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Resumo: A dissertação analisa a relação entre crescimento econômico e desigualdade de
renda na América Latina. Para a análise utilizou-se uma base teórica de modelos
neoclássicos de crescimento econômico. Essa arcabouço conceitual foi complementado
com uma medida de desigualdade de renda como um dos determinantes do produto per
capita. Inclui-se na análise, a avaliação das hipótese de Kuznets para a América Latina. A
análise econométrica com base em um painel de 13 países latino-americanos, no período
entre 1970 e 1995, revelou que os resultados encontrados na dissertação estão na linha
dos trabalhos mais recentes na área e confirmam, para um conjunto menor de países,
especificamente da América Latina, a relação positiva que há entre desigualdade e
crescimento e a hipótese de Kuznets.

Palavras-Chaves: Desigualdade de Renda-América Latina - Crescimento Econômico -
Hipótese de Kuznets.
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Resumo

A América Latina é a região com mais elevado nível de desigualdade de renda do

mundo. Nos anos 90, a discussão acerca da relação entre crescimento econômico e

desigualdade de renda é retomada com mais intensidade em virtude do desempenho

econômico com equidade apresentado pelos países do Leste Asiático.

Parte da literatura encontra que a desigualdade de renda afeta negativamente o

desempenho econômico do países. Partindo desse resultado, ela busca os canais pelos quais

essa relação de daria. No entanto, no final dos anos 90, outro conjunto de estudos passa a

questionar tal resultado, com o uso de dados de melhor qualidade para a distribuição de

renda, bem como outras técnicas econométricas. A partir daí, o foco da dissertação será a

avaliação da relação entre crescimento econômico e desigualdade de renda para um

conjunto menor de países. E avaliamos também, a possibilidade de verificarmos a hipótese

da curva de Kuznets para a região.

A análise econométrica, seguindo os moldes da literatura mais recente, foi

desenvolvida com base em um painel de 13 países latino-americanos no período entre 1970

e 1995, considerando sub-períodos de 5 anos. O exercício empírico revelou que os

resultados encontrados na dissertação estão na linha dos trabalhos mais recentes na área e

confirmam, para um conjunto menor de países, especificamente da América Latina, a

relação positiva que há entre desigualdade e crescimento e a hipótese de Kuznets.
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Introdução

A América Latina é a região que apresenta os mais elevados índices de

desigualdade. Tais índices mostram que a distribuição de renda apresentou estabilidade nas

últimas décadas. Como apresentado no gráfico seguinte, os países latino-americanos

apresentaram um redução importante da desigualdade entre 1960 e 1970, mas entre 1970 e

1990, os níveis ainda elevados da desigualdade, mantiveram-se. Em oposição, os países do

leste asiático, sempre citados na literatura recente sobre o tema, mostram clara redução das

disparidades de renda.

A literatura dos anos 90 sobre crescimento e desigualdade de renda considera que

os países do leste asiático, ou mais comumente denominados de "tigres asiáticos",

apresentaram crescimento sustentado expressivo e melhora na distribuição de renda. Esse

fato estilizado serviu de impulso para a retomada da discussão a cerca da relação entre

desigualdade de renda e crescimento econômico, bem como da hipótese de Kuznets.

Segundo a referida literatura, a desigualdade de renda afetaria negativamente as taxas de

crescimento dos países.

Gráfico 1 Distribuição de Renda por Regiões: 1960-90
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Introdução

Entre os principais autores destacam-se: Persson e Tabellini (1994), Perotti (1993), Alesina

e Rodrik (1994), Bénabou (1996), Clarke (1995), Alesina e Perotti (1994), Panizza (1998).

Mais recentemente, há outro conjunto de artigos que questionam as evidências

apresentadas anteriormente. Li e Zou (1998). Barro (1999), Deininger e Olinto (2000) e

Eorbes (2000), questionam se a desigualdade têm algum impacto ou afeta negativamente a

taxa de crescimento econômico. Os autores encontram que a relação pode ser positiva, ou

seja, a desigualdade renda seria positivamente relacionada com o crescimento.

Em vista disso, nosso objetivo é avaliar a relação entre a desigualdade de renda e

crescimento econômico, a fim de verificar se essas relações são regulares para um conjunto

de 13 países da América Latina entre 1970 e 1995.

Para tal, dividimos o trabalho em três capítulos: o primeiro capítulo avalia a

evolução dos indicadores de desigualdade para a América Latina e para o Brasil, por se

apresentar como o país mais desigual da região. Em seguida, apresentamos as

características do banco de dados para o índice de Gini. Tal seção justifica-se pelo histórico

problema de qualidade dos dados para a desigualdade. Deiningere Squire (1996) fizeram a

mais completa reunião de dados de Gini e serviu de base para todos os estudos realizados

posteriormente.

O capítulo 2 apresenta os modelos de crescimento econômico que servirão de base

teórica para a discussão subsequente. A primeira seção será dedicada ao modelo de

crescimento de Solow-Swan, que na literatura de crescimento, é o mais difundido e com

melhores resultados nos exercícios empíricos que foram realizados nos anos posteriores a

sua publicação. Na seção seguinte, apresentaremos as extensões ao Modelo de Solow •.mais

especificamente, os modelos de Mankiw, Romer e Weil (1992) e de Jones (2000). Nestes

modelos, o capital humano entra como mais um insumo na função de produção

originalmente apresentada por SoIow e que ajusta a produtividade da mão-de-obra. Mais

adiante, apresentamos uma seção para o trabalho de Kuznets, bem a sua derivação formaL

Finalmente, encerramos o capítulo com as linhas teóricas que relacionam a desigualdade

com o crescimento econômico, tema da literatura mais recente de crescimento.

O capítulo 3 resgata, na primeira seção, os modelos apresentados anteriormente para

nosso exercício empírico. Estimamos o produto per capita, a taxa de crescimento e a curva

de Kuznets para nossa amostra de países da América Latina. A segunda seção dedicamos

2.



Introdução

exclusivamente à discussão dos resultados. Podemos afirmar que os resultados encontrados

na dissertaçào estão na linha dos trabalhos mais recentes na área e confirmam, para um

conjunto menor de países, especificamente da América Latina, a relação positiva que há

entre desigualdade e crescimento e a hipótese de Kuznets.
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Capítulo 1

Desigualdade e Pobreza na América Latina

A América Latina é a região que apresenta os mais elevados graus de desigualdade

de renda e pobreza do mundo. O Brasil é o país que apresenta o pior desempenho para os

índices de desigualdade de renda e educação 1. O interesse pela desigualdade de renda,

forçou o surgimento de uma série de medidas. Logo; percebeu-se que o PIB per capita não

seria a melhor forma de avaliar um país, vejam o caso dos países exportadores de petróleo,

que possuem as maiores renda per capita, no entanto entre os piores dados para a

desigualdade de renda.

O estudo da desigualdade se justifica pelo impacto que ela tem sobre uma série de

variáveis sócio-econômicas, tais como: nível de bem-estar, pobreza, taxa de poupança, taxa

de fertilidade e mortalidade infantis, entre outras. (paes de Barros, 1995)

O capítulo está dividido em duas seções: a primeira vai apresentar a evolução das

medidas de desigualdade ao longo das últimas três décadas para um conjunto de países

selecionados e para o Brasil. A segunda seção, apresenta de forma breve as características

dos dados de desigualdade de renda empregados no nosso estudo. Tal seção é importante

em virtude dos problemas históricos de mensuração da desigualdade, que prejudicam,

sobremaneira a comparabilidade dos mesmos. O trabalho de Deininger e Squire (19960

buscou minorar tais problemas, assim torna-se essencial apresentar a metodologia

empregada pelos autores.

1.1 Evolução da Distribuição da Renda e Pobreza na América Latina

Usando a metáfora dePen (1971) que imaginou um desfile no qual as pessoas

teriam sua altura proporcional a sua renda, no Brasil, a nossa "parada de Pen" teria milhões

de anões. alguns milhares com renda média, e apenas umas dezenas de gigantes (Hoffman,

1999). Essa parada pode representar a distribuição de renda para os países da América

4



Capítulo 1 Desigualdade e Pobreza na América Latina

Latina, considerando as variações existentes, mas no geral, as nações da região apresentam

a pior distribuição de renda relativamente às demais. No gráfico exposto na apresentação da

dissertação, é possível avaliar a evolução dos índices de Gini para seis regiões nas últimas

quatro décadas, definidas segundo critério do Banco Mundial. Para a América Latina, o

índice médio ficou estável em torno de 0.5 entre 1970 e 1990, apresentando melhora apenas

entre 1960 e 1970. Os países do Leste Asiático, ao contrário, apresentaram tendência

declinante de 1970 a 1990, além de taxas de crescimento econômico elevadas durante todo

o período. Para a América Latina não houve melhora expressiva da distribuição ao longo

das últimas décadas. Alguns países apresentam periodos de redução, depois reversão sem,

no entanto, ter uma tendência inequívoca de queda.

A tabela 1.1.1 mostra a distribuição da renda para os décimos da população.

Verifica-se que a América Latina tem um padrão, no qual os 10% mais ricos se apropriam

de 35 a 47% da renda total gerada, o primeiro décimo apropria-se entre 0,6% a 1,8% da

renda. Justificando o posto de região mais desigual entre as demais.

Tabela 1.1.1 Distribuição de Renda por Décimos -1995 (% renda)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gini

Arqentina" (1996) 1,5 2,8 3,8. 4,8. 5,9 7,3 9 11,8 17 35,9 0,48
Bolívia 1,5 2,6 3,4 4,2 5,2 6,3" 7,9 10,5 15,6" 42,1 0,53

Brasil 0,8 1,7 2,5 3,4 4,5 5,7 7,6 10,5 16,4 47 0,59

Chile (1994) 1,3 2,2 3 3,8 4,7 5,9 7,5 10,1 15,3 45,8 0,56
Costa Rica 1,4 2,9 4 5,2 6,3 7,7 9,6 12,2 16,4 34,2 0,46

Equador 0,6 1,7 2,8 3,9 5,2 6,5 8,3 10,9 15,6 44 0,57
EI Salvador 1 2,4 3,4 4,5 5,7 7,1 8,9 11,4 16,2 39,4 0,51
Honduras" (1996) 1,2 2,3 3,2 4,1 5,3 6,7 8,6 11,4 16,3 40,9 0,53
México (1994) 1,1 2,2 3 3,9 5 6,2 7,9 10,5 15,6 44,4 0,55
Panamá 0,6 1,7 2,7 3,8 5 6,5 8,5 11,6 16,9 42,7 0,56
Paraguai 0,7 1,6 2,4 3,5 4,6 6,1 8 10,7 15,8 46,5 0,59
Peru (1996) 1,5 2,9 3,9 5,1 6,4 7,7 9,4 11,8 15,9 35,4 0,46
Uruguai" 1,8 3,2 4,3 5,4 6,6 8 9,7 12,2 16,4 32,3 0,43

Venezuela 1,6 2,9 3,9 4,9 6,1 7,5 9,3 11,8 16,2 35,8 0,47

a: A pesquisa da Argentina incluem apenas Grande Buenos Aires

b: A pesquisa de Honduras inclui apenas renda. do trabalho

c: As pesquisas da- Bolívia e- Uruguai só incluem dados urbanos.

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento, 1998; p. 25.
;.,

." ,

I Dado baseado-em Paes de-Barros (1995); p, 47. "",
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Capítulo 1 Desigualdade e Pobreza na América Latina

Segundo relatório do BID (1998) a maior disparidade de renda está entre o decil

mais elevado e os subsequentes. Se retirássemos o último décimo, a distribuição de renda

da América Latina, índice Gini não estaria muito distante do valor do mesmo para os

Estados Unidos. De acordo com os cálculos do BID a média para a região seria 0,36 e não

0,52.

Entre as causas dessa enorme disparidade, o relatório aponta a educação como a

grande responsável; os mais ricos têm maior número de anos de escolaridade média, além

disso, são os mais ricos que chegam às universidades, o prêmio associado a esse diferencial

educacional é maior, dada a escassez relativa de trabalhadores com elevada qualificação

(ver anexos). Podemos visualizar melhor através da tabela e do gráfico seguintes.

