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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento da distribuição do rendimento domiciliar 

per capita no Brasil e em suas cinco regiões de 2001 à 2015. Para alcançar o objetivo, utilizou-se a 

metodologia da decomposição do Índice de Gini e os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) para os anos de 2001 à 2015. Como resultado foi observado a queda do Índice de Gini 

durante todo o período em estudo, mas 2014 foi marcado como um ponto de inflexão que interrompeu uma 

tendência contínua de queda, observou-se heterogeneidade entre as cinco regiões, sendo que, o Norte 

apresentou a pior distribuição de renda e o Sul a melhor. Especificamente, a parcela que mais contribuiu 

para a redução do índice de Gini no período em estudo para o Brasil foi a parcela que contém os rendimentos 

do trabalho, com um efeito total de 53,95%, seguida da parcela de aposentadorias e pensões 20,26% e da 

parcela que contém rendimento de juros, programas sociais, aplicações financeiras, dividendos e de outros 

rendimentos que recebia 19,09%. Entre as regiões, os rendimentos do trabalho contribuíram mais no 

Centro-Oeste e menos no Nordeste, enquanto que, as aposentadorias e pensões tiveram contribuições 

maiores para a redução do índice de Gini nas regiões Sudeste e Sul.    

 

Classificação JEL: D63, D31, O15. 
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ABSTRACT: The objective of this work was to evaluate the behavior of the distribution of household 

income per capita in Brazil and in its five regions from 2001 to 2015. To reach the objective, the Gini Index 

decomposition methodology and the research microdata are used. National by Household Sample (PNAD) 

for the years 2001 to 2015. The result was a drop in the Gini Index throughout the study period, but 2014 

was marked as an inflection point that interrupted a continuous downward trend, heterogeneity was 

observed among the five regions, with the North having the worst income distribution and the South the 

best. Specifically, a portion that most contributed to the reduction of the Gini index in the period under 

study for Brazil was a portion that contains work requirements, with a total effect of 53.95%, followed by 

the portion of retirements and pensions 20, 26% and the portion that contains interest income, social 

programs, finance, dividends and other supplements received 19.09%. Among the regions, work spaces 

contributed more in the Midwest and less in the Northeast, while retirements and pensions had the greatest 

contributions to the reduction of the Gini index in the Southeast and South regions. 

JEL classification: D63, D31, 015. 

Keywords: Income distribution, Inequality, Gini Index. 

 

                                                           
1 Doutorando em Teoria Econômica pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas (PCE) da Universidade Estadual 

de Maringá (UEM), bolsista CAPES. E-mail: thiago.hleite7@gmail.com. 
2 Professor Titular do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: robert@uel.br. 

thiago.hleite7@gmail.com


 
 
1 – INTRODUÇÃO 

 

A trajetória histórica, econômica e política da humanidade levou a diferenças econômicas, 

culturais, políticas e sociais entre regiões, países e continentes. A composição econômica global foi 

majoritariamente heterogênea em toda sua história. O cenário atual não é diferente em países em 

desenvolvimento, no qual os níveis de pobreza e a diferença na distribuição de renda são elevados. Desta 

maneira, meios para equalizar a distribuição de renda vem sendo de extrema importância no último século 

como meio de diminuir a pobreza extrema e ampliar o acesso a saúde, educação e segurança.  

O processo econômico da distribuição de renda é complexo, sendo um desafio a ser superado pelas 

políticas públicas do Governo Federal. Toda conjuntura histórica brasileira corroboraram para uma 

constante e significativa diferença na renda que as famílias possuem e consequentemente, uma elevada 

desigualdade de renda.  

A desigualdade de renda vem sendo tema recorrente de estudos no século XXI, como por exemplo 

podem ser mencionados os trabalhos de Ferreira (2003), Rocha (2011) e Hoffmann (2006a, 2009, 2014 e 

2017). Muitos trabalhados possuem como foco as principais parcelas de renda, bem como os efeitos de 

políticas econômicas na distribuição de renda, e associam a queda na desigualdade de rendimentos com o 

bem-estar da população dentro do contexto do período em estudo. 

A literatura sobre a distribuição de renda se relaciona a diversos campos da ciência econômica, 

como por exemplo, a economia do trabalho na medida em que o mercado de trabalho possui grande 

influência na desigualdade de rendimentos, sendo que a forma como sua estrutura é composta é o que 

determina o grau de desigualdade. Barros e Mendonça (1995) argumentam que, as diferenças de 

produtividade e os efeitos da discriminação ou da segmentação explicam grande parte das disparidades nos 

rendimentos do trabalho, aspectos relacionados a produtividade reproduzem e ou relevam desigualdades 

preexistentes, uma vez que estão fortemente relacionados com a formação do capital humano. Desta forma, 

a desigualdade de renda depende da distribuição de atributos produtivos e da forma como o mercado de 

trabalho remunera uma diversidade de qualidades. Outra explicação vem das deficiências do mercado de 

trabalho, que atribui diferentes remunerações a trabalhadores igualmente produtivos, algo que possui forte 

correlação com questões de gênero e raça, fazendo com que o mercado de trabalho tenha um papel de 

produtor de desigualdades. 

Pochmann (2013) cita que, a diminuição na renda dos ocupados exerce um efeito impulsionador 

no desemprego, na medida em que afeta o movimento de solidariedade dentro dos domicílios em 

decorrência da diminuição da renda familiar per capita, o que estimula os jovens a entrarem no mercado 

de trabalho o quanto antes, reduzindo a possibilidade de ampliar a escolaridade e desta forma, aumentando 

a demanda por postos de trabalho resultando em maior concorrência. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento da distribuição do rendimento domiciliar per 

capita no Brasil e em suas cinco regiões entre 2001 e 2015, analisando a contribuição e as principais 

diferenças regionais que as parcelas de renda exerceram sobre desigualdade de renda, para alcançar este 

objetivo será utilizada a metodologia de decomposição do índice de Gini. Além desta introdução, o presente 

estudo se divide em 5 seções. A segunda seção apresenta a revisão da literatura sobre a distribuição de 

renda no Brasil. Na terceira se discute a origem dos dados e apresenta a técnica para a decomposição do 

Índice de Gini. Na quarta mostram-se os resultados e a discussão. E por fim na quinta são apresentadas as 

considerações finais sobre o trabalho. 

2 – REVISÃO DA LITERATURA 

A literatura sobre desigualdade e distribuição de renda no Brasil é vasta e plural, abrangendo focos 

diversos a partir de campos diversos da teoria econômica, que vão desde aspectos macroeconômicos até os 

microeconômicos, como por exemplo, os estudos que verificam que os rendimentos provenientes do 

trabalho são os de maior impacto e potencial para a redução da desigualdade de renda. Os trabalhos de 

Hoffmann e Oliveira (2014), Barros et al (2006) e Barros et al (2007), relacionaram que o mercado de 

trabalho possui relevante importância na redução da desigualdade de renda, por meio do emprego e dos 



 
 
salários. Os dados obtidos por Soares (2006) mostram que, entre 1995 e 2004 a renda do trabalho sempre 

esteve na vizinhança de 80% da renda total, sendo que sua contribuição na queda do Índice de Gini foi de 

73%. 

Barros et al (2007) avaliaram a relação entre a alteração na composição educacional e a 

distribuição de rendimentos do trabalho entre 2000 e 2005, e concluíram que, tal relação ocorre por duas 

vias. A primeira é a forte dependência da distribuição de renda com a distribuição da escolaridade, uma vez 

que a remuneração é uma função crescente do grau de instrução, ou seja, maior desigualdade educacional 

implicará em maior desigualdade de rendimentos. A segunda via se refere a forma ou o grau em que o 

mercado de trabalho valoriza cada nível de escolaridade (anos de estudo), a medida em que o mesmo é mais 

ou menos refinado.  

No Brasil os aspectos relacionados ao capital humano possuem forte influência para a 

desigualdade de renda, Cunha e Vasconcelos (2012) verificaram que a heterogeneidade da educação no 

mercado de trabalho é um importante determinante da desigualdade, mas que ao longo da década de 2000 

observou-se queda da mesma.  

Em relação a composição do mercado de trabalho entre 1995 e 2014, houve aumento do trabalho 

formal que saiu da participação de 70,6% em 1995 para 75,9% em 2014, implicando na redução do trabalho 

informal de 29,4% para 24,1% no período de referência. Outra importante mudança foi o crescimento do 

setor de serviços que saiu de 66% em 1995 para 70,3% em 2014, e assim diminuindo a participação do 

setor agrícola de 5,2% em 1995 para 3,2% em 2014. 

