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RESUMO
O objetivo principal deste trabalho foi o de mensurar a desigualdade de renda entre os grupos de
mulheres e de homens. Para atingir o objetivo foram utilizados os microdados da PNAD, de 2004 a
2014, com enfoque no RDPC. Como metodologia, optou-se por calcular o índice de Gini, e sua
decomposição considerando 10 parcelas do RDPC e o grau de progressividade de cada parcela. Como
resultados, a participação de cada parcela na formação do RDPC foi diferente quando comparados os
grupos. Pelo grau de progressividade evidenciou-se o alto grau de progressividade negativa das
parcelas 2, 4, 6 e 9 para as mulheres e das parcelas 2, 4, 6, 7 e 9 para os homens. Já as parcelas 1, 3, 5,
7, 8 e 10, para as mulheres, tiveram grau de progressividade positivo, sendo que a parcela 10 (Outros
Rendimentos) foi a que mais se destacou. Essa parcela tem grande importância para a redução da
desigualdade da renda, só não tendo força maior por ela ter pequena participação percentual no RDPC.
Palavras-chave: Distribuição de Renda. Desigualdade. Mulher. Homem.
INCOME DISTRIBUTION INCOME FROM BRAZIL: AN ANALYSIS OF INEQUALITY
BETWEEN MEN AND WOMEN FROM 2004 TO 2014.
ABSTRACT
The main objective of this study was to measure income inequality among women and men groups. To
reach the objective, the PNAD microdata from 2004 to 2014, with a focus on the RDPC, were used. As
a methodology, it was chosen to calculate the Gini index, and its decomposition considering 10 plots of
the RDPC and the degree of progressivity of each plot. As a result, the participation of each plot in the
RDPC formation was different when compared to the groups. The degree of progressivity was
evidenced by the high degree of negative progressivity of plots 2, 4, 6 and 9 for women and plots 2, 4,
6, 7 and 9 for men. On the other hand, the plots 1, 3, 5, 7, 8 and 10 for women had a positive degree of
progressivity, with plot 10 (Other Income) standing out the most. This share is very important for the
reduction of income inequality, only having no greater force because it has a small percentage
participation in the RDPC.
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1 INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos países com mais elevados níveis de desigualdade de renda do mundo.
Segundo UNDP (2017), com a divulgação do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2016, o
Brasil foi o décimo país mais desigual. Todavia, esse alto nível de concentração de renda, mensurado
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pelo índice de Gini, apresenta queda ininterrupta desde 2001 conforme apontou Hoffmann (2011) . Tal
situação demonstra que, embora de forma lenta e ainda longe do ideal, o país conseguiu melhorar sua
distribuição de renda. Avanço considerado importante, sobretudo após a política de estabilização da
inflação que foi obtida através do Plano Real. Percebe-se, que de 1995 a 2008, a queda do índice de
Gini, de acordo com IPEA (2006), foi de 8,8%.
É interessante perceber que a desigualdade de renda no Brasil, se dá de forma diferente entre
suas regiões e estados conforme apontaram os trabalhos de Almeida Gabriel (2014) e Hoffmann
(2003, 2006, 2007 e 2010). Todavia, ainda não se sabia se tal desigualdade se deu de forma diferente
entre homens e entre mulheres. Resposta trazida por esse trabalho.
Hoffmann (2006b) analisou a evolução do índice de Gini no Brasil de 1998 a 2004. Para o autor,
o maior responsável pela queda no índice foi a melhora da distribuição de renda verificada nos
rendimentos do trabalho, que explicou 65,5% na melhora. Em segundo lugar foram as transferências
governamentais, representando 28,0%.
Já Almeida Gabriel (2014), em sua análise, encontrou redução do Gini de 7,4 % de 2004 a 2012.
Segundo o autor, assim como apontou Hoffmann (2006b), houve redução do índice motivado
principalmente pelo rendimento do trabalho, que por sua vez, foi influenciado de forma positiva pelo
aumento real do salário mínimo.
O relatório The Global Gender Gap Report 2017, publicado pelo Word Economic Forum (WEF,
2017), apontou que o Brasil no Global Gender Gap Index de 2017 ficou na 900 posição entre 144
países avaliados, demonstrando o alto nível de disparidade entre mulheres e homens. Esse índice leva
em consideração fatores como participação e oportunidade econômica, nível educacional,
saúde/sobrevivência e, empoderamento político através da participação das mulheres na vida política
do país. Em 2006, para esse mesmo índice, o Brasil ficou na 630 posição, logo, caiu 27 posições em
pouco mais de uma década. No que se refere especificamente a igualdade salarial para trabalhos
similares entre homens e mulheres, a posição do Brasil foi a de 1190.
O que o relatório do WEF não trouxe foi a existência, ou não, de disparidade de renda entre as
mulheres e entre os homens. Considerando a importância do tema e necessidade de discussão do
mesmo, esse trabalho buscou responder a seguinte questão: Como se comportou a desigualdade de
renda entre o grupo de mulheres e entre o grupo dos homens?
O objetivo principal deste trabalho foi o de mensurar a desigualdade de renda entre os grupos de
mulheres e de homens. Como objetivos complementares, buscou-se: expor o debate existente na
literatura recente sobre distribuição de renda no Brasil; determinar as causas imediatas de eventuais
diferenças da distribuição da renda para o grupo de homens e para o grupo de mulheres com base no
grau de progressividade das parcelas da renda.
Para atingir os objetivos deste trabalho, foram utilizados os microdados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) para o período analisado, com enfoque no Rendimento
Domiciliar Per Capita (RDPC). Como metodologia, optou-se por calcular o índice de Gini, e sua
decomposição considerando 10 parcelas do RDPC.
O trabalho está dividido em cinco seções, incluindo essa introdução. Na segunda são
apresentadas algumas considerações sobre a distribuição de renda no Brasil e sobre diferenciação
salarial entre mulheres e homens. A terceira apresenta a base de dados e as medidas de desigualdade
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Entretanto, quando da análise por pessoa ocupada, Hoffmann (2002) aponta que a desigualdade da renda
estava caindo desde 1993.