Tabela 1.1.2 Escolaridade Média para a população maior de 25 anos por décimos - 1995

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Argentina3 (1996) 7,04 7,48 7,74 7,71 8,52 8,82 8,99 9,91 11,13 13,57 9,44

Bollvia" 5,96 6,45 7,23 4,67 7,58 8,32 9,15 9,29 10,38 13,12 8,8

Brasil 1,98 2,49 2,97 3,41 3,66 4,4 4,99 5,98 7,43 10,53 5,22

Chile (1994) 6,24 6,88 7,09 7,4 7,69 8,16 8,47 9,8 10,88 12,83 8,79

Costa Rica 4,08 4,88 5,39 5,54 5,91 6,31 6,75 7,65 8,62 11,53 6,94

Equador 3,39 4,39 5,07 5,61 5,64 6,85 7,74 8,23 9,19 11,83 7,12

EI Salvador 1,63 2,14 2,4 2,75 3,27 3,99 4,73 5,9 7,11 10,27 4,88

Honduras (1996) 2,07 2,33 2,47 3,06 3,59 3,9 4,7 5,76 6,86 9,58 4,74

Nicarágua 2,14 2,95 3,78 4,15 4,78 5,66 6,06 7,24 8,89 12,13 6,23

México (1994) 2,17 2,05 2,65 3,33 4,11 4,55 4,94 5,46 6,46 8,49 4,74

Panamá 4,31 5,36 6,3 7,07 7,53 8,16 8,78 9,9 10,88 13,57 8,68

Paraguai 3,37 3,67 3,88 4,59 4,81 5,46 5,96 6,62 7,88 10,12 6,06

Peru (1996) 3,87 4,17 4,95 5,69 6,6 7,05 7,66 8,28 9,04 10,8 7,2

Uruguai 6,03 6,31 6,54 6,49 6,79 7,34 8 8,68 9,74 11,87 8,02

Venezuela 4,66 4,94 5,27 5,12 6,23 6,68 7,2 7,78 8,58 10,81 7,15

a: A pesquisa da Argentina incluem apenas Grande Buenos Aires

b: As pesquisas da Bolivia e Uruguai só incluem dados urbanos. "

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento, 1998, p. 27

Segundo Birdsall et aI. (1995), a educação foi a variável chave para o crescimento

sustentado dos países do Leste Asiático, pois atuou sobre a produtividade e reduziu a

desigualdade de renda'. O estudo ressalta que aqueles países criaram instrumentos e

2 Aquele grupo de países realizou uma série de reformas importantes. Coréia e Taiwan fizeram reforma da
terra; Hong Kong e Singapura, habitação; Malásia e Tailândia, infra-estrutura rural, no entanto foi a

6



Capítulo 1 Desigualdade e Pobreza na América Latina

políticas que permitiram que os frutos do crescimento pudessem ser distribuídos,

estimulando o crescimento subsequente. Ao mesmo tempo que mais pessoas tiveram acesso

à educação, a qualidade do ensino melhorou nas últimas décadas.

Na América Latina, a escolaridade média segue o mesmo padrão da distribuição de

renda para os décimos. Parece que as diferenças de renda podem ser explicadas, em grande

parte, pela desigualdade da escolaridade. O relatório do BID apontou a educação como uma

variável importante na explicação da renda das famílias. Segundo o estudo, considerando a

escolaridade média, foi a região com pior desempenho econômico.

(...) a high proportion of the population has some primary education, and lhe
proportion of those wbo attend lhe universities also high in terms of lhe
development levei ofcountries in lhe region, while lhe proportion at
intcrmediatc leveis of education is low. Hence, lhe accumulation of human
capital is not only weak, but its distribution is quite unequal (albeit
increasingly less 50 for younger generations). This situationreflects problems
of retums and of qualíty. Thc returns are low for lhe earíy years of schooling
but high for university education, and are substantially less in lhe countryside
than in lhe city, The quality is quite inferior for those who attend public
school and have no access to higher quality private education. (BID, 1998, p.
33-34).

A·desigualdade de renda parece estar associada à desigualdade da escolaridade, na

mesma linha de trabalho de Garcia et al. (1998), segundo o qual entre os determinantes do

índice Gini está o Gini escolaridade.

Poderíamos pensar que os governos latino-americanos gastaram menos em

educação que os asiáticos, no entanto Birdsall et aI. (1995) ao analisar os investimentos em

educação, verificou que o gasto dos governos da Ásia não foram suficientemente elevados

em relação ao dos governos da América Latina, para explicar a diferença de acumulação de

capital humano entre as regiões. Apontam para dois fatores que contribuíram para a

expansão do sistema educacional dos países asiáticos e as taxas de matrícula: rápido

crescimento econômico e rápido declínio das taxas de fertilidade. Na realidade, observa-se

que os investimentos na América Latina estão fortemente concentrados na educação

superior, que acaba beneficiando os mais ricos, pois dada a baixa qualidade do ensino

público, somente aqueles com recursos conseguem chegar à universidade.

universalização da educação e atendimento público de saúde que estiveram fortemente presentes em todos os
países da região.
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Capítulo 1 Desigualdade e Pobreza na América Latina

Gráfico 1.1.1 Brasil: Distribuição de Renda e Escolaridade Média por Décimos - 1995
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No gráfico anterior, colocamos o Gini renda e a escolaridade média por décimos

para o Brasil. Claramente, observamos a disparidade entre os 10% mais ricos e os demais,

tanto para a renda quanto para escolaridade. Analisar a evolução da distribuição de renda

no Brasil, parece apropriada, uma vez que é um representante importante da região e

apresenta os piores dados de distribuição de renda. Alem disso, tem uma longa tradição de

pesquisas nacionais e uma série mais longa de dados, o que enriquece a presente seção.

Paes de Barros e Mendonça (1995) mostram que a evolução da desigualdade de

renda no Brasil apresentou um processo de crescimento contínuo nas últimas quatro

décadas, com intensidade distinta para os períodos considerados. O aumento mais intenso

se deu nas décadas de 60 e 80, e consideravelmente menor na década de 70. Na década de

60, os que mais perderam participação na renda, estavam na porção mais central da

distribuição ', ao passo que na década de 80, foram aqueles situados na porção inferior da

distribuição os mais atingidos.

Com uma série mais longa, podemos avaliar a evolução da desigualdade no Brasil

através de duas medidas. o Gini e o Theil, além da porção da renda apropriada pelos 5 e

10% mais ricos. Os dados foram construídos por Hoffmann (2000) a partir das informações

básica contidas nas PNADs. De 1979 a 1985, para o Gini, a desigualdade permaneceu

., Lembmndo que oíndice de Gini é mais sensível a mudanças 11.:1 porção central da distribuição.
8
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Capítulo 1 Desigualdade e Pobreza na América Latina

estável, no entanto, para o período de 1986-89, houve aumento contínuo da desigualdade de

renda entre as famílias. Há uma inversão em 1992, depois temos um período de certa

estabilidade da medida entre 1993 e 1998.

Tabela 1.1.3 Distribuição de Renda, no Brasil: 1979-99

Ano Gini Theil Renda apropriada Renda apropriaca Proporção

pelos 10% mais ricos pelos 5% mais ricos de pobres

1979 0,588 0,741 46,1 32,8 0,435

1980 0,597 0,769 47,1 33,8 0,444

1981 0,584 0,732 45,8 32,7 0,436

1982 0,587 0,735 45,7 32,6 0,445

1983 0,589 0,73 45,9 32,6 0,494

1984 0,588 0,746 46,3 33,2 0,493

1985 0,592 0,752 46,5 33,2 0,449

1986 0,586 0,731 45,6 32,4 0,336

1987 0,597 0,759 46,5 33,1 0,427

1988 0,606 0,786 47,5 33,9 0,446

1989 0,617 0,812 48,3 34,3 0,414

1990 0,603 0,768 46,4 32,9 0,473

1992 0,567 0,643 43,8 30,3 0,491

1993 0,588 0,731 46,5 33,1 0,492

1995 0,589 0,73 45,8 32,2 0,407

1996 0,595 0,752 46 32,7 0,379

1997 0,593 0,732 45,9 32,2 0,409

1998 0,588 0,727 45,9 32,3 0,401

1999 0,583 0,699 45,3 31.7 0,421

Fonte: Hoffrnann, 2000, p.8 e 10.

Neri e Camargo (1999), utilizando outra divisão de períodos constatam que entre

1976 a 1985, a desigualdade cai, entre 1985 e 1990, a desigualdade se eleva e finalmente,
I

entre 1990 e 1997, ela apresenta leve melhora. O primeiro período é caracterizado pelo

regime militar e forte intervenção estatal. No segundo período de análise, temos aceleração

inflacionária e elevada instabilidade gerada pelos sucessivos fracassos dos planos

econômicos. E o último, é um período de estabilização e implementação

estruturais, sobretudo a abertura comercial. Subdividindo o período em outros dois,

93, neste ainda sofríamos com a aceleração inflacionária e tivemos a abertura de ..•......,••v'.~ ••.••

As medidas de desigualdade não se moveram de forma robusta. Mas para 1993-97, o

apresenta redução inequívoca, coincidindo com a estabilização monetária.

argumentam que talvez tenhamos nos beneficiado das reformas



Capítulo 1 Desigualdade e Pobreza na América Latina

implementadas, no entanto parece que a estabilização foi o que mais contribuiu para a

reversão das medidas de desigualdade.

Verificando a evolução da distribuição de renda por décimo, entre 1960 e 1980, com

dados do IBGE, a distribuição apresentou piora. Os 10% mais ricos aumentaram ainda mais

sua participação na renda nacional, enquanto que todos os demais perderam participação.

Para 1995, observa-se que a concentração ainda é muito elevada no último décimo, mas o

sexto, sétimo, oitavo ao nono décimo, aumentaram sua participação. Ou seja, uma parte da

classe média, se beneficiou no periodo. No entanto, os décimos inferiores, continuaram

basicamente com a mesma proporção da renda.

Tabela 1.1.4 Brasil - Distribuiçãode Renda por Décimos 1960-95

Décimos 1960 1970 1980 1995·

1 1,9 1,2 1,1 0,8

2 2 2,2 1,9 1,7

3 3 2,9 2,6 2,5

4 4,4 3,7 3,2 3,4

5 6,1 4,9 3,9 4,5

6 7,5 6 5,1 5,7

7 9 7,3 6,7 7,6

8 11,3 9,9 9,4 10,5

9 15,2 15,2 15,1 16,4

10 39,6 46,7 51 47

Fonte:ISGE (1990) e" SID (1998) para o ano de 1995.

Outro ponto importante é que a distribuição entre estados e dentro de cada estado

brasileiro, é muito desigual, corno é possível verificar na tabela (l.1.5). Os estados do Sul,

Centro-Oeste e particularmente São Paulo, têm renda relativamente melhor distribuída. Os

estados do Nordeste, apresentam um Gini médio de 0.60, o que é muito elevado, inclusive

para padrões latinoamericanos.

10
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Tabela 1.1.5 Distribuição de Renda por Unidade de Federação: 1995

Rendimento

UF Médio Mediano Gini T-Theil

AM1 440 230 0,557 0,705

PA2 362 1&J 0,579 0,736

MA 196 95 0,591 0,747

PI 212 9~ 0,58 0,743

CE 258 115 0,603 0,842

RN 278 129 0,59 0,779

PB 283 129 0,61 0,855

PE 287 14~ 0,567 0,729

AL 305 122 0,621 0,912

SE 270 135 0,574 0,69

BA 270 132 0,58 0,837

MG 391 184 0,587 0,766

ES 421 194 0,582 0,717

RJ 534 274 0,568 0,69

SP 647 367 0,541 0,631

PR 465 236 0,577 0,717

SC 514 289 0,527 0,595

RS 490 261 0,566 0,697

MS 412 196 0,571 0,691

MT 414 220 0,544 0,625

GO 347 175 0,575 0,759

DF 802 418 0,575 0,669

lApenas área urbana

:2 Inclui Tocantins

Fonte: Hoffmann, 1995. p. 292

1.2 Os Dados para a Desigualdade de Renda

Forewamed of lhe difficulties, we turn now to lhe available data. These data,
evcn when rclàting to complete populations, invariably c1assify units by
income for a given ycar. From our standpoint, this is their major limitation.
(...) thcre are others duc to lhe scantiness of data for Iong periods, inadequacy
of lhe unit uscd- which is, at bcst, a family and vcry oftcn a reporting unit-
errors in thedata, and so on through a long list (Kuznets, 1955, p. 3-4)

( ...) problcms in the quality of data and lhe fact that existing measures are
oficn based on diffcrent de.finitionshamper comparability between countries-
and oftcn cvcn wilhinthe same country over time-thus affecting empirical
TCSullSin unpredictablc ways, Thcsc conccms become more important as the
complcxity of thcorics about incquality and growth incrcases beyond lhe often
simplistic mechanisrns lhat characterized carly modcls. (Deininger e Squire,
1996. p.S6S-S66)

11
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o primeiro trecho foi retirado do clássico trabalho de Kuznets, Economic Growth

and Income Inequaltty, o segundo, do trabalho de Deininger e Squire (1996) que reuniu a

maior e melhor amostra para medidas de desigualdade. Depois de quatro décadas, ainda

não tínhamos um conjunto de dados de qualidade que permitisse análises de longo prazo da

desigualdade entre países e em cada pais. O trabalho de Deininger e Squire, tornou-se um

dos mais importantes para a literatura de crescimento. A partir da publicação dos dados

pelo Banco Mundial, inúmeros trabalhos passaram a utilizá-los a fim de confirmar ou

refutar antigas questões da área., junto com dados de Barro-Lee para escolaridade e de

Surnrners e Heston para dados dos grandes agregados econômicos.

Diante da importância para a literatura., fez-se necessário incluir uma seção dedicada

à descrição da metodologia aplicada por Deininger e Squire, que serão utilizados no

exercício empírico posterior.

Deininger e Squire realizaram um trabalho de coleta e reunião de dados sobre

desigualdade de renda com o objetivo de definir critérios de qualidade e permitir a

cornparabilidade entre os países. A medida de desigualdade disponível nesse banco de

dados é o Gini, de longe o mais utilizado nos trabalhos".