Silva et al (2016) ainda constaram que dentre as variáveis associadas aos retornos salariais, a 

educação foi a de maior significância, indicando a convexidade dos retornos educacionais com maiores 

retornos salariais, porém apontam que tal retorno tornou-se menor a medida que o tempo avançou. As 

variáveis educação, experiência e permanência explicaram algo em torno de 40% do nível de desigualdade 

salarial entre 1995 e 2014, já entre 2004 e 2014 explicaram conjuntamente 70%, sendo que no primeiro 

período somente o efeito escolaridade explicou 30%. Já fatores relacionados a segmentação ocupacional e 

regional, explicaram 12% das desigualdades salariais entre 1995 e 2014. Por fim concluíram que a redução 

na desigualdade salarial pode ser explicada predominantemente por incrementos educacionais. 

Em paralelo aos rendimentos do trabalho, a previdência social possui forte impacto na distribuição 

de renda. Ferreira (2003) cita que o modelo de repartição simples adotado pelo Brasil levou a diminuição 

da base de financiamento, implicando no aumento do déficit previdenciário, e deste modo ocasionando a 

diminuição do valor médio real dos benefícios aumentando os impostos à sociedade, algo que propicia a 

chamada redistribuição invertida de renda, que faz com que quem ganhe menos financie quem aposenta 

mais cedo e que recebem maiores valores. 

De acordo com Brant (2001 apud Ferreira 2003), as políticas públicas como as previdenciárias, 

possuem um importante papel na diminuição das desigualdade, principalmente em países com má 

distribuição de renda como o Brasil. Ornélas e Vieira (2002 apud Ferreira 2003) citam que o sistema 

previdenciário teve sua crise estrutural devido as transformações na estrutura populacional e na dinâmica 

demográfica, elevando o número de beneficiários enquanto a base contributiva diminuiu. 

Stephanes (1999) vai além dos fatores demográficos e destaca que a falta de equidade e justiça 

social da previdência proporcionaram graves distorções no sistema previdenciário ao longo das últimas 

décadas do século XX, onde passou a ceder privilégios que foram financiados majoritariamente pela base 

da pirâmide contributiva. Desta forma, as aposentadorias que superam em muito os valores médios possuem 

alto grau de regressividade para a desigualdade de renda, enquanto que valores até um salário mínimo 

tendem a ser progressivos. 

No contexto das mudanças na pirâmide etária, a população idosa vem se tornando mais importante 

economicamente ao longo do tempo, seja pelos aspectos relacionados a sua contribuição para a renda dos 

domicílios, ou pela continuação no mercado de trabalho após a aposentadoria, devido aos baixos 

rendimentos da mesma. Camarano (2002) constatou em sua pesquisa que as aposentadorias vem 

apresentando cada vez mais importância nos rendimentos dos idosos, à medida que sua renda passa a ser a 

maior no rendimento domiciliar, o que implica que reduções nas aposentadorias podem não afetar somente 



 
 
um indivíduo, mas também toda sua família. 

O estudo de Ferreira (2003), mostrou que no fim do século XX houve grande aumento das 

aposentadorias e pensões na composição da renda nacional, com a participação percentual que era de 9,5% 

em 1981 aumentando para 18,5% em 2001, evidenciando as mudanças demográficas ocorridas nas décadas 

de 1980 e 1990. Além disso mostrou que, ao longo das duas últimas décadas do século XX as 

aposentadorias e pensões possuíram a tendência de reprodução da desigualdade de renda, mobilizando 

grande volume de recursos gastos com benefícios, mas distribuídos de forma desigual, fazendo com que as 

rendas de aposentadorias e pensões se concentrem nos estratos superiores da distribuição de renda, onde 

estão os relativamente mais ricos. 

De acordo com Ferreira (2003), o sistema de previdência do Brasil não respeitou integralmente os 

princípios e fundamentos da previdência social, como equidade, universalidade, solidariedade e 

redistribuição de renda. Não obstante, sua contribuição para o país foi de enorme importância, mas acredita-

se que deveria ser melhor.  

Segundo Hoffmann (2017), os rendimentos de ativos financeiros como os presentes na parcela de 

juros nos questionários das PNADs e de aluguéis tendem a se concentrar na população de alta renda, e 

possuem efeitos regressivos para a distribuição de renda, porém devido a sua diminuta representação 

perante a composição da soma de todas as rendas, possui pouca influência na desigualdade de renda para o 

Brasil e pode ser considerado um refugo. 

Apesar da pobreza ter sido uma realidade durante toda a trajetória histórica brasileira, houveram 

esforços acerca de programas de transferências de renda como meio de atenuar os desníveis na distribuição 

de renda somente a partir da década de 1970. De acordo com Soares (2009), o primeiro passo em direção a 

um paradigma inclusivo ocorreu em 1971 com a criação da previdência rural, que proporcionou a proteção 

social a uma classe que até então era tratada predominantemente na informalidade, o reconhecimento da 

atividade no campo foi o marco inicial dos avanços de proteção social. 

Conforme cita Soares (2009), o próximo passo importante veio a partir da constituição de 1988, 

que reconheceu o direito à aposentadoria não integralmente contributiva dos trabalhadores rurais em regime 

de economia, gerando assim um sistema de solidariedade, equiparando o status da assistência social com o 

tripé das políticas sociais que eram compostas até então com educação, saúde e previdência.  

O Benefício de Prestação Continuada – Lei Orgânica da Assistência Social (BPC-LOAS) foi 

criado pela lei 8.742/1993, e substituiu a Renda Mínima Vitalícia (RMV), e compreende a garantia de um 

salário mínimo mensal à pessoas com deficiência, em que a renda domiciliar per capita seja de até ¼ do 

salário mínimo vigente, podendo ter um adicional de 25% para beneficiários que precisem prestar 

assistência permanente a terceiros (somente para aposentados por invalidez), e visa a proteção social para 

garantia a vida (INSS, 2019). 

Até então nenhum dos programas a nível federal abordados possuíam contrapartidas ou 

condicionamentos, em 1996 surgiu o primeiro programa de transferência de renda condicionada, o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e tinha como foco crianças e adolescentes de 7 a 15 

anos, e buscava erradicar o trabalho infantil evitando o êxodo escolar nos níveis iniciais e intermediários, 

além de trabalhos em condições irregulares e insalubres. 

Segundo Rocha (2011), entre 1996 e 1997 houve um esgotamento referente a efetividade dos 

planos de estabilização adotados até então, com o desempenho da melhoria da distribuição de renda e do 

emprego se estagnando. Diante deste cenário existiram esforços dos Governos Municipais utilizando de 

recursos próprios para implementação de programas locais, em grande parte dos municípios as restrições 

financeiras não possibilitaram a implementação destes planos de estabilização, e naqueles onde foi possível 

a implementação os avanços e a efetividade destes planos foram abaixo do esperado. 

Em 2001, diante do fracasso dos últimos programas de transferência de renda e da incapacidade 

técnica dos municípios em coordenar os programas, o Governo Federal lançou o Bolsa Escola (BE), 

cobrindo 100% dos gastos financeiros com o benefício, solucionando assim a questão financeira, 

paralelamente foram criados também o Bolsa Alimentação (BA) e o Auxilio Gás, os dois primeiros eram 



 
 
tratados como complementares e o último foi um modo de compensar as faixas de menores rendimentos da 

eliminação do subsídio embutido no preço do gás de cozinha (ROCHA, 2011).  

Em meio a falta de efetividade e de cobertura dos programas de transferência de renda criados até 

então, que em outubro de 2003 no início do primeiro governo Lula, foi criado pelo Governo Federal o Bolsa 

Família (BF) unificando quatro programas preexistentes: o BE, BA, Auxílio Gás e Cartão Alimentação. O 

BF assim como o BE e o BA também foi um programa de transferência de renda com condicionalidades. 

As principais diferenças do BF para os dois últimos é que ele foi um programa de transferência de renda 

direta que possuí como objetivo o combate à pobreza no curto prazo via transferências de renda, e de reduzir 

a pobreza no longo prazo via incentivo à acumulação de capital humano das futuras gerações (SOUZA, 

2012). 

Das condicionalidades e contrapartidas do BF, elas contribuem para o rompimento do ciclo de 

pobreza entre gerações de famílias de baixa renda, as contrapartidas incialmente estabelecidas foram: as 

famílias se comprometeriam a manter suas crianças e adolescentes em idade escolar frequentando a escola 

e cumprindo com os cuidados básicos de saúde como: respeitar o calendário de vacinação, para as crianças 

entre 0 e 6 anos, além da agenda pré e pós-natal para as gestantes e mães que ainda amamentam (FERRAZ, 

2008). 