utilizadas no trabalho, bem como a decomposição do índice de Gini para o RDPC. Na quarta são
apresentados os resultados encontrados para as medidas de desigualdade para os grupos analisados. Na
última, são apresentadas as considerações finais do trabalho.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Considerações sobre Distribuição de Renda no Brasil
Os estudos com maior relevância sobre a desigualdade do Brasil começam a surgir na década de
1970. Estes estudos só foram possíveis devido ao Censo de 1960 fornecido pelo IBGE, oferecendo
assim estatísticas sistematizadas, o que por sua vez possibilitou as discussões sobre a distribuição da
renda.
O trabalho de Hoffmann (1971) calculou, com dados do Censo de 1960, o índice de Gini para a
distribuição da renda para os indivíduos que declararam renda não-nula. Duarte (1971) fez o mesmo
cálculo para 1970. Hoffmann e Duarte (1972), com base nos dados dos Censos de 1960 e 1970
fizeram avaliação da evolução da desigualdade da renda e mostraram que o valor do índice de Gini
passou de 0,49 para 0,57.
Fishlow (1972), analisando dados da distribuição da renda entre a população economicamente
ativa, incluindo os que declararam renda nula para os anos de 1960 e 1970, também concluiu que
ocorreu forte aumento da concentração de renda, com o índice de Gini passando de 0,59, em 1960 para
0,63, em 1970.
O Gráfico 1 traz o índice de Gini de 1981 a 2014 para o Brasil. Por ele é possível identificar
quatro fases em que o índice apresentou comportamentos diferentes. Na fase 1, de 1981 até 1986, o
índice de Gini permaneceu estável, oscilando entre 0,584 e 0,598. Já o segundo período, de 1986 até
1993, o indicador apresentou variações acentuadas, mas não se identifica uma tendência definida,
oscilando entre 0,583 e 0,636. Na terceira fase, de 1993 a 2001, voltou a se estabilizar, oscilando entre
0,604 e 0,594. A quarta fase, de 2001 a 2014, o índice passou a cair de forma consistente, passou de
0,596, em 2001 para 0,518 em 2014.
Gráfico 1 – Índice de Gini no Brasil de 1981 a 2014

Fonte: Ipeadata (2017)

Ainda segundo o Gráfico 1, percebe-se, que no período considerado como “década perdida”
para a economia do Brasil, houve aumento da concentração de renda, sendo esta, influenciada por
hiperinflação seguida de baixo crescimento econômico, conforme apontaram os trabalhos de
Hoffmann (1989), Ramos (1993), Barros e Mendonça (1995), Ferreira e Litchfield (1996 e 1999),
Hoffmann (2003) e Maia (2010).
Porém, no período de 1993 a 2014, percebe-se o sucesso do Plano Real em conter a inflação,
o que foi decisivo para aumentar o poder de compra dos salários e influenciou de forma positiva na
redução da desigualdade de renda conforme apontou o trabalho de Soares e Osório (2007). Todavia, os