O primeiro problema é que as fontes secundárias são fracas, pois não informam de

maneira precisa as definições de renda, cobertura da amostra, ou unidades de medida. O

outro problema é que grande parte dos coeficientes de Gini de qualidade duvidosa continua

sendo utilizados sem obedecerem aos critérios mínimos. O primeiro passo foi retornar às

fontes primárias, em seguida lançaram mão de alguns critérios para decidir se a observação

pode ser considerada de boa qualidade.

Definiu-se os seguintes critérios: a observação deve ter como unidade o indivíduo,

sua origem deve ser de pesquisas domiciliares, e não das Contas Nacionais, por exemplo. O

segundo critério diz respeito à representatividade da amostra. A pesquisa deve atingir a

maior parte da população, não apenas a população economicamente ativa., assalariados, ou

somente moradores da zona urbana ou rural. Segundo os autores, as diferenças podem ser

substanciais e afetar as estimações dos parâmetros. Dão o exemplo para o Peru, quando o

Gini é baseado numa amostra representativa da população, em 1985 o Gini é de 42, quando

baseado somente na área metropolitana de Lima, é de 32. Como este, existem outros casos

12



Capítulo 1 Desigualdade e Pobreza na América Latina

que poderão afetar os resultados empíricos. Com esse critério, muitas observações dos

países da América Latina foram excluídas: Argentina, Bolívia, Colômbia Equador, EI

Salvador, Paraguai e Uruguai.

o terceiro e último critério dos autores, foi considerar aquelas observações que

cobriam as mais diferentes fontes de renda assim como grupos populacionais. Muitas

medidas de desigualdade são construídas incluindo apenas renda do salário, deixando de

lado. as provenientes de outras fontes. Os impactos dessa ausência vão ser maiores ou

menores dependendo se a amostra inclui os indivíduos que tem outras fontes de renda que

não o salário. Evidentemente, o resultado será viesado. Segundo alguns estudos, o índice

Gini baseado apenas no salário, tende a ser em média 10 a 15 pontos superior àquele que

considera outras fontes de renda.

Quando mais de uma observação para o mesmo ano passava pelos critérios acima

definidos, os autores consideravam a consistência da definição, a fonte e se a sua origem

era uma publicaçãooficial, para a escolha.

Alguns resultados podem ser sumarizados na tabela a seguir:

Tabela 1.2.1 Características dos Dados para Desigualdade de Renda

Número de observações segundo critério de qualidade

Número Total de Países
Fontes Primárias %

Agências de Estatrsticas Nacionais %

Agências de Reputação Internacional %
Fontes Secundarias de Qualidade %

682
108
65
50
15
35

Fonte: Deininger e Squire (1996)

Anteriormente, os trabalhos que utilizavam os dados de distribuição de renda,

recorriam aos trabalhos de Jain (1975), Paukert (1973) e Fields (1989). Os dois primeiros,

muito utilizados para testar as hipóteses de Kuznets. Quando aqueles dados foram avaliados

segundo os critérios de qualidade considerados por Deininger e Squire, a amostra destes

continha o maior número de observações de qualidade, com dados para um maior número

de países e os dados permitiam análise de série temporal, pois o período de cobertura,

.•No nne:xo nprcscntamos uma descrição das mais importantes medidas de desigualdade e pobreza, suas
cnmctcrísticas C propriedades,

13
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também era mais extenso. A qualidade inferior dos dados dos três autores citados, leva

Deininger e Squire a questionarem os resultados obtidos por alguns trabalhos conhecidos.

Exemplo: Persson e Tabellini (1994) usa dados de Paukert (1973), Alesina e Rodrik (1994)

de Fields (1989).

Na tabela seguinte, resumimos algumas o padrão da desigualdade de renda por

região. Impressiona, os elevados índices desigualdade apresentados pela América latina e

Caribe, enquanto que os países da aCDE têm a melhor distribuição de renda.

Tabela 1.2.2 Índice de Gini médio por Região

Média Geral 1960 1970 1980 1990

América Latina e Caribe 49.8 53.2 49.1 49.7 49.3

África Subsaariana 46.1 49.9 48.2 43.5 46.9

Oriente Médio e Norte da África 40.5 41.4 41.9 40.4 38.0

teste ÁSia e Pacifico 38.8 37.4 39.9 38.7 38.1

Sul da Ásia 35.1 36.2 33.9 35.0 31.9

Países Industrializados e Países em 34.31 35.0 34.8 33.2 33.7

Desenvolvimento de Elevada Renda

Leste da Europa 26.6 25.1 24.6 25.0 28.9

Fonte: Deininger e Squire 1996, p. 584.

Os autores fazem uma análise complementar dos dados a fim de orientar os

pesquisadores como proceder na escolha das observações. Para o exercício empírico é mais

aconselhável usar os dados com conceitos de mensuração semelhantes, seja para

comparações de cada país como para entre países.

Quando às diferenças de medida segundo a unidade de observação, entre o

indivíduo ou a família, os autores calcularam que a diferença média entre um e outro,

respectivamente é de 1,69, e que não haveria razão para esperarmos um viés elevado nos

resultados.

Entre a escolha da renda bruta ou descontada de imposto, não fazem maiores

ressalvas, a não ser que devemos observar para a progressividade e a eficácia do sistema

tributário para avaliar melhor as diferenças entre as medidas. Nos países desenvolvidos, o

sistema tributário tem um viés progressivo e promove certa redistribuição de recursos,

assim teríamos um Gini baseado na renda bruta mais elevado. Para os países
14
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subdesenvolvidos, se a progressividade do imposto for confirmada, poderíamos ter uma

situação inversa.

A comparabilidade fica mais prejudicada quando temos o Gini baseado na renda e

no gasto para anos diferentes. A diferença média entre as medidas chega a 6,6 unidades, a

mais para o Gini baseado na renda. Segundo a literatura o gasto tende a ser mais estável que

a renda, além de indicar melhor a distribuição da renda, pois consegue captar outras fontes

de renda mais difíceis de serem mensuradas,como atividades informais mais comuns nos

países mais pobres, por exemplo. Deininger e Squire, chegam a sugerir um ajuste na

amostra, somar ao Gini-gasto aquelas 6,6 unidades, para tentar auxiliar na comparabilidade,

No entanto, é preciso considerar as características da amostra que será utilizada. Cada

trabalho tem suas especificidades que deverão ser levadas em conta no momento da

uniformização das medidas.

A seguir apresentamos uma análise mais extensa da amostra que vamos utilizar no

presente trabalho, segundo as caracteristicas dos dados disponíveis para a América Latina.

A tabela em Anexo caracteriza os dados para os países latino-americanos que vamos

utilizar no trabalho. Nesta tabela classificamos todas as observações disponíveis de acordo

com os conceitos utilizados na sua mensuração: baseado na unidade indivíduo ou família,

renda ou gasto e se havia ou não cobertura nacional, considerado um dos critérios mais

importantes. Como foi possível observar, há uma série de "falhas" na série. Países como o

Paraguai e Bolívia apresentam muito poucas observações, e mesmo a Argentina aparecendo

com 39 observações e o Uruguai com 33, não têm nenhuma observação que obedeça aos

três critérios previamente apresentados. A América Latina, apresenta sérios problemas com

dados para a desigualdade de renda.

Barro (l999) utiliza os dados de Deininger e Squire no seu trabalho econométricoe

para "completar" sua série, inclui as observações que aqueles autores não consideraram de

boa qualidade. Inclui os dados para os seguintes países da América Latina: EI Salvador

(1970), Argentina (1960170), Bolívia (1970), Colômbia (1960), Equador (1970), Peru

(1960), Suriname (1960), Uruguai (1970), Venezuela (1960). Acrescentou à série de dados

de qualidade 48 observações baseadas em pesquisa aparentemente de cobertura nacional.

Os anos ao lado dos países indicam o ano para o qual os dados são utilizados via

aproximação temporal, ou seja sea observação para um determinado país está disponível

15



Capítulo 1 Desigualdade e Pobreza na América Latina

para os anos 1962, 1964, o primeiro será utilizado para 1960 e o outro para 1965, por

exemplo. Usaremos o mesmo critério, mas diferentemente de Barro, o período contará a

partir de 1970 até 1995, em quinquênios.

A nossa primeira seleção seguiu o critério de Deininger e Squire, ou seja aqueles

dados que aparecem como "aceito" por aqueles autores. Alguns países como Argentina,

Paraguai e Uruguai não possuem nenhuma observação de qualidade, obrigando-nos a lançar

mão de outros critérios de escolha. A série mais recente, ou seja para 1995 foi completada

com dados das últimas pesquisas domiciliares obtidas do último Relatório do Banco

Mundial 1000/0 I, Relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento de 1998/99 e a

partir dos dados de Tabatabai (1996). Nas tabelas em anexo contêm as fontes de todas as

observações.

Buscou-se selecionar sempre que possível as observações baseadas em pesquisas de

cobertura nacional, quando não procuramos dar homogeneidade entre os dados de cada

pais. Por exemplo: por renda, indivíduo ou família, ou fonte primária. Assim como

aconteceu com Barro (1999), a maior parte das observações acrescidas ao conjunto dos

"aceitos" haviam sido rejeitas porque não tinham informações precisas da fonte primária

(Oeininger e Squire assinalam com ps nas tabelas). A homogeneidade dos dados para cada

pais não foi tarefa tão difícil quanto aquela para entre os países. Em anexo resumimos a

fonte dos dados para cada periodo utilizado no trabalho.
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Capítulo 2

Crescimento Econômico e Desigualdade de Renda

o objetivo do presente capítulo, é apresentar os modelos de crescimento econômico

que servirão de base teórica para a nossa discussão subsequente. A primeira seção será

dedicada ao modelo de crescimento de Solow-Swan, que na literatura de crescimento, é o

mais difundido e com melhores resultados nos exercícios empíricos realizados nos anos

posteriores a sua publicação. Na seção seguinte, apresentaremos as extensões ao Modelo de

Solow, mais especificamente, os modelos de Mankiw, Romer e Weil (1992) e de Jones

(2000). Nestes modelos, o capital humano entra como mais um insumo na função de

produção originalmente apresentada por Solow e que ajusta a produtividade da mão-de-

obra. Em outra seção, apresentamos a hipótese de Kuznets, bem como sua derivação

formal. Por último, apresentamos as principais linhas de estudo que tratam dos impactos da

desigualdade de renda sobre o crescimento econômico. Tal literatura tem por objetivo

identificar os canais pelos quais a desigualdade de renda afetaria a taxa de crescimento

econômico.

2.1 Modelos de Crescimento Econômico

2.1.1 O modelo de Solow-Swan

O modelo de crescimento mais conhecido na literatura foi criado pelos economistas

Robert Solow e T. W. Swan e é uma das maiores contribuições para a teoria do

crescimento econômico. Desde o seu surgimento na década de 50, esse modelo ganhou

destaque no ambiente acadêmico. A conclusão principal deste modelo é que a acumulação

do capital fisico não dá conta de explicar todo o montante de crescimento de produto per

capita observado. Nesta seção, trataremos do modelo de Solow na sua forma original, na

qual o progresso tecnológico como variável exógena.
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A primeira hipótese do modelo refere-se à função de produção: é uma relação entre

o produto (Y), como variável dependente, e o capital fisico (K), trabalho (L) e

conhecimento (A) ou eficiência do trabalho. O termo AL é chamado de trabalho-efetivo.

Y(t) = F(K(t), A(t)L(t))

o subscrito t indica tempo, afetando o produto indiretamente através de K. Ae L.

Como enunciado anteriormente, conhecimento e trabalho entram multiplicados na equação,

ou seja essa forma é conhecida como "Harrod-neutra'' ou labor augmenting. Neste caso, o

conhecimento maior afeta o trabalho ou a "eficiência" do mesmo. Isto posto, podemos dizer

que a forma Harrod-neutra implica redução na razão K/Y.

O modelo assume retornos constantes de escala para o capital e o argumento

trabalho- efetivo. A partir daí, podemos representar nossa função de uma forma mais

simples. dividindo os dois lados da equação porAL:

Y(I) =F(K(I),A(I)L(I))
A(t)L(t) A(t)L(t)

y(t) = F( K I AL,I)
1

v(t) = -F( K.AL)
- AL
y(t) = f(k)

A última expressão, está na forma trabalho-efetivo, na qual k= K/AL e y= Y/AL.

Define que a trajetória do produto por unidade de trabalho-efetivo depende da evolução do

capital por unidade de trabalho-efetivo. Ainda, essa função assume as seguintes

propriedades: f(O) = O; f'(k»O; f"(k)< O. A primeira delas nos diz que se não utilizarmos

nenhum insumo, nada será produzido; a segunda propriedade indica que o produto marginal

é positivo, porém, de acordo com a última, cresce a taxas decrescentes.

A função f (.) obedece às condições de Inada: lim k-+of'(k) = 00; lim k-_:,f '(k) = O.