O BF foi constituído para ser o principal programa de transferência de renda do Governo Federal, 

defendendo como princípios: Combater a forme, a pobreza e as desigualdades sociais, utilizando como 

meio a transferência de um benefício financeiro de forma que seja possível o acesso aos direitos básicos 

como: saúde, educação, assistência social, segurança e alimentação, promovendo a inclusão social e 

principalmente, construindo meios e condições para que a população situada na faixa de pobreza extrema 

possam sair da situação de vulnerabilidade em que se encontram (SILVA, 2007). 

 Além do BF o Benefícios de Prestação Continuada (BPC) também foi uma espécie de amortizador 

da pobreza monetária, o estudo de Rangel et al (2009), mostrou que 70,3% dos (BPC) baseado na PNAD 

para o ano de 2007 eram de até 1 salário mínimo, e que tais benefícios foram progressivos para a 

desigualdade de renda. Já os 29,7% que excederam 1 salário mínimo se mostraram levemente regressivos, 

a região Nordeste apresentou disparidade, com 88,6% dos (BPC) sendo de até 1 salário mínimo. 

Hoffmann (2006) concluiu em sua análise através dos dados da PNAD para o período 1997-2004, 

que os programas de transferência de renda no qual estão incluídos dentro da parcela juros e dividendos, 

contribuíram com aproximadamente 28% na redução da desigualdade de renda no Brasil entre 1998 e 2004, 

fazendo com que a renda per capita da população pobre crescesse 11,4%. Na região Nordeste a contribuição 

dos programas de transferência de renda foram mais expressivos, sendo de aproximadamente 66% na 

redução da desigualdade de renda. Apesar da relativa importância dos programas de transferência de renda 

na redução do Índice de Gini, o maior responsável na sua queda de 0,598 para 0,568,  entre os anos de 1998 

e 2004 foram os rendimentos provenientes de todos os tipos de trabalhos, contribuindo com algo em torno 

de 60% e 75%. 

Os programas de transferência de renda possuem a característica de progressividade pelo fato de 

serem focalizados na população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, outra importante 

característica é a forma como é gasta a renda dos benefícios. Resende e Oliveira (2008) constaram em seu 

estudo sobre os anos de 2002 e 2003 com base nos dados da Pesquisa de Orçamento Familiares (POF), que 

os rendimentos provenientes do programa (BE) foram alocados majoritariamente com alimentação, 

vestuário, educação e higiene. 

Apesar da capacidade de progressividade para a distribuição de renda dos programas de 

transferência, o gasto de ampliação das aposentadorias e pensões foram de cinco vezes o custo de expansão 

do BF e do BPC no período de 2001 à 2004, fazendo desses últimos mais custo-efetivos no combate da 

desigualdade, com o destaque para o BF que foi o programa de transferência de maior abrangência, o que 

tornou o volume de transferências de renda privadas algo residual (IPEA, 2006). 

Na Figura 1 pode-se observar as faixas em que estiveram na média os valores dos Índices de Gini 

na América Latina e Caribe para a década de 2000. Os países que se mostraram mais desiguais foram, Haiti 

e Panamá com valores dos Índices de Gini acima de 0.550 seguidos por Brasil e Colômbia com valores 

https://www.google.com/search?q=preexistentes&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi2pPq7revhAhXJHbkGHZ8vAuYQBQgqKAA


 
 
entre 0.500 e 0.550. Entre os países com menor desigualdade de renda se destacam Argentina, Uruguai e 

Venezuela com valores entre 0.400 e 0.425. A desigualdade de renda é consideravelmente heterogênea na 

América Latina e Caribe, apesar de ser a maior economia da América Latina o Brasil se encontra entre os 

países com maior desigualdade de rendimentos.  

A heterogeneidade do Índice de Gini também se faz presente no Brasil, com suas regiões 

apresentando para a década de 2000 três diferentes faixas de valores. As regiões mais desiguais em relação 

a distribuição de renda foram a Centro-Oeste e a Nordeste, com seus valores estando entre 0.525 e 0.550 

os mais altos para o Brasil evidenciando as persistentes diferenças regionais.  As regiões Norte e Sudeste 

apresentaram valores entre 0.500 e 0.525, enquanto que a região Sul foi a menos desigual estando na faixa 

entre 0.475 e 0.500.  

Figura 1 – Faixa dos valores dos Índices de Gini na América Latina e Caribe para a década de 2000. 

 

Fonte: SEDLAC (CEDLAS e Banco Mundial, 2019). 

 

3 – BASE DE DADOS E METODOLOGIA 

 Para a decomposição do índice de Gini do presente estudo foram utilizados dados das Pesquisas 

Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD), no período de 2001 a 2015, fazendo uso de dados referentes 

a todos os tipos de rendimentos em todo o território Nacional. A PNAD utiliza-se da metodologia por 

amostragem probabilística, atribuindo a cada observação um determinado peso de ponderação que é 

conhecido como fator de expansão, que torna possível a explanação dos resultados amostrais para toda a 

população, o presente trabalho utilizou o fator de expansão para todos os cálculos. 

A aplicação da PNAD é de responsabilidade do Departamento de Emprego e Rendimento da 

Diretoria de Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a periodicidade da PNAD 

desde 1971 é anual, com sua ausência em anos de realização dos Censos Demográficos (1970, 1980, 1991, 

2000 e 2010), a PNAD surgiu em 1967 como meio para suprir as necessidades informacionais do Governo 

Federal referentes ao desenvolvimento social, demográfico e econômico do Brasil (IBGE, 2019). 

No presente estudo não foram considerados os domicílios rurais da região norte (Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima), para os anos de 2001, 2002 e 2003 pois os mesmos só passaram a 

ser incorporados na PNAD a partir de 2004, buscando a homogeneidade das informações os dados da área 

rural da região Norte foram excluídos nos anos de 2004 à 2015. Visando somente a análise de domicílios 



 
 
com rendimentos existentes, foram excluídos todos os domicílios com rendimentos nulos e não foi 

analisado o ano de 2010 por ocasião do Censo Demográfico. 

De acordo com Hoffmann (1988, 2000 e 2002), é preciso se atentar as limitações das pesquisas 

por amostragem probabilísticas como a PNAD, levando em consideração alguns ruídos informacionais. 

Enfatiza-se a propensão de subdeclaração de renda, que se torna mais presente à medida que se aproxima 

de altos rendimentos, e desta forma, acaba subestimando o grau de desigualdade.  

Outra limitação da PNAD no período analisado é a consideração da semana de referência em que 

é aplicada a pesquisa, fazendo com que pessoas que não obtiveram qualquer ganho na referida semana não 

declarem qualquer renda, o que pode não computar possíveis ganhos no mês corrente e ou prévios.  

Apesar de suas restrições informacionais os dados da PNAD são de boa qualidade, sendo 

atualmente o mais próximo da representação da realidade demográfica e econômica do Brasil. Para fazer a 

decomposição do Índice de Gini será necessário a utilização de dados da (PNAD), especificamente da renda 

de todos os tipos de trabalhos, de todos os tipos de aposentadorias, pensões e abono permanência, de 

alugueis e doações, e de rendimentos de juros e outras aplicações financeiras, programas sociais, dividendos 

além de outros rendimentos residuais.  

Com o objetivo de compreender quais são os efeitos das mais variadas formas de obtenção de 

rendimentos na desigualdade de renda, o presente trabalho divide o total dos rendimentos domiciliares per 

capita em seis principais componentes de renda, conforme a seguir: 

          (I) (TRAB.PRINC) – Rendimento do trabalho principal para pessoas de 10 anos ou mais de idade. 

         (II) (OUTR.TRAB) – Rendimento que não seja do trabalho principal para pessoas de 10 anos ou 

mais de idade. 

         (III) (APOS.PENS) – Rendimento de aposentadorias, pensões e abono permanência. 

         (IV) (ALUGUEL) – Rendimento de aluguel. 

         (V) (DOACOES) – Rendimento de doação de não morador do domicílio.  

         (VI) (JUROS.ETC) – Rendimento de Juros, programas sociais, aplicações financeiras, dividendos 

e de outros rendimentos que recebia. 