programas governamentais de transferência de renda foram, também, responsáveis pela redução da
desigualdade conforme apontaram os trabalhos de Soares et al. (2006), Soares (2006a e 2006b), Barros
et al. (2007), Nascimento e Reis (2009) e Rocha (2011).
2.1 Considerações sobre Diferenciação Salarial entre Homens e Mulheres
Há de se reforçar que esse trabalho não buscou fazer comparativo da remuneração entre homens
e mulheres. Entretanto, é interessante saber que essa diferenciação ocorre e pode ser um dos motivos de
se haver diferenciação intra grupo de mulheres e de homens.
O problema de diferenciação salarial, no Brasil, foi tratada por trabalhos como o de Barros e
Ramos (1992), Ometto et al (1999), Cavalcanti e Guimarães (1999), Guimarães (2001), Soares (2000),
Loureiro (2003) e Giubertti e Menezes-Filho (2005), Em todos eles, fica evidente a existência de
discriminação salarial provocada pelo sexo do indivíduo.
Cavalcanti e Guimarães (1999) encontraram discriminação salarial em relação as mulheres de
forma mais contundente nos níveis iniciais de remuneração, onde a escolaridade do indivíduo é menor.
Conforme o rendimento aumenta, menor se torna o spread entre homens e mulheres. Todavia, não
tangenciam em nenhum ponto.
Soares (2000) decompôs o diferencial de rendimentos entre homens brancos, de um lado, e
homens negros, mulheres brancas e mulheres negras, de outro. A metodologia foi uma extensão da
decomposição de Oaxaca. Os resultados, segundo o autor, indicam que enquanto o diferencial das
mulheres brancas se explica exclusivamente por um diferencial salarial puro, os homens negros devem
seus rendimentos menores principalmente a diferenças de qualificação, embora também sofram pesada
discriminação salarial e de inserção. As mulheres negras sofrem os diferenciais de salário puro das
mulheres brancas, mais o diferencial de salário puro dos negros, mais um diferencial devido à
inserção, mais um enorme diferencial devido à qualificação.
Loureiro (2003) subdividiu a discriminação no mercado de trabalho em quatro tipos: i)
Descriminação salarial: no qual trabalhadores discriminados, fazendo trabalhos similares a outros
trabalhadores, recebem salários menores; ii) Discriminação de emprego: no qual trabalhadores
discriminados ficam em desvantagem em momentos de baixa oferta de empregos; iii) Discriminação
ocupacional: onde os trabalhadores discriminados, mesmo com capacidade semelhante a outros
trabalhadores, são impedidos de assumir determinadas ocupações; e iv) Discriminação por
oportunidade desigual em se obter capital humano: situação onde os trabalhadores discriminados
ficam impossibilitados ou encontram dificuldades em ter acesso a educação ou treinamento no
trabalho.
3 METODOLOGIA
3.1 Base de Dados
Como base de dados, foram utilizadas informações oriundas da PNAD, no período de 2004 a
2014 com exceção de 2010 por ocasião do Censo Demográfico. A PNAD é uma pesquisa anual por
amostragem probabilística de domicílios, realizada em todo o território nacional incluindo, a partir de
2004, as áreas rurais da antiga Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima).
Por meio dela busca-se levantar características como: população, habitação, educação, família,
domicílio, rendimento, trabalho, migração, cor, previdência, nupcialidade, saúde, nutrição e outros
temas de acordo com as necessidades de informação do país.
Para o desenvolvimento deste trabalho, os domicílios com rendimentos não declarados foram
excluídos da análise, sendo avaliados apenas os domicílios particulares permanentes com declaração
da renda domiciliar. Além disso, foi feito o cálculo para o Brasil sem distinção de sexo (Brasil
Agregado) e depois essa amostra foi subdividida em dois grupos: i) indivíduos do sexo feminino
(Brasil Mulher); ii) indivíduos do sexo masculino (Brasil Homem). Salienta-se ainda que, é

considerada como renda mensal domiciliar a totalidade dos rendimentos obtidos mensalmente pelos
moradores do domicílio, excluindo desse cálculo o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio
fosse empregado doméstico, parente do empregado doméstico ou pensionista (IBGE, 2008).
3.2 Medidas de Desigualdade
Neste trabalho, utiliza-se como medida de desigualdade o índice de Gini, sendo que essa medida
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obedece à condição de Pigou-Dalton . Do índice de Gini é feita a decomposição conforme 10 parcelas
da renda. Faz-se também o cálculo do grau de progressividade das parcelas da renda tendo como
embasamento o trabalho de Almeida Gabriel (2014).
3.2.1 Curva de Lorenz
A curva de Lorenz é uma ferramenta gráfica utilizada para representar a desigualdade em
qualquer distribuição. Assim, ela possibilita a diferenciação entre as distribuições de renda. De acordo
com Medeiros (2006), a curva de Lorenz facilita comparações das distribuições, no caso, distribuições
da renda de populações com diferentes níveis de renda ou distribuições de uma mesma população em
distintos momentos no tempo.
Seja p o valor da proporção acumulada da população até certo estrato e seja
o valor da
correspondente proporção acumulada da renda. Os pares de valores (p,
), para os diversos estratos,
definem pontos em um sistema de eixos cartesianos ortogonais como ilustra a Figura 1.

Figura 1 - Curva de Lorenz
Fonte: Hoffmann (2006a).
A área
, compreendida entre a curva de Lorenz e o bissetor do 1º quadrante, é denominada
“área de desigualdade”. Numa população em que todos recebem a mesma renda (caso de perfeita
igualdade), à proporção p da população corresponde igual proporção
da renda total, ou seja,
tem-se sempre
= p. Assim, a “curva” de Lorenz se reduz a um segmento de reta sobre o bissetor
do 1º quadrante. Nesse caso, a área de desigualdade é zero.
O caso oposto, máximo de desigualdade, admitindo impossibilidade de renda negativa, seria o
caso de uma população com n indivíduos em que um deles receba toda renda e os demais recebam
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A condição de Pigou-Dalton estabelece que as medidas de desigualdade devam ter seus valores aumentados
quando há transferências regressivas de renda.

renda nenhuma. Assim, a proporção acumulada da renda é igual a zero até o ponto da abscissa
, tornando-se
= 1 quando incluímos o indivíduo que recebe toda renda. Se esta população for
bastante grande, a “curva” de Lorenz se confunde com a poligonal ABC, e a área de desigualdade é
praticamente igual à área do triângulo ABC, como visto na Figura 1, que é numericamente igual a 0,5.
A formalização da Curva de Lorenz para uma variável discreta, conforme apresentado por
Hoffmann (1998), pode ser dada como segue: considere-se uma população com n valores da variável
ordenados de maneira que

Admitindo que
é a renda da i-ésima pessoa em uma população de n pessoas. A proporção
acumulada da população, até a i-ésima pessoa, é
(1)
e a correspondente proporção acumulada da renda é



(2)
onde μ é a renda média.
É necessário incluir as seguintes definições especiais:


e

(3)


Os pares de valores pi,
(com i = 0, 1,..., n) correspondem a (n + 1) pontos de um sistema de
eixos cartesianos ortogonais. Unindo os pontos consecutivos, obtém-se uma poligonal, denominada
“Curva de Lorenz”, como mostra a Figura 2.

