contribuição marginal bem maior e concentradora. Quanto aos auxílios, fica patente que os de caráter 
público são mais progressivos que os denominados mistos, que são aqueles conquistados pelas categorias 
de trabalhadores mais organizados e, assim, situados nos estratos intermediários da distribuição de renda. 

Já, no caso dos tributos, o único que exibe uma contribuição marginal da ordem de grandeza dos 
benefícios acima elencados é o IR, que seria potencializada com um incremento em sua participação; caso 
seu peso na renda atingisse 4% o índice de Gini se reduziria, nesse exercício estático, em 2,6% - de 0,5239 
para 0,5099. E, como se sabe, a progressividade do IRPF poderia ser grandemente incrementada, isto é, o 
espaço para ganhos redistributivos com a expansão da base e com o incremento de alíquotas é muito 
promissor. 
 
  



 

19 
 

Tabela 6 
Decomposição da desigualdade (Índice de Gini) da renda total disponível por tipos de benefícios 

monetários e grupos de tributos diretos. Brasil, 2017/18 
Rendas, transferências e tributos Coeficiente de 

Concentração 
% na renda 
disponível 

% Gini Contribuição 
marginal 

Renda primária monetária 0,5756 72,5 79,7 0,0375 
RGPS 0,4481 11,7 10,0 -0,0089 
RPPS 0,8192 5,4 8,5 0,0159 
Bolsa Família -0,5290 0,6 -0,6 -0,0063 
Auxílios públicos 0,1734 0,6 0,2 -0,0021 
Auxílios mistos 0,5055 1,3 1,2 -0,0002 
BPC -0,0558 0,7 -0,1 -0,0041 
Bolsa de Estudo 0,5678 0,1 0,1 0,0000 
Seguro desemprego 0,2192 0,2 0,1 -0,0006 
Renda não monetária 0,3841 15,8 11,6 -0,0221 
Cont. previdenciárias 0,5536 -3,1 -3,3 -0,0009 
IRPF 0,8457 -2,4 -3,9 -0,0077 
Outras deduções da renda do trabalho 0,8026 -0,1 -0,1 -0,0003 
Deduções de renda não trabalho 0,7509 -1,1 -1,6 -0,0025 
IPTU 0,5628 -0,7 -0,8 -0,0003 
IPVA 0,4057 -1,3 -1,0 0,0015 
Outros diretos 0,5622 -0,1 -0,1 0,0000     

 
Renda total disponível  0,5239 100,0 100,0  

 Fonte: elaboração própria com base nos microdados POF 2017/18 – IBGE 
 
A tabela 7 resume de modo estilizado os impactos da política fiscal direta, constando os índices de 

Gini e os valores da renda familiar per capita total e monetária em cada uma das etapas de renda 
consideradas: primária, inicial (primária + transferências) e disponível (inicial – tributos diretos). Consta, 
também, a parcela apropriada pelos 10% mais ricos em cada uma das etapas e para as duas rendas – total e 
monetária. Em primeiro lugar, observa-se que o patamar da desigualdade da renda monetária é bem superior 
ao da renda total e, por isso, os impactos tanto das transferências como dos tributos são atenuados quando 
se trata da renda total. O recebimento das transferências implica em quedas de 7,3% e 11,3% para a renda 
total e monetária, respectivamente, enquanto os tributos diretos implicam reduções entre a renda inicial e 
disponível de 2,1%, para a total, e 2,9% na monetária. A política fiscal direta reduz a participação dos mais 
ricos na renda monetária em 6 pontos percentuais, o pode parecer expressivo, mas que, considerando 
resultado final com os 10% mais ricos se apropriando de 44,2% da renda monetária disponível, mostra que 
que todo o esforço de arrecadação com os impostos diretos e com o gasto social via transferências 
monetárias não consegue alterar de modo expressivo a alta desigualdade da renda primária. Esses ganhos 
distributivos modestos, cotejando com os resultados de Silveira & Passos (2017), não apresentam grande 
alteração. Cabe, no entanto, sublinhar que, no caso das transferências, seus efeitos redistributivos 
mostraram-se fundamentais para que o aumento na desigualdade na renda primária implicasse em um 
aumento nas desigualdades nas outras duas etapas da renda. 