O índice de Gini é uma medida que sintetiza o nível de desigualdade de qualquer distribuição 

estatística em único número usando a informação de toda a distribuição. Apesar de ser mais comumente 

usada para medir a desigualdade da variável renda, é possível medir o grau de desigualdade da posse da 

terra em um país, da população urbana pelas cidades, o grau de desigualdade em um setor produtivo, etc 

(HOFFMANN, 2009). 

A metodologia da decomposição do índice de Gini, permite determinar as frações associadas a 

diferentes parcelas da renda e consequentemente mensurar o grau de progressividade ou regressividade de 

uma determinada parcela, e desta forma avaliar a medida em que a renda contribui para reduzir ou aumentar 

a desigualdade da distribuição de renda, a metodologia foi extraída de Hoffmann (2006b) e (2009), e Soares 

(2006). 

Considere xi  como a renda da i-ésima pessoa de uma população com n pessoas. Os rendimentos são 

ordenados de maneira crescente conforme a seguir: x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xn. Admitimos que a renda xi é composta 

por k parcelas: 

𝑥𝑖 = ∑ 𝑥ℎ𝑖
𝑘
ℎ=1            (1) 

Tendo as rendas ordenadas, extraímos da curva de Lorenz a forma como a proporção acumulada da 

renda ɸ𝑖 varia em função da proporção acumulada da população 𝑝𝑖, onde: 

A renda média é:   µ =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1           (2) 

A proporção acumulada da população é:    𝑝𝑖 =  
1

𝑛
           (3) 



 
 

E a respectiva proporção acumulada da renda é:  ɸ𝑖  =  
1

𝑛𝜇
∑ 𝑥𝑗   𝑖

𝑗=1       (4) 

A área entre a curva de Lorenz e o eixo das abcissas é 𝛽. Deste modo sabemos que o índice de Gini é: 

G = 1 – 2𝛽           (5) 

O mesmo índice é dado por: 

G =  
2

𝑛µ
𝑐𝑜𝑣(𝑖, 𝑥𝑖)          (6) 

Sendo que 0 ≤ G ≤ 1. 

A média da h-ésima parcela é: 

µℎ  =  
1

𝑛
∑ 𝑥ℎ𝑖

𝑛
𝑖=1            (7) 

E a proporção acumulada do total dessa parcela até a i-ésima pessoa na série (1) é: 

ɸℎ𝑖 =  
1

𝑛µh
∑ 𝑥ℎ𝑗

𝑖
𝑗=1            (8) 

Cabe ressaltar que na construção da curva de concentração de 𝑥ℎ𝑖 é utilizada a ordenação dos 𝑥𝑖 (e 

não a ordenação dos 𝑥ℎ𝑖, que pode ser diferente). 

Admitindo que 𝑥ℎ𝑖  ≥ 0  e sendo βh  a área entre a curva de concentração de 𝑥ℎ𝑖  e o eixo das abscissas 

(pi), a respectiva razão de concentração é definida como: 

Ch = 1− 2βh          (9) 

Nota-se a semelhança entre (5) e (9). Analogamente a (6), pode-se demonstrar que: 

Cℎ =  
2

𝑛µh
𝑐𝑜𝑣(𝑖, 𝑥ℎ𝑖)          (10) 

 Verifica-se então que -1+ 
1

𝑛
 ≤ 𝐶ℎ ≤ 1+ 

1

𝑛
 . 

A participação da h-ésima parcela na renda total é  

𝜑
ℎ

=
∑ 𝑥

ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

=  
𝜇

ℎ
𝜇

           (11) 

Pode-se demonstrar que o índice de Gini é a seguinte média ponderada das razões de concentração: 

𝐺 =  ∑ 𝜑ℎ 𝐶ℎ
𝑘
ℎ=1          (12) 

Como ∑ 𝜑ℎ = 1, podemos escrever 

𝐺 = 𝐺 − ∑ 𝜑ℎ
𝑘
ℎ=1  (𝐺 − 𝐶ℎ)          (13) 

Tendo 𝜑ℎ > 0, o sinal de 𝐺 − 𝐶ℎ é que determina se a parcela contribui para reduzir ou aumentar o 

valor do índice de Gini. Com 𝐶ℎ < 𝐺 , a parcela 𝑥ℎ𝑖   contribui para redução do índice de Gini, e quando 

ocorrer o inverso a parcela 𝑥ℎ𝑖   em questão contribuirá para aumentar o índice de Gini. 

Em Lerman e Yitzhaki (1985), apud Hoffmann (2009), para 𝑥ℎ𝑖  ≥ 0 sendo 𝑥𝑖 a parcela de renda: foi 

desenvolvido um índice que determina se o índice de Gini é progressivo ou regressivo, ressaltando a 

importância de considerar a ordenação das rendas finais. 

𝜋ℎ = 𝐺 − 𝐶ℎ           (14) 



 
 

A equação (14) é definhada como a medida de progressividade e possuí uma relação com (13), que 

nos mostra que com 𝜋ℎ < 0 (𝐶ℎ > 𝐺), nos remete a 𝑥ℎ𝑖 como uma parcela regressiva (concentradora de 

renda, elevando o índice de Gini), e já no caso de 𝜋ℎ  > 0 (𝐶ℎ < 𝐺) a 𝑥ℎ𝑖 como uma parcela progressiva 

(não concentradora de renda, diminuindo o índice de Gini). 

 Podemos decompor ∆𝐺 através de uma média aritmética de duas medidas de variação do índice de 

Gini que pode ser expressa por: 

∆𝐺 = ∑ (𝐶ℎ
∗∆𝜑ℎ + 𝜑ℎ

∗ ∆𝐶ℎ)𝑘
ℎ=1          (15) 

Onde:    𝐶ℎ
∗ = 1

2⁄ (𝐶1ℎ + 𝐶2ℎ)        e            𝜑ℎ
∗ = 1

2⁄ (𝜑1ℎ + 𝜑2ℎ) 

Podemos obter a média dos índices de Gini em dois anos conforme: 

𝐺∗ = 1
2⁄ (𝐺1 + 𝐺2)         (16) 

Verifica-se que: 

∑ 𝐺∗∆𝜑ℎ = 𝐺∗ ∑ (𝜑2ℎ − 𝜑1ℎ)𝑘
ℎ=1 = 0𝑘

ℎ=1             (17) 

A expressão 15 permanece válida ao subtrairmos a equação 17 do seu segundo termo, resultando 

em: 

∆𝐺 = ∑ [(𝐶ℎ
∗ − 𝐺∗)∆𝜑ℎ + 𝜑ℎ

∗ ∆𝐶ℎ]𝑘
ℎ=1           (18) 

Na expressão (18), o aumento na participação de uma parcela de rendimento que seja maior que 0 

contribui para a redução do índice de Gini (𝐶ℎ
∗ < 𝐺∗). Portanto nesta última expressão o aumento da 

participação de uma parcela contribui para aumentar ou diminuir o índice de Gini, conforme a razão de 

concentração dessa parcela seja maior ou menos do que o índice de Gini, respectivamente. 

A contribuição total da h-ésima parcela de renda para a mudança exposta na expressão (18) será: 

(∆𝐺)ℎ = (𝐶ℎ
∗ − 𝐺∗)∆𝜑ℎ + 𝜑ℎ

∗ ∆𝐶ℎ         (19) 

Já a respectiva contribuição percentual: 

𝑆ℎ =
100

∆𝐺
[(𝐶ℎ

∗ − 𝐺∗)∆𝜑ℎ + 𝜑ℎ
∗ ∆𝐶ℎ]         (20) 

Conforme cita Soares (2006), ao utilizar as expressões (19) e (20) é possível distinguir um efeito 

associado à mudança na composição do rendimento chamado de efeito-composição e outro associado à 

mudança nas razões de concentração denominado como efeito-concentração, onde o efeito-composição da 

h-ésima parcela é dado por: 

(𝐶ℎ
∗ − 𝐺∗)∆𝜑ℎ         (21) 

Que como porcentagem da mudança no índice de Gini: 

𝑆𝜑ℎ =
100

∆𝐺
(𝐶ℎ

∗ − 𝐺∗)∆𝜑ℎ       (22) 

Já o efeito-composição total: 

∑ (𝐶ℎ
∗ − 𝐺∗)∆𝜑ℎ

𝑘
ℎ=1          (23) 

O efeito concentração da h-ésima parcela: 

𝜑ℎ
∗ ∆𝐶ℎ          (24) 

Como percentagem na mudança no índice de Gini: 



 
 

𝑆𝐶ℎ =
100

∆𝐺
𝜑ℎ

∗ ∆𝐶ℎ         (25) 

Por fim o efeito-concentração é definido por: 

∑ 𝜑ℎ
∗ ∆𝐶ℎ 𝑘

ℎ=1           (26) 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 mostra a evolução do Índice de Gini no Brasil e em suas cinco regiões para os anos de 

2001 à 2015, onde é possível verificar as mudanças na desigualdade de renda a nível Nacional e Regional. 