Quando o capital é muito pequeno, ° produto marginal é elevado, no entanto quando a

quantidade de capital é elevada, o produto marginal é reduzido.
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Uma forma funcional adequada, que obedece às propriedades listadas

anteriormente, é a função Cobb-Douglas:

F(K, AL) = J(fZ (ALta, O <a < 1

Para colocarmos na forma trabalho-efetivo, é preciso dividir os dois lados por AL da

equação anterior;

f(k)= F (KlAL) a

f(k)= r

Para encontrarmos o produto marginal, derivamos a equação f(k) com relação a k,

obtendo t(k) =aka-1
. As equações seguintes definem a forma de acumulação de

conhecimento, trabalho e capital fisico. Nos dois casos, as taxas decrescimento para o

conhecimento, g, e trabalho, 1.1, são constantes e exógenas.

A(/) = A(O)egt

L(/) = L(O)e"1

Considerando a equação na forma capital-efetivo, é necessano calcularmos a

trajetória de acumulação do capital, para entendermos a trajetória do produto, ou seja o

crescimento. O produto é dividido numa parcela que será consumida e outra que será

poupada. Neste caso, a parcela não consumida (poupada) é o investimento, que é definida

pelo parâmetro s, exógeno e constante. Assim:

t(t) = sY(/) -liK(t), s + g + c5" > O

O primeiro termo de é a porção do produto que é poupada, o segundo termo que

está sendo subtraído, é a depreciação do capital fisico, que deve ser descontada do montante

acumulado. O símbolo Õ representa a taxa de depreciação do capital. Com a regra da

cadeia, podemos escrever a equação 8 em termos de trabalho-efetivo, lembrando que:
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L li
-= n e -=g temos,
L A
k = sf(k(t» - (11 + g + 8)k(t)

A evolução do capital por unidade de trabalho-efetivo depende do quanto foi

investido por unidade de trabalho-efetivo, representado por s f(k (t», e do investimento de

break-even, que é o investimento necessário para manter a relação capital trabalho-efetivo k

constante. A razão de tal investimento se justifica porque o capital, ao longo do tempo se

deprecia e o trabalho-efetivo (AL) cresce a uma taxa n + g, reduzindo k. O estoque de

capital precisa crescer à taxa 1l-tg+8para manter k constante.

O estado estacionário é atingido quando a parcela de investimento atual é igual ao

investimento de break-even, ou seja, quando:

sf(k(t» = (n + g + 8)k(t):. k = O

Se o investimento atual for maior que de break-even, quer dizer que k está

aumentando, no entanto, se for menor, k está se reduzindo. A seguir podemos visualizar a

dinâmica de k.

Figura 2.1 Gráfico de Estado Estacionário

k

k~

[Figura a]

o
[Figura b]

O gráfico 2.1.a nos mostra que k tende a k*, no qual o investimento atual é igual. ao

de break-even. O gráfico l.b, é o diagrama de fase para k e indica que se k for menor que

20



Capítulo 2 Crescimento Econômico e Desigualdade de Renda

A"""*,então sf(k(t» é maior que (n+g+5}.-(t) ek >0, porém, se k for maior que k*, então

sf(/..-(t») é menor que (n+g+o) e k < O. Nesta economia, k converge para k* atingindo a

trajetória de crescimento balanceado. Nesse momento, k está em estado estacionário e todas

as variáveis estão crescendo a uma taxa constante. A taxa de crescimento do produto por

trabalhador (YIL) é determinada apenas pela taxa de progresso tecnológico g, que no nosso

modelo é constante e exógena.

Se houver um aumento permanente da taxa de poupança., assumindo que a

economia esteja na trajetória de crescimento balanceado, a curva de investimento atual irá

se deslocar para cima. Quando s se eleva., o investimento presente torna-se superior ao de

break-even, fazendo com que k que positivo. Isso significa que k está aumentando até o

momento em que ele chega ao novo valor de Á"""*, no qual o novo volume de investimento se

iguala ao de break-even. Durante o período de ajuste, o produto por trabalhador (YIL)

cresce a uma taxa superior à taxa g, já que é definido como Af(k), no entanto, quando k

atinge o novo valor k", YIL volta a crescer à taxa g.

Assim, no modelo de Solow, mudanças permanentes na taxa de poupança, levam a

uma mudança no nível do produto, pois Á"""* é maior, mas não aumenta sua taxa de

crescimento.

2.1 .2 O modelo de crescimento com capital humano

Uma das extensões mais importantes da teoria de Solow foi apresentada por

Mankiw, Romer e Weil (1992). A grande contribuição do trabalho foi discutir

detaJhadamentea importància do Modelo de Solow na explicação das variações do produto.

Isso representou um grande impulso para os estudos na área de crescimento econômico,

desde o aperfeiçoamento dos modelos até o uso de novas técnicas de estimação. Entre

outros contribuições, os autores discutiram a introdução do capital humano como mais um

insumo na função de produção.

Nessa linha de trabalho, não podemos deixar de citar o importante estudo pioneiro

de Schultz (1961). Para Schultz (1988) trabalhadores com mais escolaridade recebem mais

pelo seu trabalho e tem maior produtividade. Ele trata o ensino não como consumo, mas

como investimento, cujos rctomosserão provenientes da maior produtividade, quando
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comparado com trabalhadores menos qualificados. A importância da capacitação do

trabalhador e seus impactos sobre o crescimento começaram com Romer (1986) e Lucas

(1988), que se desdobrariam nos modelos de crescimento endógeno.

Mankiw, Romer e Weil (1992)5 iniciam o trabalho tomando as equações básicas do

modelo de Solow, a função de produção e suas propriedades, e as de acumulação de capital

e população. A partir daí, explicitam as equações que serão testadas.

O valor de k no estado estacionário, chamado de k*, é dado por:

k=O
k = 5)'(1)- (n + g + ô)k(t)

sk (t) a = (11 + g + ô) k (t )

[ J
IK1-al

k* _ s
(n+g+ô)

Com o valor de k*, substituímos na equação de produção, para encontrarmos o valor

do produto per capita de estado estacionário.

y(t) = K(tt (A(t)L(t»I-a
Y(t)

y(t) = A(t)L(t)

y(t)= k(tt

Substituindo k* emy(t), temos:

[ J
all-a

s
y(t) =

n+g+ô

[ ]

all-a
Iny(t) = In s

n+g+ô

In[Y(t)] = InA(O)+ gt +~In(s)-~In(n+ g+ô)
L(t) l-a l-a

sr:stamos seguindo a apresentação e a linha de argumentação adotadas pelos autores no artigo.
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Assume-se que g e 5 são constantes entre os países e que A(O), não representa

apenas a dotação inicial de conhecimento, mas também de todas as variáveis que afetam a

produtividade.

A(O) = a + e :

ln[Y(t) -J' = a + ~ln(s) -~ln(n + g + 5) + e
L(r) l-a l-a

Na seqüência do artigo os autores estimam a equação acima em t=O, apresentando a

constante a, poupança, crescimento populacional e o resíduo de Solow, E. Tanto n quanto g

são independentes desse resíduo, que é específico a cada país. Os dados se referem ao

período de 1960-85 e são divididos em três grupos de países: a) países da OeDE (22); b)

amostra total excluindo dados de conceito D, de acordo com critério de Summers & Heston

e pequenos países" (75); e c) amostra excluindo países produtores de petróleo (98). O

primeiro resultado empírico para as três amostras de países, revela que os coeficientes para

a população e poupança são significativos e com os sinais corretos, ou seja para o primeiro

o sinal encontrado é negativo (quanto maior o crescimento populacional menor é o do

produto por trabalhador), e para o último o sinal é positivo (maior poupança, gera maior

produto). Para as amostras a e b, a capacidade de explicação do modelo chega a quase

60%7. Assim, a poupança e o investimento, ex-plicam boa parte da variação do produto. O

ponto importante é que o valor estimado para ex. é muito maior do que o esperado pelos

autores. que seria em tomo de 1/3. Para tentar resolver essa questão, Mankiw, Romer e

Weil (1992) estendem o modelo de Solow, incluindo um outro fator, o capital humano.

A nova função de produção inclui o capital humano (H). A função de produção é

reespecificada e surge uma nova função de acumulação. Nas equações a seguir:

Y(/) = K(/)a H (/)P (A(t)L(t»I-a-P

k = sky(/)-(n+ g+ o)k(t)

li = Shy(t)- (11+ g+ 0)11(/)

(I Pulses com menos de um milhão de habitantes.
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Assume-se que a taxa de depreciação do capital físico é a mesma para o capital

humano e que podemos transformar, sem custos, uma unidade de consumo em uma unidade

de capital fisico ou capital humano. Os retornos são decrescentes, a e /3<1; e não retornos

crescentes de escala a+0=<1, do contrário não seria possível encontrar o estado

estacionário para o modelo. Ao seguirmos os mesmos passos anteriores, encontramos os

valores de k* e 11*, substituímos na nova função de produção, e chegamos a nossa equação

para o produto per capita de estado estacionário. já linearizada:

ln[y(t)]=lnA(O)+gr- a+f3 In(n+g~b')+ a In(sl:)+ {3 In(s,,)
L(r) l-a-f3 l-a-f3 l-a-{3

Comparando-a com a equação de Solow, observa-se que o coeficiente de In(n+g+l5)

deve ser maior (em módulo) que o de SI.: e SI! e que o impacto da acumulação do capital

fisico sobre o produto deve ser menor com a presença do capital humano.Com o objetivo de

facilitar o trabalho empírico, transformou-se a equação, de forma que aparecesse o nível de

capital humano e não sua taxa de investimento, algo mais dificil de se obter. Assim:

i

h*=(II:;:ô t'
h *(I-a-P)íl-a (/1+g +8)'"-a

.'Ih = I/I-a
SI:

ln[Y(t)] = InA(O)+ gl-~ln(l1+ g+6')+-. a In(s/c)+-.L1n(h*)
L(/) l-a l-a l-a

Os autores utilizaram como proxy para capital humano, o investimento em

educação, ou seja, mediram a percentagem da população com idade para trabalhar que está

cursando a escola secundária.

; Os uutorcs cousidemmm que g+t" somariam 0.05. de acordo com os dados disponíveis. sobretudo para os
Estados Unidos.
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Ao incluir o capital humano, os parâmetros estimados são significativos para as três

amostras de países. Além disso, a regressão apresenta melhora, ao mesmo tempo que reduz

o coeficiente do capital físico. Consegue-se, com a equação acima, explicar 80% da

variação do produto, mesmo apresentando uma proxy imperfeita para o capital humano.

Para a, os autores estimam um valor de 1/3, e para f3, chegaram à conclusão que seu valor

estaria entre 1/3 e l/S.

A conclusão é que as três vanaveis: crescimento populacional, capital fisico e

capital humano. respondem pela maior parte das variações de produto dos países.

No modelo de Mankiw, Romer e Weil (1992) o capital humano apresenta uma

função de acumulação semelhante ao do capital fisico. É possível questionar tal

formulação. Uma vez que o indivíduo toma decisões entre consumir ou poupar, se

considerarmos a educação como um investimento, este será estimulado de acordo com a

taxa de retomo da escolaridade. O agente deixa de consumir para investir na educação, se o

retomo for vantajoso. Partindo dessa observação, vamos introduzir um modelo utilizado

por Jones (2000), que também é uma extensão do Modelo de Solow, em que o capital

humano é acumulado de outra forma.

Lucas (1988) procurou incorporar no modelo de crescimento, os efeitos de

transbordamento (spilloversy da acumulação de capital, assim os trabalhadores podem ser

mais produtivos se os seus "companheiros" têm mais capital humano". É o princípio do 011-

the-job training. Uma parte do tempo no trabalho é dedicada ao treinamento e capacitação.

Uma conclusão importante é que dada essa formulação com as externalidades decorrentes

da acumulação do capital humano, no equilíbrio competitivo, a acumulação será subótima,

porque os agentes não observam essas extemalidades. A taxa de crescimento do produto

será maior. quanto maior o investimento em capital humano.

Lucas (1988) procurou incorporar no modelo de crescimento, os efeitos de

transbordamento (spillovers) da acumulação de capital, assim os trabalhadores podem ser

mais produtivos se os seus "companheiros" têm mais capital humano. É o princípio do 011-

the-job training; segundo o qual uma parte do tempo no trabalho é dedicada ao treinamento

c capacitação. Uma conclusão importante é que, essa formulação com externaI idades
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decorrentes da acumulação docapital humano, a acumulação será subótima no equilíbrio

competitivo, porque os agentes não levam em conta essas extemalidades nas suas decisões.

A taxa de crescimento do produto será maior, quanto maior for o investimento em capital

humano.

Outra formulação é dada por Romer (1986), que tenta tomar endógena a taxa de

progresso tecnológico. O conhecimento é produzido pelos indivíduos; no entanto, assim

que um novo conhecimento surge, ele se mantém sob domínio de seus criadores por pouco

tempo. A produção vai depender do conhecimento privado e do estoque de conhecimento

da sociedade. Como nem todo o retomo desse conhecimento ficará com seus "donos"

(individuos e firmas), isso desestirnula o investimento, ficando num nível subótimo.

O modelo de Jones (2000) segue a formulação da acumulação de capital humano

apresentada por Lucas (1988).