Figura 2 - Poligonal de Lorenz no caso de uma distribuição discreta
Fonte: Hoffmann (2006a).

3.2.2 Índice de Gini
A área compreendida entre a Curva de Lorenz e o eixo das abscissas será indicada por
que a área do triangulo ABC é igual a 0,5, conforme apresentado na Figura 1, tem-se

(4)
e a área do

O índice de Gini (G) é definido como o quociente entre a área de desigualdade
triângulo ABC:
onde
Lembrando (4), segue-se que

. Dado

e

(5)


onde

(6)


Observando a Figura 2, verifica-se que a área
pode ser obtida somando a área de n trapézios,
desde que se considere o triângulo retângulo com um dos vértices na origem dos eixos e catetos iguais
a
e
como
um trapézio cuja base menor é igual a zero. A área

calculada por:

do
i-ésimo trapézio pode ser

(7)


A área

pode ser obtida pela soma das n áreas

, ou seja,
(8)

Substituindo a equação (7) em (8), obtêm-se
(9)

Substituindo a equação (9) em (6), obtêm-se a seguinte fórmula de cálculo do coeficiente de Gini
(10)

3.2.3

Decomposição do índice de Gini e a medida da progressividade de uma parcela
da renda
A metodologia de decomposição do coeficiente de Gini, apresentada nesse trabalho,
fundamenta-se em Pyatt et al. (1980), sendo base também de trabalhos sequentes a este, tal qual
Ercelawn (1984), Mariano e Lima (1998), Neder (2001), Hoffmann (2002, 2005 e 2009), Ferreira
(2003), Santos (2009) e Almeida Gabriel (2014). Neste trabalho a divisão da renda domiciliar será
feita em dez parcelas, que são:
1 - Renda do trabalho de Empregados do Setor Privado;
2 - Renda do trabalho de Militar e Funcionário Público Estatutário;
3 - Renda do trabalho de Conta Própria;
4 - Renda do trabalho de Empregadores;
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5 - Aposentadorias e pensões “oficiais” de até 1 salário mínimo ;
6 - Aposentadorias e pensões “oficiais” acima de 1 salário mínimo;
7 - Outras aposentadorias e pensões;
8 - Doações feitas por pessoas de outros domicílios;
9 - Rendimentos de aluguel;
10 - Outros Rendimentos: Juros, dividendos, transferências de programas oficiais como o Bolsa
Família ou Renda Mínima;
O rendimento do trabalho, que é constituído pelos pagamentos brutos obtidos de todas as
atividades das pessoas de 10 anos ou mais de idade, está dividido em quatro tipos, conforme a natureza
do trabalho principal da pessoa, correspondendo às parcelas 1, 2, 3 e 4.
Os rendimentos de aposentadorias e pensões são pagamentos feitos pelo governo federal ou por
instituto de previdência federal, estadual ou municipal, além de entidades seguradoras ou fundos de
pensão. Neste trabalho, foi dividido em três tipos, sendo representados pelas parcelas 5, 6 e 7.
Os rendimentos de doações são os provenientes de pessoa não moradora na unidade domiciliar,
representados pela parcela 8.
Os rendimentos de aluguel incluem sublocação e arrendamento de móveis, imóveis, máquinas,
equipamentos, animais, etc, representados pela parcela 9.
Os “outros rendimentos” constituem uma mistura heterogênea, captada por meio da última
pergunta sobre rendimento no questionário da PNAD. Aí estão juros decorrentes de aplicações em
ativos financeiros de renda fixa ou caderneta de poupança e também os pagamentos dos programas
governamentais de assistência, podendo ser programa oficial de auxílio educacional (como o
Bolsa-Escola) ou social (Renda Mínima, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada BPC-LOAS, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e outros), representados pela
parcela 10.
A seguir é exposta a decomposição estática do índice de Gini conforme parcelas da renda, de
acordo com Hoffmann (2009, p. 214-217).
Pode-se demonstrar que o índice de Gini pode ser representado por:
(11)
Considere-se, em seguida, que a renda

é formada por k parcelas, de maneira que
(12)

onde

r epresenta o valor da h-ésima parcela da renda da i-ésima pessoa.
A média da h-ésima parcela é
(13)

e a proporção acumulada do total dessa parcela até a i-ésima pessoa na série (1) é
(14)
Analogamente à definição da curva de Lorenz, denomina-se curva de concentração da h-ésima
5

Calcula-se que um rendimento x é “menor ou igual ao salário mínimo” quando x < M com M sendo o valor
arredondado para o inteiro mais próximo de 1,095 vezes o salário mínimo corrente. Assim, em 2014 o valor de
M é 1,095×R$724 = R$792,78.

parcela à curva que mostra como
curva de concentração de
diferente).

e sendo

. Cabe ressaltar que na construção da

(e não a ordenação dos

, que pode ser

a área entre a curva de concentração de

e o eixo das

é utilizada a ordenação dos

Admitindo que
abscissas (

varia em função de

), a respectiva razão de concentração é definida como
(15)

Note-se a semelhança entre (6) e (15). Analogamente à (11), pode-se demonstrar que
(16)
Verifica-se que
.
A participação da h-ésima parcela na renda total é

(17)
Pode-se demonstrar que o índice de Gini é a seguinte média ponderada das razões de
concentração:
(18)
Como

, pode-se escrever
(19)

Com

, o sinal de

o valor do índice de Gini. Se
, a parcela

é que determina se a parcela contribui para reduzir ou aumentar
a parcela

está contribuindo para reduzir o índice de Gini. Se

está contribuindo para aumentar o índice de Gini.