Pode-se notar que a desigualdade continuou elevada nas últimas décadas, tendo em vista que o valor de 

0,593 em 2001 foi superior ao valor de 0,565 obtido por Langoni (1973) a partir dos dados do Censo 

Demográfico de 1970. Verifica-se que à âmbito Nacional houve queda do coeficiente de Gini no período 

analisado, saindo de 0,593 em 2001 para 0,512 no ano de 2015, resultando em uma queda de 

aproximadamente 13,6%. 

Tabela 1 - Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita para o Brasil e suas cinco regiões, 

entre 2001 e 2015. 

Ano Brasil Norte Nordeste Centro- Oeste Sudeste Sul 

2001 0,593 0,566 0,599 0,594 0,564 0,545 

2002 0,587 0,564 0,593 0,592 0,560 0,526 

2003 0,580 0,542 0,584 0,576 0,554 0,528 

2004 0,568 0,532 0,581 0,569 0,538 0,519 

2005 0,566 0,527 0,569 0,572 0,539 0,512 

2006 0,559 0,521 0,571 0,558 0,533 0,503 

2007 0,552 0,526 0,554 0,570 0,519 0,502 

2008 0,544 0,509 0,556 0,563 0,514 0,492 

2009 0,539 0,522 0,556 0,555 0,506 0,487 

2011 0,527 0,529 0,542 0,533 0,498 0,468 

2012 0,525 0,506 0,542 0,527 0,501 0,464 

2013 0,523 0,507 0,535 0,525 0,499 0,461 

2014 0,513 0,497 0,513 0,506 0,497 0,452 

2015 0,512 0,488 0,512 0,503 0,496 0,456 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE – PNADs de 2001 a 2015. 

É possível observar que existiu predominância na queda do índice de Gini nos anos da década de 

2000, tendo em vista que a variação percentual entre os anos de 2003 e 2007 foi de aproximadamente - 

4,9% contra - 2,9% entre 2011 e 2015, parte disto deve-se ao fato da grande expansão do BF nos anos pós 

2003. 

Em 2001 as regiões Nordeste e Centro-Oeste eram as mais desiguais entre todas as regiões, 

apresentando valores próximos de respectivamente 0,599 e 0,594, onde durante todo o período analisado 

se revezaram como a região mais desigual, alcançando os respectivos valores de 0,512 e 0,503 em 2015, 

apesar do importante avanço em tais regiões na queda da desigualdade de renda não houve queda nas 

diferenças regionais para com a região Sul, que durante todo período analisado foi a menos desigual entre 

todas, tendo em vista que em 2001 as regiões Nordeste e Centro-Oeste apresentavam uma diferença 

percentual dos Índices de Gini em relação ao Sul de 9,1% e 8,3% respectivamente, tal lacuna subiu para 

11% e 9,4% no ano de 2015. 



 
 

A região Norte apresentou uma queda de 12,4% no valor do coeficiente de Gini entre os anos de 

2001 e 2015, partindo do valor do índice de 0,566 para 0,496, enquanto que na região Sudeste tal queda foi 

de aproximadamente 12,1% saindo de 0,564 para 0,456. A região Sul além de ser a menos desigual no ano 

de 2001 onde apresentou um índice de Gini de 0,545, foi a que obteve a maior queda percentual durante 

todo o período em análise, aproximadamente 16,4% alcançando o valor do coeficiente de Gini de 0,456 em 

2015, o menor valor dentre todas as regiões do Brasil no referente ano. 

A Tabela 2 mostra a participação percentual [(%)𝜑ℎ] e o Grau de Progressividade (𝜋ℎ) dos 

componentes do rendimento domiciliar per capita para o Brasil de 2001 à 2015. Cabe ressaltar que os 

valores recebidos pelo BF estão implícitos dentro da parcela de rendimento JUROS.ETC. Pode-se observar 

que a parcela composta por todos os tipos de trabalhos (TR.PRINC) foi predominante na composição da 

renda total no Brasil, tal fato deve-se a própria dinâmica da economia bem como de suas características 

intrínsecas, tal parcela apresentou pouca variação durante o período em análise exibindo pequenas 

oscilações sempre entre os limiares de 72% e 74%, a parcela referente a outros tipos de trabalhos 

(OUTR.TRAB) é um resíduo da parcela (TR.PRINC) ou seja, todos os tipos de trabalhos que não foram 

contabilizados dentro da mesma, e também apresentou pouca variação dentro do período onde era de 3,21% 

em 2001 e 2,07% em 2015. 

A parcela referente a aposentadorias e pensões (APO.PENS) apresentou uma tendência de 

crescimento, evidenciando as mudanças na pirâmide etária do Brasil, crescendo aproximadamente 13,1% 

entre os anos de 2001 e 2015, saindo respectivamente de 18,54% para 20,97%. 

Os rendimentos provenientes de alugueis (ALUGUEL) tiveram uma diminuição a nível nacional 

alcançando cerca de apenas 1,06% em 2015, tal comportamento foi similar na parcela que se refere a 

doações (DOACOES) que é a parcela dentre todas as analisadas que apresenta a menor participação 

percentual. Os rendimentos contabilizados por juros e outras rendas (JUROS.ETC) tiveram expressivo 

crescimento, que foi impulsionado principalmente pela fase de forte expansão do BF iniciada no ano de 

2003. No ano em referência a participação percentual de tal parcela foi de 1,04% e já no ano de 2006 mais 

que dobrou, passando a ser de 2,15% e alcançando seu ápice em 2012 cerca de 2,38%. 

O grau de progressividade das parcelas de renda estudadas, mostram o quanto cada uma 

influenciou para o aumento ou diminuição da desigualdade de renda no Brasil para o período de 2001 à 

2015. Para uma melhor compreensão, pode-se interpretar resultados negativos como regressivos em relação 

ao Índice de Gini, aumentando o valor do próprio, já valores positivos são entendidos como progressivos 

em relação ao Índice de Gini contribuindo para a sua diminuição. Enquanto a razão de concentração mostra 

se a parcela colabora com o aumento ou a diminuição do Índice de Gini, o grau de progressividade destaca 

a magnitude de tal influência no mesmo. 

Dentre as seis parcelas analisadas pode-se destacar como regressivas em relação a sua influência 

no Índice de Gini durante todo o período em estudo, as parcelas OUTRO.TRAB e ALUGUEL apresentando 

os menores valores entre todas as parcelas e deste modo, exercendo maior impacto regressivo na 

distribuição de renda. A parcela APOS.PENS foi predominantemente regressiva durante todo o período 

estudado, apresentando valores positivos somente nos anos de 2012 e 2013, fazendo com que tal parcela 

seja contributiva para a elevação da desigualdade de renda. 

Dentre as seis parcelas analisadas pode-se destacar como regressivas em relação a sua influência 

no Índice de Gini durante todo o período em estudo, as parcelas OUTRO.TRAB e ALUGUEL apresentando 

os menores valores entre todas as parcelas e deste modo, exercendo maior impacto regressivo na 

distribuição de renda. A parcela APOS.PENS foi predominantemente regressiva durante todo o período 

estudado, apresentando valores positivos somente nos anos de 2012 e 2013, fazendo com que tal parcela 

seja contributiva para a elevação da desigualdade de renda. 

A parcela referente a TR.PRINC foi levemente progressiva entre os anos de 2001 e 2009, 

apresentando um ponto de inflexão no ano de 2011 onde passou a ser levemente regressiva e desta forma, 

tornando negativa sua influência na diminuição do Índice de Gini no decorrer dos anos da década de 2010 

em estudo, apesar de tais fatos é a parcela que mais contribui para a diminuição do Índice de Gini na medida 

em que é a parte majoritária da composição da renda total e afeta o maior número de pessoas na economia. 



 
 
Os rendimentos de DOACOES foram sempre progressivos, oscilando em torno do valor médio de 0,170, 

apresentando seu maior valor em 2015 cerca de 0,274. Apresentando sistemática evolução em relação à 

influência na diminuição do índice de Gini, a parcela JUROS.ETC passou a se tornar mais progressiva 

durante o período em estudo, tal fato deve-se ao crescimento da cobertura do BF, onde o número de 

beneficiados variou de 3.615.020 milhões de famílias em 2003 para 13.936.791 milhões de famílias em 

2015.  