H = eljlllL

O trabalho não qualificado é denominado por L, que depois do treinamento, passa a

ser qualificado. O sobrescrito u, é o tempo dedicado ao treinamento no trabalho", que é

constante e dado exogenarnente, e \li é uma constante positiva. Se houver um aumento no

tempo dedicado à capacitação, o capital humano aumentará em \li %.

K=SkY-ÕK

Y = Ka{ AH ;t-a

A acumulação do capital fisico depende da parcela poupada para esse fim, si,

descontando-se a depreciação ôK. Da mesma forma como foi feito para os modelos

anteriores. dividiremos as equações pelo trabalho não-qualificado L:

~ A fllnç.4\ode producno é dada por y, = A k,a(uh, ta e O < 11 < 1, na qual u é a fração de tempo que os
indivíduos se dcdicnm à produção de mercadorias. A acumulação de conhecimento se dará à taxa a (l-u), e
(1)0,

'J Nu Ionunlação de Lucas ( 1988) é uma diferença apenas de notação.
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h= e~1V

Dividindo a função de produção por Ah, substituindo a acumulação de capital e

diferenciando no tempo, temos a equação de acumulação do capital. Representando as

variáveis de estado pelo símbolo -, encontramos:

..:..
k = s,,3 - (11 + g + 8)k

Se k = O, temos o valor de k no estado estacionário:

sky=k(1I+g+0):.
a

(

5

)

l-ay. = . k hA
n+g+o

A segunda equação é o valor de y no estado estacionário. As economias têm renda

maior se investirem em capital, ou aumentarem o tempo dedicado ao acúmulo de capital

humano e reduzirem a taxa de crescimento populacional 10 .

Desde a introdução do capital humano como mais um insumo na função de

produção, iniciou-se uma avaliação mais atenta se essa acumulação assume a mesma forma

que a acumulação do capital físico. Vale discutir essa questão em maior profundidade.

Schultz (1988) diz que há uma diferença muito grande na formação do capital fisico

e do capital humano. Pessoas diferentes, coma mesma oportunidade de acesso à educação,

10 Um modelo muito influente é o de Becker e/ ali. (1990).Usa a abordagem malthusianae neoclássica para
construir um modcloque põe a fertilidade como variável endógena. A taxa de retomo dos investimentos em
capital hm11.:1nOcresce com o estoque desse capital. Em sociedades nas quais o estoque de capital humano é
elevado, o retomo dos investimentos emcapital humano é maior, relativamente às taxas de investimento em
cada criança, para um estoque de capital humano baixo. o retomo dos investimentos em capital humano é
menor que os retornos em cada criança. Portanto, sociedades com baixo estoque da capital humano tem uma
taxa de fertilidade mais elevada, outra sociedade com estoque de capital humano, terão famílias menores. São
dois estados csracicnários UII1 Malthusiano, com estoque de capital hUl11.:1nOe outro "desenvolvido" com
estoque de capital humano elevado.
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terão reações diferentes. Segundo o autor, as preferências dos trabalhadores 11 não são

levadas em conta pelos modelos. A dedicação ao trabalho dependerá da escolha entre lazer

e consumo, sendo este financiado pela renda do trabalho. Todas essas preferências afetarão

o seu investimento em capital humano. A demanda por educação, corno um investimento,

vai depender da taxa de retomo privado e social':' (Becker, 1964).

Romer (1990), discute a forma de acumulação do capital humano lançando mão de

dois conceitos: rivalidade e exclusividade do bem. Assim, o texto é construído sob três

premissas:

i. a mudança tecnológica é o que comanda o crescimento econômico e, portanto,

gera incentivo para continuar a acumulação de capital;

ii, a mudança tecnológica responde a incentivos do mercado;

iii. ela é um bem diferente de todos os demais, e possui custos fixos.

Um bem não-rival é aquele cujo uso por uma firma ou pessoa não limita o uso do

mesmo por outras firmas ou pessoas. Um bem exclusivo, é aquele no qual o proprietário

pode impedir outros de utilizá-lo. Normalmente, um bem rival é exclusivo. O

conhecimento, na concepção de Romer (1990), não é um bem público, ou seja não-rival e

não-exclusivo, como considerado no modelo de Solow, ou em Lucas (1988). O

conhecimento continua sendo não-rival, no entanto é parcialmente exclusivo. Essa

característica está embutida na segunda premissa. As firmas que incorrem nos custos da

fabricação de "novo" conhecimento, esperam recuperá-los no mercado vendendo o produto

final gerado pela descoberta feita. Mas, num modelo de mercados competitivos, a entrada é

livre, e o lucro, zero. Qual é o incentivo para investirem progresso tecnológico, se as

firmas não conseguem recuperar os custo fixos incorridos? A única forma das três

premissas serem obedecidas é incluir poder de mercado, com o qual, as firmas poderão

1I Pam ressaltar a heterogeneidade entre os indivíduos, Schultz (1988) lembra que '11le different aged
individuals in thc cross-section havc matriculatcd through different quality schools, livro through different
historic:.t1conditions. such as dcpressions and spells of unemployment, and were bom into different sized birth
cohorts which nu\y influcncc thcir schooling and earning opportunities" (Schultz, 1988, p. 581).
u Psacharopoulos (1973, 1981. 1985) foi que melhor estudou as taxasde retomo da educação. Birdsall et ali
(199!i)compnmm O sistema educacional dos High Performing Asian Countries e a América Latina. Segundo
os nutorcs. o investimento em educação pelas famílias naqueles países é superior porque a demanda por
trnbalbo é maior, Sem n demanda. o aumento da oferta de trabalho qualificado reduz o retomo nos países de
baixn rendn. Nos HPAE, a oferto e demanda de trabalho qualificado são maiores, e o retomo, por conseguinte
também. Nos países da América L.11111:1. os retornos são menores, desestimulando a acumulação.
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compensar os custos do investimento intencional em inovação com o quase-lucro. Esse

modelo une o arcabouço neoclássico como shumpteriano':'.

O modelo de Romer (1990) separa o componente rival do conhecimento, o capital

humano H, do não rival, o componente tecnológico A. No entanto, a não-rivalidade da

tecnologia tem duas conseqüências. A primeira delas é que bens não-rivais podem ser

acumulados sem limite, mas o capital humano não pode, pois apenas um número finito de

anos podem ser utilizados para a acumulação de habilidades. Quando a pessoa morre, leva

consigo suas habilidades, mas sua produção de bens não-rivais, como uma descoberta

científica, continuará a existir (Romer, 1990, p.75). A segunda conseqüência é que o

conhecimento como bem não-rival permite pensarmos em transbordamento, ou

exclusividade parcial.

Por isso, a equação não terá retornos constantes de escala para todos os insumos. O

componente tecnológico poderá crescer sem limites, ao passo que o capital humano não

possuirá a mesma propriedade. Isso nos aproxima dos estudos da economia do trabalho. em

que o capital humano inclui a educação formal e o treinamento em trabalho, semelhante ao

conceito utilizado amplamente na literatura da área'". É um conceito mais limitado do que o

de Lucas (1988) e Becker et ali.(1990).

A função de produção passa a ter capital, trabalho (L), capital humano utilizado no

setor que produz produto final; por isso o subscrito Y em H e x representa outros insumos

utilizados na produção de bens finais. Temos três setores: um produz conhecimento, outro

mercadorias intermediárias e finalmente, produto final. Na produção de conhecimento,

quanto maior o estoque de capital já existente, maior a acumulação. A conclusão principal

do modelo de Romer, é que sociedades com maior estoque de capital humano, vão

apresentar crescimento mais acelerado.

13 Vertambém Aghion e Howitt (1992) c Howitt (2000). Howitt (2000), unindo elemento' do modelá de
Solowe de Aghion e Howitt (1992) saiem defesa do modelo schumpteriano, argumentando que trabalhos
como de Hall c Jones (1999) apresentam que as diferenças de produtividade entre os países são elevadas e o
modelo de Schumpeter é capaz de explicar essas diferenças, diferentemente do neoclássico. Então, a
convergência entre os países não se daria apenas via retornos decrescentes do capital, mas também por meio
da transfcrêncin de tecnologia. o trasbordamento de P&D. As diferenças de produtividade de longo prazo vão
depender dos incentivos para inovar c acumular capital.
H Foi Mincer (\962) quem propôs que h•.\ um investimento em capital humano durante o trabalho.
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Y = H; I!.C x(i)l-a-P di

Pessôa (1999) argumenta que mesmo o modelo acima, apesar de se aproximar da

realidade da acumulação de capital humano, pode ser melhorado. O objetivo foi introduzir

a acumulação de capital humano como apresentada pelos estudiosos da economia do

trabalho. Esta lida com as seguintes premissas: a acumulação do capital humano ocorre

antes da entrada do trabalhador no mercado de trabalho; o capital humano está embutido no

trabalhador, e por isso modifica o trabalho; não é passível de transferência e é limitado

Pessôa (1999, p.2). Diferentemente de Romer (1990), neste modelo a taxa de progresso

tecnológico é exógena e a educação não afeta a taxa de crescimento dessa economia. Nos

modelos dados por Y=F(K,HLj, a renda do trabalho cresce indefinidamente, pois o capital

humano acumula de forma ilimitada. Analogamente, o trabalhador não qualificado, não tem

sua renda elevada, porque não acumula. O segundo tipo de problema não aparece no

modelo de Romer (1990). A alternativa é a seguinte:

Y = AF(K, HegtL) e H= e;(T)

A acumulação do capital humano agora é limitada pelos anos médios de

escolaridade dado por T, o <I> é uma função, normalmente calculada pelos economistas do

trabalho. Desta forma, buscou-se incorporar o capital humano ao modelo neoclássico de

maneira mais aderente à realidade do mercado de trabalho, permitindo que as inferências a

respeito das diferenças na taxa de crescimento das economias sejam baseadas num

ambiente mais factível de acumulação daquele fator.

2.2 O impactos do crescimento sobre a desigualdade

Nesta seção, vamos adicionar aos modelos de crescimento apresentados

anteriormente a discussão sobre a questão distributiva. No modelo neoclássico de

crescimento, é o agente representativo que escolhe a taxa de poupança, que é exógena. A

poupança financia o capital, mas, no longo prazo, ela não afeta a taxa de crescimento do

30



Capítulo 2 Crescimento Econômico e Desigualdade de Renda

produto da economia. Como todos os agentes aparecem com a mesma taxa de poupança,

alterações distributivas, não afetam a acumulação do capital.

A questão distributiva foi desenvolvida por Kaldor (1955), Pasinetti (1962) e

Kalecki (1968)15, autores que ressaltaram a importância da distribuição da renda para a

acumulação de capital. (Nigger, 1998)

Classica1 economists considered the relationship between the distribution of
income across the social classes as a central determinam of the rate of
accumulation: for example, David Ricardo [1817]saw the distribution of the
economic surplus (the social product less thc wages of productive workers)
between Iandlords and capitalists as the key to economic growth. Since
landlords used their revenues for luxurious consumption, while capitalists
used theirs for investment in productive capital, an increase in the ratio of land
rcnts to profits would reduce the rate of accumuJation and the increase in
wealth." (Nigger, 1998. p. 523)

Recentemente, a preocupação dos novos estudos, foi a busca de canais que ligariam

a distribuição de renda e o crescimento econômico. Na presente seção, apresentaremos a

discussão de Kuznets. Em seguida, trataremos brevemente dos trabalhos empíricos e,

finalmente, introduziremos a derivação formal da curva de Kuznets. Essa curva relaciona

desigualdade e desenvolvimento econômico na forma de U invertido. A formalização das

idéias de Kuznets foram feitas por Stiglitz (1969), partindo do modelo de Solow, com

algumas simplificações que serão apresentadas oportunamente.

Antes de tudo, vamos introduzir a discussão feita por Simon Kuznets no seu célebre

trabalho publicado em 1955. Nesse estudo, Kuznets relaciona o desenvolvimento

econômico com a distribuição de renda. Segundo o autor, nos primeiros estágios de

desenvolvimento econômico, há uma concentração da renda; passado esse estágio inicial, a

distribuição melhora.

Para sustentar sua idéia acerca dos impactos do crescimento sobre a trajetória de

distribuição, Simon Kuznets utilizou dados de distribuição de renda para os Estados

Unidos, Inglaterra e Alemanha. Observou que o fenômeno da desigualdade de renda é um

puzzle. Primeiro, somente os grupos mais ricos de cada sociedade poupam e, mantidas as

demais condições, essa desigualdade na poupança leva a uma concentração subsequente de

I~KU7l1Clsflll" du distribuição pessoal darenda; os autores referidos acima tratam da distribuição funcional da
renda. 0\1 seja entre salários. renda da terra. lucros.
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ativos. Está formada a base para esses grupos aumentarem sua participação na renda

nacional. Segundo, existe urna força contrária a esse efeito, que é a dinâmica do

desenvolvimento, ou seja, o fenômeno da industrialização e urbanização.

A distribuição de renda pode ser vista corno a combinação da distribuição das

populações rural e urbana e assume-se que a renda per capita média na zona rural é menor e

melhor distribuída. À medida que a economia caminha para estágios mais elevados de

desenvolvimento, de industrialização e urbanização, aumenta a participação econômica do

grupo com pior distribuição de renda. Após certo período de desenvolvimento, esse quadro

se reverte. Mas por que esse grupo deixa de aumentar sua participação na renda nacional?