Para uma parcela
Lerman-Yitzhaki como

da renda

, define-se a medida de progressividade de
(20)

Um tributo

pode ser considerado uma parcela negativa da renda final, isto é,
(21)

A curva de concentração do tributo é construída usando os valores de e a respectiva razão de
concentração pode ser obtida por meio de (15) ou (16). Note-se que nesta última expressão a troca de
sinal de

não afeta o resultado, pois ocorre troca do sinal da covariância e de

.

De acordo com (19), um tributo contribui para reduzir a desigualdade se

, pois o

respectivo
será negativo. Então, para incluir o caso dos tributos, a medida de progressividade de
Lerman-Yitzhaki deve ser definida como
(22)
O nome dado a essa medida de progressividade é um reconhecimento do pioneirismo de Lerman
e Yitzhaki (1985 e 1995), que ressaltaram a importância de considerar a ordenação das rendas finais e
demonstraram que, dado um pequeno acréscimo proporcional em
, com

arbitrariamente pequeno, a variação

, isto é, multiplicando

causada no índice de Gini é tal que

por

(23)
com

indicando o valor absoluto de

.

Essa expressão mostra que a elasticidade de G em relação a

é

(24)
As expressões (23) e (24) mostram como o efeito de um pequeno acréscimo proporcional na
parcela
sobre o índice de Gini depende do grau de progressividade da parcela e do valor absoluto
da sua participação na renda total. Na realidade, são esses resultados que justificam considerar a
expressão (22) como uma medida apropriada da progressividade da parcela
.
4 RESULTADOS DA PESQUISA
A seção de Resultados da Pesquisa está subdividida em 2 partes, começando pela diferença
salarial entre mulheres e homens de 2004 a 2014. A segunda parte traz o índice de Gini e sua
decomposição conforme 10 parcelas do RDPC fazendo análise para mulheres e para homens
separadamente.
4.1 Diferença Salarial entre Mulheres e Homens
Conforme já apontado por trabalhos anteriores a este, existe diferenciação salarial entre
mulheres e homens mesmo em condições semelhantes de ocupação. Consequentemente, espera-se que
o salário médio entre esses dois grupos difira também. Com o intuito de confirmar ou refutar tal
expectativa, calculou-se, com base nas PNADs de 2004 a 2014, o RDPC para mulheres e para homens
conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1: RDPC de Mulheres e de Homens de 2004 a 2014 (Reais de Set/Out de 2014)
ANO
RDPC SEXO FEMININO
RDPC SEXO MASCULINO
2004
591,68
610,44
2005
636,67
645,24
2006
667,03
704,72
2007
702,84
742,49
2008
761,33
810,01
2009
791,43
825,02
2011
837,49
925,80
2012
895,44
1000,46
2013
916,29
1044,41
2014
959,32
1075,01
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE – dados individuais das PNADs de 2004 a 2014.

Pelos valores apresentados na Tabela 1 e melhor visualizados no Gráfico 2, fica evidente a
existência de diferença de salário médio recebido entre mulheres e homens conforme encontrado em
trabalhos como os de Barros e Ramos (1992), Ometto et al (1999), Cavalcanti e Guimarães (1999),
Guimarães (2001), Soares (2000), Loureiro (2003) e Giubertti e Menezes-Filho (2005).
Gráfico 2: RDPC de Mulheres e de Homens de 2004 a 2014 (Reais de 2014).

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE – dados individuais das PNADs de 2004 a 2014.

Entretanto, o que chama maior atenção é que essa diferença apresentou tendência à
divergência entre 2004 e 2014, sinalizando que, embora tenha grande literatura sobre o tema alertando
da necessidade de convergir os valores salariais entre mulheres e homens, isso não ocorreu. Em 2004,
as mulheres recebiam, em média, 3,07% menos que os homens. Já em 2014 as mulheres passaram a
receber, em média, 10,76% menos que os homens.
4.2 Índice de Gini por Grupo de Mulheres e de Homens de 2004 a 2014
De acordo com o que foi apresentado na metodologia deste trabalho, primeiro foi calculado o
índice de Gini para o Brasil sem distinção de sexo (Brasil Agregado). Em um segundo momento foram
separados os indivíduos do sexo masculino (Brasil Homem) e os indivíduos do sexo feminino (Brasil
Mulher) e recalculado o índice de Gini para cada um esses grupos. Os valores encontrados estão
apresentados na Tabela 2.
Tabela 2: Índice de Gini por Grupo de Mulheres e de Homens de 2004 a 2014
ANO
BRASIL AGREGADO
BRASIL HOMEM
BRASIL MULHER
2004
0,570
0,571
0,566
2005
0,567
0,571
0,554
2006
0,560
0,564
0,548
2007
0,554
0,556
0,546
2008
0,544
0,547
0,536
2009
0,540
0,542
0,535
2011
0,529
0,531
0,524
2012
0,526
0,530
0,517
2013
0,525
0,528
0,517
2014
0,515
0,516
0,512
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE – dados individuais das PNADs de 2004 a 2014.