Em 2001 o valor do seu grau de progressividade foi de 0,054 levemente positivo, em 2003 ano 

que marcou o início da expansão do BF, seu valor foi de 0,242 sendo que já em 2007 praticamente dobrou 

seu valor atingindo 0,461 se tornando altamente progressiva para a distribuição de renda, e alcançou o 

maior valor entre todas as razões de concentração de todas as parcelas, o valor de 0,715 no ano de 2013 que 

também foi o ápice do número de famílias que recebiam BF cerca de 14.086.199 milhões, o que mostra a 

influência dos programas de transferência de renda na diminuição da desigualdade de rendimentos, devido 

a sua característica de focalização na população pobre. 

No Gráfico 1 pode-se observar o comportamento no período de 2001 à 2015 do Índice de Gini e 

das razões de concentração das seis parcelas de renda no Brasil, as parcelas de renda referentes a TR.PRINC 

e APOS.PENS3 apresentaram comportamento semelhante durante todo o período analisado, encontrando-

se sempre próximas ao valor do referido Índice de Gini, revelando pouco grau de progressividade e 

regressividade na diminuição do mesmo.   

 

Gráfico 1 – Índice de Gini (G) e Razões de Concentração (𝐶ℎ) no período de 2001 a 2015 para o Brasil. 

 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE – PNADs de 2001 a 2015. 

 

Entre os estratos que sempre apresentaram razões de concentração maiores que o Índice de Gini, 

tem-se OUTR.TRAB e ALUGUEL apresentando baixa variabilidade durante todo o período e deste modo 

exercendo caráter regressivo em relação a medida de desigualdade. As parcelas que se mostraram 

progressivas no intervalo analisado foram, DOACOES e JUROS.ETC estando sempre significativamente 

menor que seus referidos Índices de Gini, com destaque para a última que a partir de 2002, ano em que se 

fez mais significativo dentro de tal parcela os rendimentos do (BF) passou a apresentar sistemática redução 

de sua razão de concentração, passando a ser negativa a partir de 2009 com exceção para o ano de 2012. 

                                                           
3 Parcelas compostas por rendimentos do trabalho e aposentadorias e pensões dos setores público e privado. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Participação percentual [(%)𝜑ℎ] e Razões de concentração (𝐶ℎ) dos componentes do rendimento domiciliar per capita do Brasil no período de 

2001 a 2015. 

 Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Participação 

percentual 

[(%)𝜑ℎ] 

TR.PRINC 74,72 74,15 73,57 73,28 72,73 72,76 73,81 73,17 72,99 74,76 74,77 74,76 74,25 73,4 

OUTR.TRAB 3,21 3,22 3,08 3,05 3,17 3,15 3,12 3,07 3,18 2,58 2,29 2,46 2,43 2,07 

APOS.PENS 18,54 18,66 19,84 19,59 19,78 19,46 19,34 19,43 20,12 19,4 19,02 19,44 19,5 20,98 

ALUGUEL 1,92 1,91 1,74 1,73 1,82 1,72 1,43 1,63 1,56 1,07 1,24 1,14 1,18 1,06 

DOACOES 0,67 0,75 0,7 0,73 0,71 0,7 0,54 0,5 0,44 0,25 0,26 0,24 0,37 0,38 

JUROS.ETC 0,91 1,29 1,04 1,59 1,77 2,15 1,73 2,17 1,71 1,91 2,38 1,93 2,24 2,08 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

GINI Brasil 0,593 0,587 0,580 0,568 0,566 0,559 0,552 0,544 0,539 0,527 0,525 0,523 0,513 0,512 

Grau de 

Progressividade 

(𝜋ℎ) 

TR.PRINC 0,013 0,012 0,011 0,011 0,011 0,005 0,005 0,008 0,005 -0,004 -0,007 -0,007 -0,008 -0,008 

OUTR.TRAB -0,192 -0,189 -0,187 -0,204 -0,197 -0,206 -0,218 -0,210 -0,233 -0,240 -0,249 -0,257 -0,266 -0,268 

APOS.PENS -0,010 -0,005 -0,012 -0,025 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 -0,021 

ALUGUEL -0,204 -0,216 -0,221 -0,217 -0,222 -0,222 -0,222 -0,222 -0,222 -0,222 -0,222 -0,222 -0,222 -0,222 

DOACOES 0,198 0,158 0,177 0,107 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 

JUROS.ETC 0,054 0,076 0,242 0,410 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE – PNADs de 2001 a 2015. 

 



 
 

Foi demonstrado na decomposição do Índice de Gini que é possível obter a curva de concentração 

das parcelas de renda utilizadas em uma determinada análise, a linha vertical com inclinação de 45 graus é 

chamada de linha de perfeita igualdade, e exibe a condição de máxima igualdade. A curva de Lorenz como 

é comumente chamada, se localiza abaixo da linha de perfeita igualdade e divide tal área em duas partes, 

componentes de renda que estiverem abaixo da referida curva irão contribuir para aumentar a desigualdade 

de renda, enquanto que pontos acima da curva de Lorenz contribuirão para redução da desigualdade. 

A Figura 2 exibe as curvas de concentração das seis parcelas de rendimento domiciliar per capita 

para os anos de 2001, 2009 e 2015. A curva referente ao componente TR.PRINC esteve próxima a curva 

de Lorenz em todos os anos analisados, estando ligeiramente abaixo no ano de 2015. 

A parcela referente a APOS.PENS no ano de 2001 ficou próxima a curva de Lorenz, e se afastou 

da linha de máxima igualdade em 2009 e 2015, contribuindo para o aumento da desigualdade de renda. De 

acordo com Brant (2001) e Ferreira (2003), o acentuado degrau observado na curva de concentração do 

componente APOS.PENS ao redor do percentil 56, deve-se ao fato de as aposentadorias e pensões de um 

salário mínimo estarem localizadas nos percentis 56 e 57. 

Os componentes do rendimento domiciliar per capita que apresentaram maiores áreas de 

concentração nos anos analisados foram, OUTR.TRAB e ALUGUEL estando consideravelmente abaixo 

da curva de Lorenz, com a primeira se distanciando ainda mais nos anos de 2009 e 2015, e desta forma, 

contribuindo para o aumento da desigualdade de renda.   

No ano de 2001, a curva que apresentou menor área de concentração e desta forma mais contribuiu 

para a redução da desigualdade foi a da parcela DOACOES, exibindo redução de tal área no ano de 2009 

seguido de considerável aumento em 2015, passando a contribuir relativamente mais para a diminuição do 

Índice de Gini na medida em que o tempo avançou.  

Os efeitos positivos em relação a distribuição de renda dos programas de transferência em especial 

o BF, podem ser observados nas curvas de concentração do componente JUROS.ETC. Em 2001 a curva de 

concentração da referida parcela se encontrava acima da curva de Lorenz até o percentil 70, e a partir de 

então apresentou brusca queda tornando-se regressiva, indicando que o percentual mais rico se apropriava 

da maior parte da renda de tal parcela.    

Em 2009 os efeitos expansivos do BF já se encontravam em fase avançada, com o mesmo tendo 

atingido cerca de 12,4 milhões de famílias (MDS, 2009), o impacto de tal esforço pode ser observado na 

curva de concentração da parcela JUROS.ETC do ano de 2009, que passou a se localizar bem acima da 

curva de Lorenz e acima da linha de perfeita igualdade entre os percentis 1 e 80, se tornando o componente 

que mais contribuiu para a redução da desigualdade do rendimento domiciliar per capita em 2009. Em 2015 

a parcela em questão apresentou aumento da área de igualdade se tornando ainda mais progressiva na 

diminuição do Índice do Gini, indicando que a maior parte dos rendimento da parcela se encontram em 

poder dos relativamente mais pobres, invertendo o comportamento apresentado no ano de 2001.  

A Tabela 3 traz a participação percentual 𝜑ℎ(%) média dos componentes do rendimento 

domiciliar per capita para o Brasil e suas cincos regiões no período de 2001 à 2015 através do gráfico de 

setores. Durante todo o período analisado tais participações sofreram constantes mudanças, mas a média 

representa adequadamente as proporções que mais persistiram durante todo o período.  

A parcela referente à TR.PRINC teve na média as maiores participações relativas nas regiões Norte 

e Centro-Oeste, sendo de respectivamente 79,22 e 79,68, estando bem acima da média para o Brasil que foi 

de 73,83, resultando em maior participação dos rendimentos do trabalho na composição do rendimento total 

no período de 2001 a 2015 e tais regiões. 