De acordo com Kuznets, o que impede é o crescimento econômico. Seriam três as

razões para tal conclusão. A primeira razão é a demográfica, pois o grupo que representa os

5% mais ricos, diminui progressivamente sua participação na população. A segunda razão

vem da própria dinâmica da economia, na qual os novos empreendedores que "entram" no

mercado conseguem desenvolver atividades promissoras e as antigas empresas (por

exemplo, as familiares) reduzem sua participação na economia. A última razão sena o

aumento da parcela dos trabalhadores de baixa renda nas indústrias novas.

Nos períodos iniciais de desenvolvimento, as pessoas que se deslocam para o setor

mais avançado da economia, e mais desigual, têm uma aumento na sua renda per capita. O

efeito que domina é o aumento da desigualdade global, pois cresce o grupo de pessoas com

relativamente mais renda. Aqueles trabalhadores que se encontram na parcela mais baixa da

renda no setor industríal, passam a receber maiores remunerações, ou seja, há certa

mobilidade dentro desse setor". Ao mesmo tempo, o setor agrícola reduz de tamanho, mas

os salários relativos aumentam. Assim, a desigualdade na economia decresce nos estágios

mais avançados de desenvolvimento'". Segue-se daí a forma de U invertido da curva de

Kuznets.

16 Paro o autor, em democracias há um aumento do poder político dos grupos urbanos de renda inferior,
criando uma rede protetora, por meio de legislação e direitos do trabalhador. Isso pode reduzir movimentos
bruscos (perdas) nos salários, por exemplo.
11 Este resultado também está presente no modelo de mudança estrutural de Lewis (1954), ou seja, com dois
setores, um tradicional e o outro moderno. Rostow (1960), conhecido historiador americano, diz que a
passagem de uma economia subdesenvolvida para desenvolvida pode ser explicada em termos de uma série
de estágios pelos quais todos os paises passam. A nações menos desenvolvidas deveriam apenas seguir um
certo conjunto de regras de desenvolvimento para atingir o crescimento sustentado de longo prazo. Uma delas
é a existência de poupança interna ou externa para gerar investimento, que pode ser mostrado com o modelo
Harrod-Domar,
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Figura 2.2 Curva de Kuznets

Desigualdade de
Renda

Desenvolvimento
Econômico

Outros trabalhos utilizam diferentes abordagens para as hipóteses de Kuznets. Segundo

uma delas, a economia pode passar de uma posição financeira não sofisticada para um

sistema financeiro moderno, ou ainda, o setor mais pobre pode ser aquele que usa

tecnologias defasadas e o mais rico o que está na fronteira tecnológica". No entanto,

qualquer que seja a explicação teórica para a curva de Kuznets, essa questão ainda está em

aberto, pois muitos dados para os países mais pobres evidenciam resultados conflituosos.

Há exemplos como os de Taiwan, Costa Rica, Sri Lanka, nos quais níveis elevados de

renda podem ser acompanhados por queda, e não aumento, da desigualdade. A relação

entre taxa de crescimento do Pffi per capita e distribuição de renda não aparece. Rápido

crescimento econômico per se não determina os efeitos distributivos (Todaro, 2000, p.177-

78).

Kuznets (1955) usa uma seção de seu trabalho para fazer uma comparação entre

países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os dados são para a Índia, Ceilão e Porto Rico,

entre 1948 e 195019
• Constata que a distribuição de renda é pior nos países

subdesenvolvidos e que os indivíduos no topo da distribuição daqueles países têm uma

participação na renda nacional muito superior à da mesma parcela nos mais desenvolvidos.

18 Ver Grennwood e Jovanovic (1990) para a primeira abordagem e Helpman (1997) e Aghion e Howitt
(1997), para a segunda .
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Dados mais recentes, com urna amostra mais ampla de países e de melhor qualidade,

mostram que 5% da população da América Latina e Caribe recebem v.. de toda a renda

nacional, os 10% do topo da distribuição, recebem 40% da renda nacional. Nos países do

sudeste asiático, os mesmos 5%, detém apenas 16% da renda nacional em média, enquanto

que em países desenvolvidos esse número não ultrapassa 13%20. A intuição de Kuznets

parece valer nesse caso.

Ainda, nos países subdesenvolvidos, a desigualdade do volume poupado e dos

ativos é muito superior à das nações desenvolvidas. Isso explicaria as características da

estrutura da distribuição da renda daquelas economias. Tanto o nível corno a taxa média de

crescimento da renda per capita é inferior. Os países são subdesenvolvidos porque o

crescimento foi inferior aos países mais desenvolvidos. Nas palavras do autor:

Thcre is no empirica1 e-.idence to check this conjecturai implication, but it is
suggested by the abseoce, in these áreas, ofthe dynamic forces associated
with rapid growth that inibe developed countries checked the upward trend of
the upper-income shares lhat was due to the cumulative effect of continuous
concentration of past savings; and it is also indicated by the failure of the
political and social systems of underdeveloped countries to initiate the
governmental or political practices that effectívely bolster the weak positions
of thc lower-income c1ass. (Kuznets, 1955, p.55)

2.2.1 Derivação formal da Curva de Kuznets

Nesta seção, apresentamos a formalização da curva de Kuznets com modelo

desenvolvido por Stiglitz (1969), que formalizou uma estrutura para avaliar o efeito da

dinâmica de acumulação de capital sobre a distribuição individual da renda. Na presente

seção vamos reproduzir a estrutura desenvolvida pelo autor. Incluímos também a

formalização feita por Robinson (1976), a qual não parte de nenhum modelo de

crescimento econômico, mas dos modelos de economia dual como de Lewis (1954).

19 O autor ao longo do 1c.~IOfulu da dificuldade de obtenção de dados de qualidade para adisrribuição de
renda, problema que permanece em boa medida até os dias hoje, como discutimos no capítulo 1.
:tI Se construíssemos o Gini para a América Latina sem o décimo mais rico, a média do índice cairia de 0,52
para 0.36. Pura seisp.'liscs.o índice seria inferior ao dos Estados Unidos. Banco Interamericano de
Desenvolvimento (1998). com os dados de Deiningcr c Squire (1996).
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o modelo básico de Stiglitz considera uma sociedade dividida em grupos, na qual a

renda é distribuída igualmente dentro de cada grupo. Entre as hipóteses do modelo temos

que o trabalho é homogêneo, ou seja, todos os indivíduos recebem o mesmo salário. Cada

fator de produção recebe seu produto marginal. A função de produção, como no modelo de

Solow, é côncava e possui retornos constantes de escala, além de satisfazer as condições de

Inada. O produto por trabalhador continua sendo representado por y e o capital por

trabalhador, por k.

y = f(k), f'(k) > O, f" < O

r=f'(k)
w = f(k)-kf'(k)

em que r que é a taxa de juros (remuneração do capital) e w, o total de salário pago aos

trabalhadores- dado pelo produto total menos a parcela destinada à remuneração do

capital. O produto per capita do i-ésimo grupo (Yi) é o salário adicionando à remuneração

do capital por trabalhador, Ci:

y,= w+rc;

A poupança é uma função linear da renda per capita e cada individuo poupa uma

fração constante da renda, dada por m, que representa a propensão marginal a poupar.

S; =my; +b

O termo b é a poupança per capita para uma renda nula. Se há um consumo de

subsistência estritamente maior que zero, b<O. A taxa de crescimento populacional 11, é

constante e não há casamento entre grupos, o que mantém constante a proporção da

população em cada grupo. Representamos como a proporção da população no i-ésirno

grupo por aj.

A função de acumulação de capital do grupo ié dada por:
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Esta função é a mesma do modelo de Solow, para a qual a acumulação de capital

depende da poupança.já deduzida a parcela para compensar o crescimento populacional. É

fácil notar, que no modelo de Stiglitz, a taxa depreciação e a taxa de crescimento

tecnológico são. por hipótese, nulas. A dinâmica de acumulação da riqueza é dada por:

Si = mtw+rc.y+b
Si = mw+mrc, «b
ci = Si -llCi

C =mw+mrc. +b+nc.
I I I

ci 111W + b= +mr-ll

Visto que o estoque de capital por trabalhador é dado por:

K.
k =-' =ac.

I L I

Podemos calcular a acumulação de capital da seguinte forma:

k = L ki = L aic, ' diferenciando

k = Lki = La,C, +b+mw+mrk=nk

Manipulando os termos da última equação, temos:

k = b+my-nk

o resultado mais importante é que a dinâmica agregada da acumulação de capital

não depende da acumulação de riqueza. Outro ponto a destacar é que se tivermos b=O, a

função de acumulação é idêntica à de Solow, sem considerarmos a depreciação e o

crescimento tecnológico. A trajetória de crescimento balanceado é encontrada a seguir:
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k=O
b + my =nk = O :.

my = nk=b

Se b=O temos o equilíbrio de Solow, representado no gráfico a seguir pela linha

tracejada. Com b>O temos apenas um único valor para o qual my=nk, pois a curva nk - b

passaria por baixo da tracejada. A poupança é positiva, mesmo com renda zero. No

entanto, com b<O, são duas trajetórias de crescimento balanceado e, quando a renda for li
.~

nula, a poupança é negativa. Abaixo representamos as curvas semelhante ao modelo de

Solow:

Figura 2.3 Trajetória de Crescimento Balanceado Modelo de Stiglitz: b<O

nk-b nl<.

-b

k* 1<.**

Paralela à curva nk, desenhamos a curva que nos dá dois pontos de equilíbrio, um

localmente instável e com baixo estoque de capital per capita, e outro localmente estável,

com elevado estoque de capital per capita, representados por k* e k**, respectivamente.

Diferenciando a equação temos:

ak
-=mr-Ilak

37



Capítulo 2 Crescimento Econômico e Desigualdade de Renda

A estabilidade dependerá do fato de o valor de mr - 17 ser maior ou menor que zero.

A inclinação da curva my é mr e da curva nk-b, é 11. Considerando a concavidade da curva

my, para o equilíbrio mais baixo mr > 11, e para o mais elevado mr < 11, ou seja para níveis

mais baixos de estoque de capital per capita, a inclinação da função de produção é maior

que a de acumulação de capital, indicando que o nível de poupança não é suficiente para

manter a relação capital-trabalho, fazendo k cair até zero. Portanto, à esquerda de k*, a

economia está desacumulando capital. À direita de k*, mas abaixo de k**, a poupança é

maior que o nível necessário para manter a relação capital-trabalho constante (mr < 11), a •

economia acumula capital. Por isso, k* é localmente instável. Acima de k**, novamente

temos mr > 11, a economia desacumula capital. Portanto, k** é único ponto estável.

Resumidamente:

1. k<k* ::::> mr>n ::::> ak/ ak < O::::> k diminui;

11. k*<k<k**::::>mr<n ::::> ak/ õk > O::::> k aumenta;

lIl. k>k** ::::> mr>n ::::> ak/ ak < O::::> k diminui.

Além desses dois pontos, podemos identificar o valor máximo que k atinge,

representado por k . Derivando com relação a k, encontramos o valor de k, também

representado por uma reta paralela à curva my, de inclinação 11. No ponto de tangência das

duas está k .

ak =0
ak

r(k)=~
m

e r=f'(k) então

Dadas as propriedades da curva my temos:

1. à esquerda de k temos ak/ôk < O, mr>n ::::> economia desacumula k;

ll. à direita de k temos ôk/ ôk > O, mr<n ::::> economia acumula k.
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Segundo Stiglitz (l969) há um valor de k para o qual a riqueza per capita de um

grupo não aumenta nem diminui, ou seja temos ci / ci = O. Está representado no gráfico por

uma reta (pontilhada) que parte de -b e que tangencia a reta my.

é b+mw
-1.. = +mr - n = O
ci <
C*= b+mw

l1-m

Se,

r(k) = f'(k) =~
m

~
O salário gerado pelo k , para o qual c; / c; = O, gera o consumo de subsistência,

após poupado com a taxa m. Lembrando que c* está em função de k, dado por w(k) e r(k)

Neste momento, a riqueza per capita do grupo não está aumentando nem diminuindo, o seu

salário é utilizado para seu consumo mínimo, não sobra nada para acumular. Se derivarmos

o salário com relação a k, encontramos:

àw~) = -kt"(k) > 0, pois
àk

~
f"(k) < °

A semelhança dos demais, apresentamos abaixo o comportamento da economia
~

tomando k como referência:

~
1. à esquerda de k, mw(k)+b < ° => o salário está aumentando, a (\

riqueza per capita está diminuindo;

11.
~ ~

à direita de k , mw(k) + b > O => o salário está diminuindo, a
..f'

Ií .,
riqueza per capita está aumentando. (,
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Finalmente, identificamos 5 regiões, explicitadas no próximo gráfico, confirmando

que, se a economia começar num ponto abaixo de k*, há uma armadilha de pobreza, pois k

tende assintoticamente a zero. Se, entretanto, ela estiver na região entre k* e k**, a

economia tenderá para o equilíbrio balanceado em k**.