Pela Tabela 2 e melhor visualizado no Gráfico 2 fica evidente que, para todos os grupos, houve
redução da desigualdade do RDPC, todavia o grupo das mulheres apresentou valores abaixo dos
demais comparativos em todo o período de análise.
Gráfico 3: Índice de Gini por Grupo de Mulheres e de Homens de 2004 a 2014

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE – dados individuais das PNADs de 2004 a 2014.

O índice de Gini para o grupo dos homens era de 0,571 em 2004 e passou para 0,516 em 2014,
redução, portanto, de 9,63%. Já o índice para o grupo das mulheres caiu 9,54%, passando de 0,571 em
2004 para 0,516 em 2015. Logo, a redução em ambos grupos foi relativamente homogênea.
4.3
Índice de Gini e sua Decomposição Conforme Parcelas do RDPC
Este tópico busca responder o que ocasionou o comportamento do índice de Gini da distribuição
do RDPC para o grupo das mulheres e para o grupo dos homens pela análise de suas parcelas, no
período de 2004 a 2014. Para tal, inicialmente (subtópico 4.3.1) apresentam-se as participações das
parcelas na formação do RDPC. Em seguida (subtópico 4.3.2) são apresentados os valores encontrados
para as razões de concentração e para o grau de progressividade de cada parcela da renda utilizando o
índice de Gini.
4.3.1 Participação das parcelas na formação do RDPC
As tabelas seguintes mostram a participação percentual dos componentes do RDPC no Brasil
Agregado (Tabela 3), Brasil Mulher (Tabela 4) e no Brasil Homem (Tabela 5) no período de 2004 a
2014.
Tabela 3:
Participação percentual dos componentes do RDPC do Brasil Agregado, de 2004
a 2014
Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012

1

2

3

39,67
40,08
39,24
40,51
41,12
40,84
42,73
42,02

10,08
9,81
10,63
10,86
10,87
11,23
10,88
10,53

15,46
14,75
14,17
15,57
13,66
13,54
15,44
15,18

4
11,21
11,32
11,91
10,06
10,93
10,61
8,28
9,25

Parcelas
5
6
4,67
5,01
5,28
5,57
5,64
6,12
6,31
6,65

13,38
13,11
12,65
12,37
12,51
12,64
11,84
11,27

7

8

9

10

1,46
1,61
1,51
1,44
1,29
1,32
1,21
1,15

0,73
0,72
0,71
0,55
0,50
0,44
0,26
0,27

1,73
1,81
1,73
1,48
1,68
1,55
1,08
1,25

1,61
1,78
2,18
1,60
1,81
1,72
1,96
2,45

Tot
al
100
100
100
100
100
100
100
100

2013
2014
Fonte:

42,35
10,74
14,61
9,48 6,85
11,47 1,12
0,25 1,14 1,99 100
41,73
10,70
15,15
9,07 6,79
11,45 1,27
0,37 1,18 2,29 100
Elaboração própria a partir de IBGE – dados individuais das PNADs de 2004 a 2014.
1 – Empregados do Setor Privado; 2 – Militar e Funcionário Público; 3 – Conta Própria; 4 –
Empregadores; 5 – Aposen. e pensões (até 1 SM); 6 – Aposen. e pensões, (acima de 1 SM); 7 –
Outras aposen. e pensões; 8 – Doações; 9 – Aluguel; 10 – Outros Rendimentos.

Tabela 4:
Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
Fonte:

Participação percentual dos componentes do RDPC do Brasil Mulher, de 2004 a
2014

Parcelas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
36,06
10,48 10,17
5,13
8,51 19,51
4,06
1,97
2,16
1,95
100
36,06
10,38 10,61
5,82
8,83 18,87
3,72
1,90
1,91
1,91
100
36,11
10,86
9,99
6,17
9,10 17,93
3,50
1,72
2,00
2,61
100
38,42
11,11 11,56
5,96
9,03 16,30
3,12
1,19
1,48
1,82
100
39,28
10,87 10,23
7,20
8,59 16,15
2,72
1,07
1,80
2,09
100
38,89
11,39 10,27
6,76
9,12 16,12
2,97
0,96
1,58
1,94
100
41,64
11,16 11,96
4,98
9,20 14,74
2,38
0,53
1,07
2,35
100
40,87
10,81 12,55
5,88
9,60 14,08
2,20
0,52
1,05
2,44
100
41,05
11,12 11,54
6,39
9,74 14,27
2,09
0,46
1,12
2,21
100
40,58
10,75 11,96
6,60
9,44 13,94
2,24
0,67
1,05
2,76
100
Elaboração própria a partir de IBGE – dados individuais das PNADs de 2004 a 2014.
1 – Empregados do Setor Privado; 2 – Militar e Funcionário Público; 3 – Conta Própria; 4 –
Empregadores; 5 – Aposen. e pensões (até 1 SM); 6 – Aposen. e pensões, (acima de 1 SM); 7
– Outras aposen. e pensões; 8 – Doações; 9 – Aluguel; 10 – Outros Rendimentos.