Já as regiões Sudeste e Sul tiveram participações bem próxima a média nacional, apresentando os 

valores respectivos de 74,56% e 73,84%, o Nordeste foi a região que demonstrou a menor participação 

média da parcela TR.PRINC entre todas as cincos regiões, e foi a única que apresentou valor menor que a 

média para o Brasil sendo de 67,47% apresentando assim um desvio de -6,36%. 

A participação média da parcela OUTR.TRAB foi consideravelmente homogênea estando em 

torno de aproximadamente 3% em todas as regiões com ressalva ao Nordeste que teve uma média de 3,92% 

a maior entre todas, o mesmo pode ser dito em relação parcelas ALUGUEL e DOACOES que apresentaram 

valores em torno de 1,5% e 0,5% respectivamente entre as regiões e podem ser consideradas residuais. 



 
 

Os rendimentos provenientes de APOS.PENS possuíram característica heterogênea, exibindo 

valores consideravelmente diferentes a âmbito regional, sua participação média na composição da renda 

total no Brasil foi de 19,51%, a única região que apresentou valor significativamente superior foi o 

Nordeste, com a média de 23,02% reforçando a característica de dependência das aposentadorias e pensões 

na composição da renda total da região. 

As regiões Sudeste e Sul tiveram semelhantes médias com os respectivos valores de 19,75% e 

19,67% médias bem próximas a nacional. Enquanto que as regiões que apresentaram menores médias foram 

a Norte e o Centro-Oeste com os diminutos valores relativos de 13,23% e 14,38%. 

Pode-se inferir que as diferentes demandas regionais em relação aos programas de transferência 

de renda, determinaram a heterogeneidade das participações médias da parcela JUROS.ETC na composição 

da renda total entre as regiões do Brasil, a média nacional foi de 1,77% valor superior a regiões como o 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul que apresentaram respetivas médias de 0,87%, 1,22% e 1,40% resultando em 

menor participação relativa. Nas regiões menos desenvolvidas como a Norte e Nordeste, as participações 

relativas dos rendimentos de JUROS.ETC foram substancialmente maiores, com as respectivas médias de 

2,34% e 3,72%, sendo importante ressaltar a disparidade da média da região Nordeste, que foi a maior entre 

todas as cincos regiões em razão de suas maiores demandas a programas sociais de transferência de renda. 

 

Figura 2 – Curvas de concentração para o Brasil nos anos de 2001, 2009 e 2015. 

 

     

 

 
 

         Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE – PNADs de 2001 a 2015. 



 
 

Tabela 3 – Participação percentual [(%)𝜑ℎ] média dos componentes do rendimento 
domiciliar per capita para o Brasil e suas cincos regiões no período de 2001 a 2015. 

Ano Brasil Norte Nordeste Centro- Oeste Sudeste Sul 

TR.PRINC 73.83 

83 

79.22 67.47 79.68 74.56 73.84 

OUTR.TR

AB 

2.86 3.20 3.92 2.73 2.53 2.86 

APOS.PEN

S 

19.51 13.23 23.02 14.38 19.75 19.67 

ALUGUEL 1.51 1.29 1.03 1.85 1.51 1.80 

DOACOES 0.51 0.72 0.83 0.49 0.43 0.43 

JUROS.ET

C 

1.77 2.34 3.72 0.87 1.22 1.40 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE – PNADs de 2001 a 2015. 

  A Figura 3 representa o Grau de Progressividade de Progressividade (𝜋ℎ) das seis parcelas de 

renda para o Brasil e suas cincos regiões no período de 2001 a 2015, onde é possível observar as tendências 

de crescimento ou de redução na progressividade de cada parcela em diferentes regiões ao decorrer do 

período em estudo. Os rendimentos relativos à TR.PRINC e APOS.PENS apresentaram tendências bastante 

homogêneas em todos os estratos analisados, estando sempre com o grau de progressividade próximo a 

zero, apresentando leve queda tanto no Brasil quanto nas cincos regiões. 

 

Figura 3 – Grau de Progressividade (𝜋ℎ) dos componentes do rendimento domiciliar per capita para o 

Brasil e suas cincos regiões no período de 2001 a 2015. 

 

 

 

 
 

             Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE – PNADs de 2001 a 2015. 

As parcelas OUTR.TRAB e ALUGUEL foram significativamente regressivas durante todo o 



 
 

período e se tornaram mais regressiva no decorrer do período de 2001 a 2005, com exceção a parcela 

ALUGUEL na região Norte que se manteve alta porém relativamente estável. Os rendimentos de 

DOACOES foram progressivos no Brasil e nas regiões Norte e principalmente no Nordeste, enquanto que 

nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul foram levemente progressivas. 

Os rendimentos provenientes de JUROS.ETC apresentaram a maior tendência de aumento entre 

todas as seis parcelas, se tornando progressiva a partir de 2003 com o aumento da participação relativa dos 

programas de transferência de renda que estão implícitos em tal parcela, e deste modo, influenciando 

consideravelmente na redução do Índice de Gini no decorrer do período, a região Nordeste se destoa das 

demais regiões na questão de não sofrer abrupto aumento, pois a mesma já apresentava alto grau de 

progressividade na parcela no ano de 2001, pode-se inferir que tal fato se deu em consequência das maiores 

demandas em relação aos programas de transferência de renda direta da região Nordeste. Também é 

importante salientar que entre todos os estratos analisados o que apresentou maior progressividade na 

parcela JUROS.ETC foi o Brasil, apresentando valores superiores até aos da região Nordeste. 

A Tabela 4 exibe os efeitos composição, concentração e total para as parcelas de rendimento no 

período de 2001 à 2015 para o Brasil e suas grandes regiões. O efeito composição se relaciona à mudança 

na composição da renda, enquanto o efeito concentração é associado à mudança nas razões de concentração 

e o efeito total corresponde a porcentagem que uma determinada parcela de renda contribuiu para a redução 

do índice de Gini. Enquanto o grau de progressividade destaca a magnitude que uma determinada parcela 

tem no índice de Gini, os efeitos captam a real contribuição de uma parcela ponderando os fatores.  

Para o Brasil, as parcelas que mais contribuíram para a redução do índice de Gini foram 

TR.PRINC, APOS.PENS e JUROS.ETC, com os respectivas efeitos totais de 53,95%, 20,26% e 19,09%, 

tais contribuições ocorreram principalmente via efeito concentração. Já para as regiões os efeitos são 

heterogêneos, entretanto, em todas as cinco a parcela que mais contribuição para a redução do índice de 

Gini foi a parcela TR.PRINC, apresentando o maior efeito total na região Centro-Oeste 68,41% e o menor 

na região Nordeste 45,45%. 

Especificamente, na região Norte a redução do índice de Gini foi impulsionada pelas parcelas 

TR.PRINC, APOS.PENS e JUROS.ETC com os efeitos totais de 55,94%, 9,56% e 23,28%. Já na região 

Nordeste, destaca-se a importância dos programas de transferência renda que estão implícitos na parcela 

JUROS.ETC, o efeito total de tal parcela foi de 33,66% o maior entre todas as regiões do Brasil, em 

contraste, a parcela TR.PRINC teve o menor efeito total, cerca de 45,45%. Na região Centro-Oeste a 

redução do índice de Gini foi impulsionada principalmente pela parcela TR.PRINC, com um efeito total de 

68,41%, seguido das parcelas APOS.PENS com 13,18% e JUROS.ETC com 11,59%. 

As regiões Sudestes e Sul foram as que tiveram uma contribuição comparativamente maior da 

parcela APOS.PENS na redução do Gini, com os efeitos totais de respectivamente 20,40% e 25,73%. 

Ademais, na região Sudeste o efeito total da parcela TR.PRIN foi de 58,26% e de JUROS.ETC de 13,99%. 

A região Sul foi a que obteve menor efeito total da parcela JUROS.ETC cerca de 9,81%, enquanto que a 

parcela TR.PRINC teve um efeito total de 52,80% impulsionado unicamente pelo efeito concentração. 
 

Tabela 4 – Efeitos composição, concentração e total das parcelas de rendimento para o índice de Gini entre os anos 

de 2001 e 2015, no Brasil e em suas grandes regiões. 