Figura 2.4 Resultado para as 5 regiões

k* k k k**

Dado que k· < k < k < k" podemos definir as seguintes regiões:

(1) k<k* => my+b-nk<O => mr-n >0 => mw+b<O => economia desacumula=> k

tende a zero, a riqueza per capita está diminuindo;

(2) k*<k< k => my+ b-nk>O => mr-n >0 => mw+ b<O => economia acumulaee k está

aumentando, a riqueza per capita está diminuindo;

(3) k <k< k => my+b-nk>O => mr-n>O => mw+b>O => economia acumulaes k está

aumentando, a riqueza per capita está aumentando;

(4) k <k<k**=> my+b-nk>O => mr-n<O => mw+b>O => economia acumulaee k está

aumentando, a riqueza per capita está aumentando;

(5) k**<k => my+b-nk<O => mr-n<O => mw+b>O => economia desacumula => k está

diminuindo, a riqueza per capita está aumentando.
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Uma dada economia que comece num ponto inferior a k* está condenada à pobreza,

pois k tende assintoticamente a zero, uma vez que a poupança gerada por essa sociedade

não é suficiente para manter a relação capital-trabalho constante. Para uma economia acima

de k* temos um volume poupado superior ao necessário para manter a relação capital-

trabalho constante, por isso há um aumento de k. A taxa de crescimento de k se eleva até

atingir seu valor máximo em k ; depois cai até atingir o novo ponto de equilíbrio k**, ponto

qual a variação de capital é nula.

Adiante, Stiglitz (1969) avalia como a distribuição da riqueza muda ao longo do

tempo, ou seja, como a renda é distribuída entre os dois grupos de renda, CI e C2, ao longo

da trajetória de crescimento. Considerando que CI é menor que C2, busca-se saber se c} está

alcançando, ou não, C2.

é b+ mw é b+mw-.-!..- +mr-ll e _2 - +mr-11

é1 é, b ( 1 1 J---- = ( +mw) ---
c1 c2 c1 Cz

o grupo CI estará se aproximando, ou não, de C2 de acordo com o sinal de b+mw :

1. Se b+mw>O => a economia está ficando mais igualitária;

11. Se b+mw<O => ela está ficando mais desigual;

111. Se b+mw=O => a distribuição não se modifica.

Começando pelo mais simples, se tivermos mw=b, relembrando alguns passos

anteriores, temos que o grupo está recebendo o suficiente para subsistência, a poupança é

negativa. Para b+mw>O , o salário está aumentando e a economia está na região inferior a

k. Quando b+mW<O, o salário está diminuindo, na região acima de k. Assim, para o

intervalo entre k* e k a distribuição de renda piora. Mas, à medida que a economia vai

convergindo para k**, ultrapassa k, fazendo com que a renda fique mais igualitária durante

a trajetória entre k e k**. Concluímos que uma sociedade no início de seu desenvolvimento,:
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apresenta um processo de concentração inevitável; no entanto, o aumento do estoque de

capital, leva a uma trajetória que reduz da desigualdade da riqueza.

O modelo tem por objetivo formalizar as idéias apresentadas por Kuznets (1955) e

que servirão de apoio para o trabalho posterior.

Figura 2.5: Modelo de Solow e Derivação Gráfica da Curva de Kuznets

s t« (I»

k** k* k k**

--------------------------~--~---------------------------------- ~,
[Figura a] [Figura b]

Sherman Robinson (1976) também formalizou a idéia de Kuznets, a partir de um

modelo muito simples com número reduzido de hipóteses. É preciso assumir que a

economia pode ser dividida em dois setores com distribuição de renda distintas entre eles e

que há um aumento monotônico da população relativa de um dos setores". Para a

derivação, considera que a distribuição da renda entre os indivíduos de cada um dos grupos

é constante. O resultado interessante é que, para a hipótese de Kuznets valer, é necessário

apenas considerar que a renda dos dois setores é diferente, não importando qual o setor tem

a pior distribuição de renda. Ou seja, não é preciso assumir, que o setor rural ou com

tecnologia defasada, tem renda melhor distribuída. Ainda, mesmo que a migração parta do ,

setor menos desigual para com maior desigualdade, a distribuição total continuará mais

igualitária. A parcela da população em cada setor 1 e 2, é dada por W, e Y representa o
\

logaritmo da renda média e 0"2 é o logaritmo da variância.

42



Capítulo 2 Crescimento Econômico e Desigualdade de Renda

W1 +W2 = I

Y = WtYt + W2Y2

0"2 = WtO"I2 + W20"i + W1(fi - Y)2 + W2 (f2 - Y)2

A escolha das medidas de desigualdade, log da média e o variância do log da renda,

foi critério do autor. Podemos pensar a mesma relação, utilizando outras medidas como o

Gini. Substituindo as duas equações na última, colocamos o log da variância somente em

função de porção da população no setor 1, W1 ou o ai no modelo de Stiglitz. Assumindo

Y(,Y2,aI2eai como constantes no tempo, temos:

o logaritmo da variância da renda é função apenas da parcela da população no setor

I, a qual está aumentando. Temos uma curva com um ponto máximo, já que A<O. Desta

forma, a desigualdade num primeiro momento cresce, com aumento de W1, depois atinge

seu valor máximo e, em seguida, cai. Robinson conclui dizendo que: "the implication of

this exerci se is that if two-sector models that many development economists use are valid,

then one should expect that a developing country, in the absence of explicit countervailing

policies, will have increasing or unchanged income inequality for a relatively long period".

(p.439).

Robinson (1976) formalizou as hipóteses de Kuznets, mostrando que a relação

aparece apenas considerando diferenças intersetoriais na renda, não requerendo que o setor

mais moderno tenha desigualdade mais elevada?2

21 Considerando modelos como o de Lewis, de economia dual, tendo um setor com excedente de mão-de-
obra, essas hipóteses não são heróicas.
22 Fields (1980) encontra um resultado semelhante para o índice de Gim. Divide a economia em n setores e
decompõe o aumento da renda em três elementos: sector enlargement effect, sector enrichment ejJect e termo
de integração. Usa essa estrutura para o modelo de Lewis (1954) e categoriza as fases de crescimento através
daqueles três elementos. O efeito enriquecedor do setor moderno aumenta a desigualdade, que é tolerada
porque a renda média está aumentando, mesmo sem alteração nonível de pobreza da população. O efeito de
crescimento do setor moderno, leva-nos a um aumento da renda média e uma redução da pobreza absoluta.
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2.2.2 Relação entre Desigualdade de Renda e Crescimento Econômico

Recentemente, muitos trabalhos foram desenvolvidos na área de crescimento

incluindo o elemento distributivo na discussão. Esse retorno mais intenso do assunto no

campo de estudos da economia, deveu-se principalmente, ao desempenho dos países

asiáticos ao longo das últimas três décadas". Como ressalta o Relatório do Banco Mundial:

"Some countries in East Asia sustained per capita GDP growth rates of 4-5 percent over

four decades, with massive improvements in living standards and in heaIth and education

for poor people and for everyone else" (World Bank Report, 2000, p. 35)

A partir destes fatos estilizados", vários pesquisadores passaram a avaliar se a

redução das desigualdades na renda foi um entre outros fatores que promoveram o ótimo

desempenho econômico daquela região em particular. Os estudos nessa área não vêem a

melhor distribuição como um resultado em si, mas que a distribuição de riqueza tem efeito

sobre o crescimento e investimento de curto e longo prazos, além de influenciar os padrões

de ajustamento das economias a choques externos (Galor e Zeira, 1993). A alocação dos

recursos e a eficiência da economia como um todo é um resultado de como a riqueza está

distribuída entre os indivíduos, daí a importância cada vez maior da análise do quanto as

disparidades afetam o futuro de cada nação.

Nesta seção, temos por objetivo apresentar as principais linhas de estudo da relação

entre desigualdade de renda e crescimento econômico. Os trabalhos de Bénabou (1996),

Panizza (1998) e Barro (1999) são as referências básicas, por fazerem uma revisão dessa

literatura. Segundo Temple (1999) esta é uma das áreas mais ativas no momento, já que há

controvérsia entre os pesquisadores sobre o efeito da má distribuição de renda sobre õ

crescimento. A dificuldade do tema é bem ressaltada por Barro (1999), p.7: "the problem is

that these theories tend to have offsetting effects, and the net effects of inequality and

growth are ambiguous", Vamos apresentar dois grupos de estudos; o primeiro deles alega

que a desigualdade de renda tem efeito negativo sobre o crescimento econômico, enquanto

Por último, o efeito enriquecedor do setor tradicional, reduz a desigualdade e a pobreza. (Adelman e
Robinson, 1989, p.959-60).
23 Ver trabalho do Banco Mundial (1993) que tenta ex-plicaros determinantes do crescimento asiático.
24 Além do Banco Mundial, a Fundação MacArthur também mantém um grupo de pesquisadores somente
para avaliar os impactos da desigualdade de renda no desempenho econômico dos países
w\\lw.macrdn.orglrcscarch/hcd/hcd 3.htm
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o segundo grupo argumenta, através de trabalhos empíricos, que a relação entre

desigualdade de renda e crescimento, em determinadas circunstâncias, pode ser positiva.

O estudo pioneiro que avaliou a relação entre desigualdade e crescimento foi de

Persson e Tabellini (1994). Os autores fazem um modelo teórico e, em seguida testam, as

hipóteses. O modelo desenvolvido relaciona a desigualdade de renda e o crescimento por

meio do canal político. As sociedades com grandes disparidades de renda, em geral, não

protegem os direitos de propriedade e não permitem a apropriação completa dos retornos

dos investimentos, fatos que prejudicam a acumulação de fatores e o crescimento

econômico.

O artigo de Bénabou (1996) traz a compilação de 23 trabalhos teóricos e empíricos

que relacionam desigualdade e crescimento econômico ou investimento'". Entre suas

principais conclusões temos que o efeito da desigualdade sobre o desempenho econômico:

is consistent across most studies: a one standard deviation decrease in
inequality raises the annual growth rate of GDP per capita by .5 to.8
percentage points.(p. 2)
[...] In any case, enrollments in and stocks of secondary education have a
substantial negative correlation with inequality, and in some of the theories
discusscd below the link betwecn incomc distribution and growth ariscs
precisely through human capital investment (p.3)

Por razões didáticas classificamos os estudos segundo o canal que relaciona

desigualdade e crescimento. Muitos trabalhos, como os de Barro (1999), Rodriguez (2000),

Deininger e Olinto (2000), Ferreira (1999), Perotti (1996), buscam uma tal classificação'".

A melhor delas é a desenvolvida por Deininger e Olinto (2000): 1. Modelos de Economia

Política; 2. Imperfeições no Mercado de Crédito e Investimentos Indivisíveis; e 3.

Eficiência Econômica e Instabilidade Social. A seguir destacamos os principais trabalhos

de cada área. Além desses estudos, há outros enfoques que não se enquadram nessa

classificação, os quais são expostos ao final.

'<

25 Não tratamos dos trabalhos empíricos neste capítulo. No entanto, alguns daqueles trabalhos servirão de base
de comparação para os resultados do teste empírico desenvolvido nesta dissertação. Para a revisão dos
trabalhos ver Bénabou (1996) e Durlauf e Quah (1998).
26 Ver também o resumo das abordagens feita por Aghion et ali (1999).
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Modelos de Economia Política

Nos trabalhos que compõem o primeiro grupo", existem duas categorias, a primeira

foi inspirada no trabalho de MeItzer e Richard (1981) e a segunda surge por falha empírica

da primeira. Essencialmente o trabalho dos dois autores define que o governo aplica uma

taxação proporcional à renda dos indivíduos e, em seguida, procede a redistribuição de

forma igualitária para todos. Dada que a taxação é decida pelo median voter, se a renda

deste estiver abaixo da renda média da população, ele decide pelo aumento das taxas de

imposto e pela redistribuição. Desta maneira, se medirmos a desigualdade de renda como a

distância entre o median voter e do mean voter, a elevada desigualdade leva à escolha por

aumento da taxação, afetando as decisões de investimento do capital. Tanto a taxação como

a redistribuição são consideradas políticas distorcivas, daí uma maior desigualdade de renda

ter efeito negativo sobre o crescimento". Ou ainda:

her incentives to vote for redistribution, however, will depend on how poor
she is. The lower the income of the median voter (bigher inequality) the more
incentives she has to support higher redistributive transfers. te these
redistributive transfers are fmanced with capital taxes they can lead to lower
Ievels of capital accumulation and growth. (Rodríguez, 2000, p. 5)

Persson e Tabellini (1994) argumentam que em sociedades nas quais os conflitos

distributivos são importantes, as decisões políticas podem fazer com que haja menor

apropriação privada dos resultados dos esforços individuais, desestimulando o investimento

(acumulação produtiva) e reduzindo o crescimento. O modelo é de gerações sobrepostas, no

qual os indivíduos heterogêneos nascem em cada período e atuam como agentes

econômicos e políticos (votam). Segundo os resultados apresentados, há uma relação

negativa entre desigualdade e crescimento'", mesmo quando testa para a amostra com

países desenvolvidos e não desenvolvidos separadamente.