Tabela 5:

Participação percentual dos componentes do RDPC do Brasil Homem, de 2004 a
2014

Parcelas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
2004
40,70
9,97 16,95 12,93
3,58 11,65
0,73
0,38
1,61
1,51
100
2005
41,34
9,63 16,05 13,04
3,81 11,31
0,95
0,35
1,78
1,74
100
2006
40,24
10,56 15,51 13,75
4,06 10,96
0,87
0,39
1,64
2,04
100
2007
41,27
10,77 17,03 11,55
4,31 10,93
0,83
0,31
1,48
1,52
100
2008
41,87
10,87 15,06 12,45
4,43 11,03
0,71
0,27
1,63
1,69
100
2009
41,66
11,16 14,92 12,23
4,85 11,17
0,62
0,22
1,54
1,62
100
2011
43,24
10,76 17,03
9,78
5,00 10,52
0,68
0,13
1,08
1,78
100
2012
42,56
10,39 16,41 10,83
5,26
9,95
0,65
0,15
1,35
2,45
100
2013
42,98
10,56 16,10 10,97
5,45 10,12
0,65
0,14
1,15
1,89
100
2014
42,33
10,67 16,80 10,36
5,41 10,15
0,77
0,21
1,25
2,05
100
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE – dados individuais das PNADs de 2004 a 2014.
1 – Empregados do Setor Privado; 2 – Militar e Funcionário Público; 3 – Conta Própria; 4
– Empregadores; 5 – Aposen. e pensões (até 1 SM); 6 – Aposen. e pensões, (acima de 1
SM); 7 – Outras aposen. e pensões; 8 – Doações; 9 – Aluguel; 10 – Outros Rendimentos.
Ano

Pela participação percentual dos componentes do RDPC dos grupos, percebe-se que de 2004 a
2014, a fonte de renda proveniente do setor privado (parcela 1) aumentou de forma significativa entre
as mulheres. Em 2004, a participação dessa parcela, para as mulheres foi de 36,06%, enquanto que, em

2014, passou a ser de 40,58%, crescimento de 12,5%. Para os homens, essa mesma parcela não
apresentou aumento significativo no período de análise, saiu de 40,7% em 2004 para 42,33% em 2014.
As parcelas 3 (conta própria) e 4 (empregadores) se destacam. Essas parcelas estão atreladas a
um maior risco de default salarial e maior possibilidade de oscilação da remuneração recebida pelos
indivíduos, uma vez que, são afetadas por oscilações econômicas. Quando da soma da participação
dessas duas parcelas na renda, em 2014, o RDPC das mulheres tinha 18,56% advindas das parcelas 3 e
4, enquanto que para os homens, esse percentual foi de 27,16%. Segundo Loureiro (2003), essa
situação pode estar atrelada a discriminação ocupacional, por haver menor aceitação de trabalhadores
discriminados, mesmo com capacidade semelhante a outros trabalhadores e, de certa forma, são
impedidos de assumir determinadas ocupações, no caso, tomar liderança de atividades
empreendedoras.
As parcelas 5, 6 e 7 estão relacionadas a aposentadorias e pensões. Por elas, percebe-se que
existe uma participação maior na renda das mulheres em comparação aos homens. Somando as três
parcelas em questão, para 2014, a sua participação no RDPC foi de 25,62% para as mulheres e de
16,33% para os homens. Se avaliado o ano de 2004, essa diferença foi ainda maior. Para as mulheres,
em 2004, a participação dessas três parcelas foi de 32,08% e para os homens de 15,96% no RDPC.
As Parcelas 8, 9 e 10 têm participação pequena na formação do RDPC. Todavia, a última delas
merece atenção. A Parcela 10, conforme apresentado na metodologia do trabalho, é uma mescla de
várias rendas. Dela fazem parte rendimentos regressivos, como os Juros e os Dividendos, e
rendimentos progressivos provenientes dos programas sociais governamentais (Bolsa-Escola, Renda
Mínima, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada - BPC-LOAS, Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil - PETI e outros). Porém, como apontado por Hoffmann (2013a), os rendimentos
progressivos se tornaram predominantes nessa fonte de renda.
Quando da análise da parcela 10, é perceptível a maior dependência das mulheres em relação e
ela. Em 2014, 2,76% do RDPC das mulheres era proveniente da parcela 10 enquanto que para os
homens foi de 2,05%. Segundo Constanzi e Fagundes (2010), as mulheres se valem mais de
programas sociais de transferência de renda.
4.3.2

Razão de Concentração e Grau de Progressividade das parcelas do RDPC na
decomposição do índice de Gini por Grupo de Mulheres e de Homens de 2004 a
2014
Encontrar quais parcelas contribuiu para aumentar ou diminuir a concentração do RDPC é o
objetivo deste subtópico. Para tal, foram calculadas a razão de concentração e o grau de
progressividade das parcelas do RDPC na decomposição do índice de Gini por grupo de mulheres e de
homens de 2004 a 2014. É importante lembrar que, pelos resultados encontrados para a razão de
6
concentração na decomposição do índice de Gini, é possível mensurar o grau de progressividade de
Lerman-Yitzhaki para cada parcela do RDPC, o que, por sua vez, permite distinguir qual, entre elas,
contribuiu para aumentar ou diminuir a desigualdade da distribuição do RDPC.
A Figura 3 mostra os valores encontrados para o grau de progressividade do índice de Gini para
10 parcelas mutuamente exclusivas do RDPC, de 2004 a 2014. As linhas centrais (zero) correspondem
ao índice de Gini. As linhas com valores positivos correspondem às parcelas progressivas do RDPC,
enquanto que as linhas com valores negativos correspondem às parcelas regressivas.