Região 

 Parcelas 

  TR.PRINC OUTR.TRAB APÓS.PENS ALUGUEL DOAÇÕES JUROS.ETC Total 

Brasil 

Progressividade 

𝝅𝒉 = 𝑮 − 𝑪𝒉 

2001 0,013 -0,192 -0,010 -0,204 0,198 0,054 - 

2015 -0,008 -0,268 -0,008 -0,238 0,274 0,711 - 

Efeito composição %de 

∆G 
-0,03 3,25 -0,24 2,34 -0,84 5,51 9,98 

Efeito-concentração % 

de ∆G 
53,98 0,10 20,51 0,87 0,99 13,58 90,02 

Efeito-total % de ∆G 53,95 3,35 20,26 3,21 0,15 19,09 100,00 

         



 
 

Norte 

Progressividade 

𝝅𝒉 = 𝑮 − 𝑪𝒉 

2001 0,013 -0,269 -0,006 -0,220 0,255 0,142 - 

2015 -0,014 -0,342 -0,010 -0,224 0,468 0,609 - 

         Efeito composição %de 

∆G 
4,46 6,19 -3,75 2,41 -1,06 9,38 17,62 

Efeito-concentração % 

de ∆G 
51,48 0,18 13,31 1,22 2,28 13,90 82,38 

Efeito-total % de ∆G 55,94 6,37 9,56 3,63 1,22 23,28 100,00 

          

Nordeste 

Progressividade 

𝝅𝒉 = 𝑮 − 𝑪𝒉 

2001 0,009 -0,150 -0,022 -0,249 0,259 0,462 - 

2015 -0,020 -0,298 -0,041 -0,275 0,341 0,603 - 

         Efeito composição %de 

∆G 
0,28 4,41 -0,95 1,06 -2,03 25,18 27,95 

Efeito-concentração % 

de ∆G 
45,17 -2,43 18,39 0,73 1,70 8,49 72,05 

Efeito-total % de ∆G 45,45 1,98 17,45 1,79 -0,33 33,66 100,00 

          

Centro-
Oeste 

Progressividade 

𝝅𝒉 = 𝑮 − 𝑪𝒉 

2001 0,017 -0,218 -0,040 -0,148 0,154 0,013 - 

2015 0,005 -0,257 -0,040 -0,189 0,070 0,693 - 

         Efeito composição %de 

∆G 
-0,17 3,22 -1,44 1,62 -0,34 2,16 5,05 

Efeito-concentração % 

de ∆G 
68,57 1,36 14,62 0,93 0,04 9,43 94,95 

Efeito-total % de ∆G 68,41 4,58 13,18 2,55 -0,30 11,59 100,00 

          

Sudeste 

Progressividade 

𝝅𝒉 = 𝑮 − 𝑪𝒉 

2001 0,018 -0,240 -0,016 -0,195 0,114 -0,127 - 

2015 0,003 -0,287 -0,012 -0,253 0,251 0,631 - 

         Efeito composição %de 

∆G 
-0,10 2,78 -0,43 3,02 -0,73 1,85 6,40 

Efeito-concentração % 

de ∆G 
58,37 0,76 20,83 0,22 1,28 12,14 93,60 

Efeito-total % de ∆G 58,26 3,54 20,40 3,24 0,55 13,99 100,00 

          

Sul 

Progressividade 

𝝅𝒉 = 𝑮 − 𝑪𝒉 

2001 0,026 -0,245 -0,025 -0,231 0,091 -0,078 - 

2015 0,001 -0,276 0,001 -0,235 0,085 0,574 - 

         Efeito composição %de 

∆G 
0,02 4,79 -0,39 3,11 -0,12 -0,19 7,22 

Efeito-concentração % 

de ∆G 
52,78 1,74 26,12 1,71 0,43 10,01 92,78 

Efeito-total % de ∆G 52,80 6,52 25,73 4,82 0,31 9,81 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da (PNADc/IBGE). 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou avaliar a recente evolução da distribuição de renda no Brasil e em suas 

cinco regiões, fazendo uma análise das seis grandes parcelas de rendimentos domiciliares per capita no 

período entre os anos de 2001 e 2015. 

A decomposição do Índice de Gini no Brasil mostrou que, a parcela de rendimentos composta por 

TR.PRINC manteve-se relativamente estável entre 2001 e 2015, estando sempre em torno de 73% da renda 

total. A participação percentual de APOS.PENS apresentou moderado aumento de 18,5% em 2001 para 

20,9% em 2015, evidenciando as mudanças na pirâmide etária. As parcelas referentes a OUTR.TRAB e 

DOACOES mantiveram-se estáveis. Enquanto que a parcela JUROS.ETC aumentou de 0,91% em 2001 

para 2,08% em 2015, em função da importante expansão do BF. 

As parcelas que exibiram maior grau de progressividade para a diminuição do Índice de Gini no 

Brasil foram JUROS.ETC e DOACOES, com destaque para a primeira que se mostrou altamente 

progressiva principalmente após a expansão do BF a partir de 2003, é válido ressaltar que apesar da 



 
 

progressividade de tais parcelas suas participações na composição da renda total são pequenas e possuem 

grau limitado para diminuir a concentração de renda sendo responsáveis pela diminuição do índice de Gini 

em 13,6% no período analisado. Os rendimentos de TR.PRINC foram levemente progressivos entre 2001 

e 2009 e ligeiramente regressivos a partir de 2011, porém exerceram importante papel na diminuição da 

desigualdade de renda na medida em que afeta a maioria da população e exerceu o impacto via efeito-total 

de 54% na diminuição do índice de Gini no Brasil para o período em estudo. 

Em relação as regiões do Brasil, a menor participação da parcela TRAB.PRINC foi observada na 

região Nordeste, onde apresentou queda entre 2001 e 2015, e na média foi maior na região Norte com cerca 

de 79,2%, as regiões Sudeste e Sul estiveram próximas as participações do Brasil em todo o período. O 

componente APOS.PENS foi expressivamente maior na região Nordeste onde apresentou participação 

percentual média de 23%, seguido pela região Sudeste e Sul que tiveram comportamento semelhante ao 

Brasil. Os rendimentos de OUTR.TRAB e ALUGUEL foram próximos em todas as cincos regiões, 

enquanto que a parcela DOACOES foi em todas as regiões sempre menor que 1% e pode ser considerada 

um resíduo. A parcela que se mostrou altamente heterogênea entre regiões foi JUROS.ETC, na região Norte 

apresentou um aumento percentual entre 2001 e 2015 de cerca de 558%, sendo impulsionado em grande 

parte pelos programas de transferência de renda.  Na região Sudeste houve aumento de 0,75% em 2001 

para 1,25% em 2015, enquanto que o Centro-Oeste apresentou a menor participação entre 2001 e 2011, 

mas superou as regiões Sudeste e Sul a partir de 2012. O Nordeste foi a única região que já apresentava 

expressiva participação de JUROS.ETC em 2001 cerca de 1,18%, e apenas 3 anos após o início da expansão 

do (BF) atingiu 4,22% a maior do Brasil até 2015, onde apresentou 5,30%, o que indica que os programas 

de transferência de renda em tal região apresentam importante participação relativa na renda total.  

Em relação a contribuição para a redução do índice de Gini no Brasil, as parcelas que mais 

contribuíram para a redução do índice de Gini foram TR.PRINC, APOS.PENS e JUROS.ETC, com os respectivas 

efeitos totais de 53,95%, 20,26% e 19,09%. Já para as regiões os efeitos foram heterogêneos, entretanto, parcela que 

mais contribuição para a redução do índice de Gini foi a parcela TR.PRINC, apresentando o maior efeito total na 

região Centro-Oeste 68,41% e o menor na região Nordeste 45,45%.  

Especificamente, na região Norte a redução do índice de Gini foi impulsionada pelas parcelas TR.PRINC, 

APOS.PENS e JUROS.ETC. Na região Nordeste, destaca-se a importância dos programas de transferência renda que 

estão implícitos na parcela JUROS.ETC, o efeito total de tal parcela foi de 33,66% o maior entre todas as regiões do 

Brasil, em contraste, a parcela TR.PRINC teve o menor efeito total, cerca de 45,45%. Na região Centro-Oeste a 

redução do índice de Gini foi impulsionada principalmente pela parcela TR.PRINC, seguido das parcelas 

APOS.PENS e JUROS.ETC. Por fim as regiões Sudestes e Sul foram as que tiveram uma contribuição 

comparativamente maior da parcela APOS.PENS na redução do Gini. Na região Sudeste o efeito total da parcela 

TR.PRIN foi de 58,26% e de JUROS.ETC de 13,99%. A região Sul foi a que obteve menor efeito total da parcela 

JUROS.ETC cerca de 9,81%, enquanto que a parcela TR.PRINC teve um efeito total de 52,80% impulsionado 

unicamente pelo efeito concentração. 
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