 
Tabela 7 

Índice de Gini, valor médio mensal e parcela apropriada pelos 10% mais ricos das rendas familiares per 
capita total e monetária pelas etapas de renda 

Etapas renda Gini Valor  
(R$ jan. 2018) 

Parcela 10% 
mais ricos 

Monetária 
Primária 0,640 1.206,24 50,2% 
Inicial 0,567 1.546,23 45,2% 
Disponível 0,551 1.398,43 44,2% 

Total 
Primária 0,577 1.468,47 45,9% 
Inicial 0,535 1.808,46 42,7% 
Disponível 0,524 1.660,66 41,6% 

Fonte: elaboração própria com base nos microdados POF 2017/18 – IBGE 
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5. Considerações Finais  
 

As estimativas apresentadas mostram os efeitos redistributivos de dois elementos centrais do Estado 
de Bem-Estar: a proteção social via benefícios monetários previdenciários, assistenciais e laborais bem 
como o financiamento por meio dos tributos diretos. Verificou-se que as transferências alcançam relativo 
sucesso redistributivo, tendo em vista que as transferências de maior envergadura são baseadas no trinômio 
afiliação-contribuição-benefício. Com isso, há certa rigidez da prevalência desses benefícios em relação ao 
perfil distributivo dos rendimentos do trabalho. O potencial redistributivo do gasto social monetário passa, 
portanto, tanto por medidas na previdência – como, por exemplo, limitação do recebimento de benefícios 
por apenas um dos regimes (salvo para profissionais da educação e da saúde que usualmente atuam tanto 
no setor público como no privado), regras que impliquem maiores taxas de reposição para os trabalhadores 
de menor renda e vida laboral mais instável e a extensão das regras para os militares - como por políticas 
para o mercado de trabalho, que perpassa ações no campo da infraestrutura social (habitação, saneamento, 
lazer, mobilidade urbana), na educação pública, na cultura e em políticas de emprego. A expansão dos 
programas de transferência de renda, que passou a ter relativo consenso com a crise econômica decorrente 
da pandemia, é, também, um caminho a seguir, devendo ter presente, no entanto, que seus efeitos 
redistributivos são menos expressivos.  

O que de fato tem efeitos sobre a desigualdade é a redução da participação dos mais ricos na renda, 
cujo instrumento mais apropriado é a tributação sobre a renda e o patrimônio que, como vimos, não se 
fazem presentes de forma significativa na realidade brasileira. Dessa forma, a agenda progressiva na 
tributação tem de ser recuperada por meio de maior tributação dos rendimentos do capital das pessoas 
físicas, redução de isenções e deduções, criação de alíquotas marginais superiores no IRPF e, no caso do 
IPTU, a atualização das plantas de valores e a aplicação de alíquotas progressivas. Por fim, deve-se ter 
presente que mudanças no IRPF dependem da ampliação da base de incidência com a redução da 
pejotização, o que requer repensar os regimes simplificados e, também, o IRPJ. 
 
Referências 
 
ALMEIDA, P. R. A economia internacional no século XX: um ensaio de síntese. Rev. Bras. Polít. Int. v. 
44, n.1, p. 112-136, 2001. 
AVILA, R.; CONCEIÇÃO, J. A economia política da tributação no Brasil. Anais do XXIII Encontro 
Nacional de Economia Política. Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ), 2018. 
BRESSER-PEREIRA, L. C. A crise financeira global e depois: um novo capitalismo? Novos Estudos 
CEBRAP, n. 86, 2020. 
GOBETTI, S. W. Tributação da renda do capital e progressividade: o que fazer? In: AFONSO, J.R; LUKIC, 
M.; ORAIR, R.; SILVEIRA, F. G. (orgs.). Tributação e Desigualdade. Belo Horizonte (MG): Letramento, 
2017. 
GOBETTI, S. W.; ORAIR, R. Progressividade Tributária: a agenda negligenciada. IPEA: Rio de Janeiro. 
2016 (Texto de Discussão 2190). 
GUEDES, D. R. Economia da pandemia parte 1: choques econômicos ligados ao Covid-19. No prelo, 2020. 
KERSTENETZKY, C. L. O Estado do Bem-Estar Social na Idade da Razão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
KERSTENETZKY, C. L.; GUEDES, G. P. O Welfare State resiste? Desenvolvimentos recentes do estado 
social nos países da OCDE. Ciência & Saúde Coletiva, v. 23, n.7, p.2095-2106, 2018. 
PIKETTY, T.; SAEZ, E.; ZUCMAN, G.  Rethinking capital and wealth taxation. Mimeo, 2013. Available 
at:  http://piketty.pse.ens.fr/files/PikettySaez2014RKT.Pdf. 
SILVEIRA, F. G.; PASSOS, L. Impactos distributivos da tributação e do gasto social-2003 e 2008. In: 
AFONSO, J. R. et al. (Org.). Tributação e desigualdade. Rio de Janeiro: Letramento, 2017. 