6

O grau de progressividade resume-se à subtração da razão de concentração do índice de Gini de cada
parcela da RDPC.

Figura 3* Grau de Progressividade pela Decomposição do Índice de Gini do RDPC, de 2004 a 2014
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE – dados individuais das PNADs de 2004 a 2014.
1 – Empregados do Setor Privado; 2 – Militar e Funcionário Público; 3 – Conta Própria; 4 –
Empregadores; 5 – Aposen. e pensões (até 1 SM); 6 – Aposen. e pensões, (acima de 1 SM); 7
– Outras aposen. e pensões; 8 – Doações; 9 – Aluguel; 10 – Outros Rendimentos.
* Os valores referentes a Figura 3 estão nas Tabelas A1, A2 e A3 (Anexo).

Pela Figura 3, fica clara a condição de regressividade das parcelas 2, 4, 6 e 9 para todos os
grupos em análise, evidenciado pelo grau de progressividade negativo dessas parcelas. Para o grupo
dos homens inclui-se, além das parcelas 2, 4, 6 e 9, a parcela 7. Embora, para cada grupo, os
respectivos graus de progressividade tenham valores diferentes, todos apresentaram parcelas nessa
mesma condição. A soma das parcelas regressivas corresponde a 32,4%, 32,34% e 33,2% do RDPC
em 2014 para Brasil Agregado, Brasil Mulher e Brasil Homem, respectivamente.
Entre as parcelas com grau de progressividade positivo, para o Brasil Agregado e para o Brasil
Mulher, estão as parcelas 1, 3, 5, 7, 8 e 10, que somadas foram responsáveis por 67,6% e 67,7% do
RDPC em 2014, respectivamente. Para o Brasil Homem estão as parcelas 1, 3, 5, 8 e 10, que somadas
foram responsáveis por 66,8% do RDPC em 2014. Porém, foi a parcela 1, proveniente do rendimento
dos trabalhadores do setor privado, a que mais contribuiu, em média, para a formação da renda
(41,7%), dando a ela função importante na redução dos índices de desigualdade da distribuição do
RDPC.
A participação da renda dos empregados do setor privado para a diminuição da concentração da

renda já foi tratada por Hoffmann (2011) onde o autor encontrou significativa importância desse
componente da renda para redução da desigualdade do RDPC do Brasil.
De todas as parcelas, a 10 foi a que apresentou maior progressividade. Ainda que façam parte
dela rendimentos regressivos (juros e dividendos), a alta progressividade dos programas
governamentais de transferência de renda, especialmente o Bolsa Família, foram responsáveis pelos
altos valores encontrados.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existe grande desigualdade de renda no Brasil. Tema tratado com dados confiáveis desde 1970.
Todavia, ainda não se havia separado mulheres e homens para saber se essa desigualdade ocorria, ou
não, dentro desses grupos. Por conta disso esta pesquisa buscou mensurar o comportamento da
distribuição do RDPC para o grupo de mulheres e para o grupo de homens de 2004 a 2014 e ver o
comportamento da desigualdade da renda e dava de forma parecida.
Num primeiro momento foi calculado o rendimento médio das mulheres e dos homens e,
conforme esperado, houve diferença entre os rendimentos. Todavia, percebe-se pelos resultados uma
divergência dessa diferença no período de análise. As mulheres recebiam, em média, 3,07% menos que
os homens em 2004. Em 2014 essa diferença passou para 10,76%. Embora esse cálculo não faça parte
do objetivo principal desse trabalho, ele abre a possibilidade de avanço nas pesquisas para se entender
o motivo dessa divergência.
Ao que se refere ao índice de desigualdade do RDPC entre os grupos estudados, mais
especificamente a participação percentual dos componentes do RDPC dos grupos, foram encontrados
percentuais deferentes entre as parcelas destinadas ao grupo das mulheres e ao grupo dos homens. A
parcela 1 (Empregados do Setor Privado) apresentou participação menor no RDPC das mulheres assim
como ocorreu com as parcelas 3 (conta própria) e 4 (empregadores). Já as parcelas 5, 6 e 7
(relacionadas a aposentadorias e pensões) tiveram participação percentual maior no RDPC das
mulheres quando comparado aos homens.
Quando da análise do grau de progressividade das parcelas do RDPC, fica perceptível o alto grau
de progressividade negativa das parcelas 2, 4, 6 e 9 para as mulheres e das parcelas 2, 4, 6, 7 e 9 para
os homens. Já as parcelas 1, 3, 5, 7, 8 e 10, para as mulheres, tiveram grau de progressividade positivo,
sendo que a parcela 10 (Outros Rendimentos) foi a que mais se destacou. Essa parcela tem grande
importância para a redução da desigualdade da renda, só não tendo força maior por ela ter pequena
participação percentual no RDPC.
Para próximos estudos, sugere-se que seja avaliado as particularidades de cada parcela na
formação do RDPC, além de buscar o entendimento do motivo pelo qual elas participam de forma
diferente no RDPC entre homens e entre mulheres.
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