27 Alesina e Perotti (1994) fazem uma resenha dos principais trabalhos que relacionam democracia com
crecimento econômico, Ver Panizza (1998),Alesina e Rodrik (1994), Bertola (1993), Perotti (1993), Persson e
Tabellini (1994).
28 De acordo com Lee e Roemer (1998) esses modelos utilizam a distância entre o renda mediana e a renda
média, dessa forma seria mais adequado utilizar no lugar de desigualdade, distorção ou assimetria (skewness),
e nem sempre refletem a desigualdade.
29 De acordo com Persson e Tabellini (1994) alguma evidência desse resultado pode ser encontrada em Berg e
Sachs (1988).

46



Capítulo 2 Crescimento Econômico e Desigualdade de Renda

Ao testar o canal que ligaria a desigualdade ao crescimento para uma amostra

contendo apenas países da OCDE, encontram que a desigualdade só afeta o investimento

em democracias e não encontra relação significativa entre redistribuição (transferência) de

renda e crescimento. Os resultados sinalizam que a relação entre desigualdade e

crescimento, via redistribuição de renda não é confirmada. Nota-seque os resultados não

são tão robustos quando controlados para variáveis regionais e regimes políticos, apesar da

literatura não encontrar diferenças para democracias e outros regimes políticos.

Em Alesina e Rodrik (1994) a relação entre distribuição de renda e crescimento se

dá através das políticas distributivas. O ponto-chave é que os indivíduos diferem na dotação

relativa de fatores capital e trabalho. O crescimento é determinado pela acumulação do

capital fisico, a qual, por sua vez, é determinada pelas decisões de poupança dos indivíduos.

Os serviços do governo são financiados via taxação do capital. Como os indivíduos têm

dotações distintas, o nível ideal de taxação varia entre eles. Isso posto, tem-se que quanto

menor a parcela da renda do capital de um indivíduo (relativamente a renda do trabalho),

maior será a taxa de imposto para esse indivíduo, reduzindo a taxa de poupança e, portanto,

o crescimento.

Nesse modelo, diferente de Persson e Tabellini (1994), os impostos não têm apenas

propósito redistributivo, mas servem para produção de bens públicos, necessários para a

produção privada. Aqui o capital tem um papel mais amplo, pois inclui todos os ativos

como capital fisico, humano e tecnológico; o trabalho, nesse caso, é não qualificado. O

ponto central é que, controlando para o nível inicial de renda e o capital humano, os autores

encontram uma relação negativa entre distribuição de renda, dada pelo Gini, e o

crescimento. Em outras regressões, os autores incluíram uma dummy para a democracia, a

fim de identificar relação distinta entre desigualdade e crescimento, para diferentes regimes

políticos. Testam também a formulação para a distribuição da terra (Gini-terra) e concluem

que países que realizaram reforma agrária no pós-guerra tiveram maior crescimento que

aqueles que não a fizeram. Cita como exemplo os países asiáticos em contraposição aos da

América Latina.

Deininger e Squire (1998) testaram o canal político, dividindo a amostra de países

entre democráticos e não-democráticos'". Os autores encontram um resultado distinto: a

30 Países com índice Gastill de liberdades civis abaixo de 2, foram considerados democráticos.
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desigualdade inicial afeta somente o crescimento dos países não-democráticos. Segundo a

teoria, deveria afetar também o crescimento dos países democráticos."

Um trabalho que sai um pouco da nossa linha de estudo, mas que aponta para uma

direção oposta aos resultados empíricos até então apresentados, é o estudo de Rodrik

(2000). O autor apresenta um texto que trata do tipo de instituições que permitem melhor
I f ••.__

desempenho econôrnico+'. Não é contra a adoção das reformas propostas pelos org'ani~mos ...~\

internacionais, mas salienta que as especificidades de cada país devem ser consideradas na /

construção daquelas instituições'". Questiona os resultados pouco robustos sobre o papel. I
t,

das democracias no desempenho da economia. Segundo ele, os regimes políticos

participatórios levam a um crescimento de maior-qualidade-mais igualitário. Os re~ultados

econométricos se explicam, em parte, porque os países que apresentaram as maiores taxas

de crescimento nas últimas décadas são autoritários.

Rodrik (2000) constata que a variância da taxa de crescimento é menor em países

com maior participação política. Ainda, em democracias e em países com instituições

participativas, a resposta e o ajustamento aos choques é mais rápido. Isso porque esses

ajustamentos demandam a administração de conflitos sociais e as democracias são as

incubadoras das instituições necessárias para arbitrá-los.

I find that more significant growth declines are associated with greater
institutional and operational independence of lhe executive and lower levels
of political access by non-elites (p.30).

Por isso que, a Coréia e a Tailândia, regimes que permitem maior participação

política, administraram melhor a crise financeira por qual passaram, ao contrário da

31 Resultados sinúlares também foram encontrados por Clarke (1995) e Alesina e Rodrik (1994).
32 Chong e Calderon (2000) também estudam o papel da qualidade das instituições no desempenho
econômico. Encontram wna relação não linear entre a qualidade das instituições e a desigualdade de renda,
representada pelo índice de Gini e que a qualidade tem efeito positivo sobre o crescimento.
33 As instituições necessárias para o bom funcionamento da economia dividem-se em 5 grupos. (a) direitos de
propriedade, para que as pessoas tenham controle sob o retomo de seus ativos. São os "control rights" que é ,
uma combinação de legislação, adimplemento privado, costumes e tradições. (b) Instituições regulatórias,
pois há imperfeições no mercado. Os países em desenvolvimento são os que mais carecem dessas instituições.
(c) Instituições para estabilização macroeconômica. Na AL elas são pró-cíclicas e ainda, •• (...) institutions
needed by a country are not independent of that country's history." (Rodrik, 2000, p.9). (d) Instituições de
Seguridade Social: a América Latina também negligenciou essa reforma, ao mesmo tempo que abria a
economia. Como manter a coesão social, dadas as desigualdades? (e) Instituições para a resolução de
conflitos: essas instituições "entail a double 'commitmeat technology':they wam the potential "winners" of
social conflict that their gains will be linúted, and assure the "losers" that they will not be expropriated"
(Rodrik, 2000, p. 12).
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Indonésia, país com menor participação política. Ainda, há relação significativa entre a

extensão da participação política e os salários recebidos pelos trabalhadores, já

considerados a produtividade, o nível de renda e outros determinantes. Temos que:

(...) democracy makes ao important difference to the distribution of the
cntcrprise surplus in the manufacturing scctors ofnational countries.( ... ) More
participatory regimes produce greatcr equality 00( only within the modem
(maoufacturing) sector, but throughout the economy, And they do so-as the "
previous evidence indicates-without COSI to ecoOOIlÚCgrowth and while. I

producing greater stability and resilience ovcrall. (p. 31-32) "

Alesina e Perotti (1994) apontam para a necessidade de definir democracia. Existem

duas formas: uma define a democracia como a nação com eleições livres, regulares e

multi partidárias, a outra considera avaliando as liberdades civis disponíveis para a

população. O mais conhecido índice utilizado por essa categoria é o de Gastill. 34

Os resultados empíricos, após o controle dos determinantes do crescimento, não

mostram relação entre democracia e crescimento. Esses resultados podem ser justificados

pela dificuldade de classificação doas regimes decorrente da heterogeneidade do grupo de

países "não-democráticos", enquanto que o grupo de países democráticos é mais

homogêneo. No entanto, Barro (1991) por exemplo, encontra que as liberdades civis têm

efeito positivo sobre o desempenho econômico de um país.

Segundo Rodríguez (2000), não existe uma evidência empírica satisfatória que a

desigualdade esteja associada com redistribuição ou que a redistribuição esteja associada a

menores taxas de crescimento'". O modelo de Meltzer e Richard (1981) considera que o

voto pela redistribuição de renda acontece num ambiente político democrático'", desta

maneira não seria adequado para descrever regimes não-democráticos. /~

A segunda categoria de trabalhos deste primeiro grupo" vem preencher as falhas do

primeiro, considerando para isso uma interação mais complexa entre distribuição de renda e

crescimento. Na sua maioria, encontram uma correlação positiva entre variáveis de política

34 Sobre regimes políticos e crescimento, ver mais em Durham (1999).
3S Bénabou (2000) une uma teoria de desigualdade e contrato social para resolver algumas questões dessa
literatura anteriormente citada. De acordo com o autor, entre o grupo de países industrializados democráticos,
os mais desiguais tendem a distribuir menos; compara, nesses termos, os Estados Unidos com a Europa
Ocidental, bem como os países do Leste Asiático com a América Latina. Tanto a Europa quanto a América
Latina, guardadas as devidas proporções, são sociedades mais desiguais.
36 Outras críticas ver Rodriguez (2000) pp 4-5, Perotti (1994) e Alesina e Rodrik (l99~).
37 Acemoglu e Robinson (1996), Bourguinon e Verdier (1996) e Bénabou (os dois de 1996)
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fiscal e crescimento e, sob certas circunstâncias, sociedades desiguais têm menor

crescimento. Segundo Panizza (1998), apesar da estrutura do modelo ser semelhante às dos

trabalhos de Persson e Tabellini (1994) e Alesina e Rodrik (1994), a correlação negativa

entre crescimento e desigualdade, mas a estrutura da equação é oposta."

Modelos com imperfeição no mercado de capital e investimento

Os modelos com imperfeição no mercado de capital e investimento compõem o

segundo grupo. Estudam a relação entre desigualdade de renda, imperfeição no mercado de

crédito e decisões de investimento. Em linhas gerais, sociedades com renda mal distribuída

reduzem as chances de investimento em capital fisico e humano dos mais pobres. A

redução do crescimento econômico é causada por um menor investimento que, por sua vez,

é causado por imperfeições no mercado de ativos. Essa literatura começa com o trabalho de

Loury (1981) dizendo que restrições creditícias impossibilitam o pobre de alcançar um

montante eficiente de investimento, ou seja, é necessário uma quantia mínima, uma espécie

de "passe de entrada" para levar adiante um negócio. Galor e Zeira (1993) e Aghion e

Bolton (1997) falam em escala mínima ou tamanho de projeto, ou :

this could be a school or college fec; it could be the price of the smallest
viable plot of land in an agricultura! comrnunity; or lhe permit to operate a
stall in a market. Wherever you look, lhe argwnent goes, you can find people
who would be engaged in a more productive activity, had they only had lhe
minimwn initial "investment" required to enter it (Ferreira, 1999, pll).

Barro (1999) completa dizendo que a educação formal somente seria útil depois de

um certo nível mínimo. Isso explicaria o maior peso da escolaridade secundária sobre o

crescimento, se comparada com a primária.

Deininger e Olinto (2000) colocam que esse grupo de trabalhos relaciona a

distribuição de riqueza e crescimento, com base nas imperfeições dos mercados de crédito.

Apenas aqueles empreendedores com elevada riqueza pessoal estarão aptos a financiar seus

projetos, pois dada a relativa escassez de crédito, os credores necessitam de garantias para

disponibilizá-lo. Dado que os investimentos são indivisíveis, ou seja, há um custo fixo

38 Bourguinhon e Verdier (2000) endogeinizam o mecanismo político, ou seja a participação política depende
do nível educacional dos cidadãos. Num a ambiente de imperfeição no mercado de crédito, somente uma elite
educada terá poder político de decisão.
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elevado por projeto, será a distribuição da riqueza o determinante de quantas pessoas

poderão financiar seus projetos". Exemplos importantes são os investimentos em educação,

ou acumulação de capital humano, sobretudo quando não há outra forma de financiamento.

Assim:

"In the prcsence of financial market imperfcctions..countrics with different
distribution of wealth (and initial wealth levei) will follow different growth
paths and may converge to different steady states" (Deininger e Olinto, 2000,
p.7)

Esse argumento pode ser utilizado para compreendermos a persistência, ao longo de

gerações, da desigualdade da renda, sobretudo para os países da América Latina, nos quais

a desigualdade de riqueza impediria a acumulação de capital humano, levando a uma

relativa escassez de mão-de-obra qualificada."

Bénabou (1996) e Rodriguez (1999b) apresentam modelos que não adotam o

enfoque estrito de Meltzer e Richard (1981). Introduzem conceitos do segundo grupo nas

premissas básicas dos modelos de economia política.

Bénabou (1996) apresenta um modelo que relaciona as teorias de mercados

imperfeitos e de economia política ao crescimento. O modelo afirma que a renda do

decisive valer é superior à do mediano Nestas circunstâncias, se a desigualdade for muito

elevada, o custo de uma redistribuição para aqueles com maior poder econômico e político

aumenta. Com essa abordagem, quanto maior a desigualdade menores as chances de

redistribuição da renda. O crescimento econômico será afetado negativamente porque, dada

uma imperfeição no mercado de crédito, a alocação de recursos não será tão eficiente

quanto a de uma sociedade mais igualitária, em que os pobres poderiam ter chance de

investir em atividades produtivas. Com mercado de ativos incompleto e restrições de

liquidez, uma redução da desigualdade seria, neste caso, positiva para o crescimento. No

modelo de Rodriguez (1999b), a desigualdade elevada causa um desvio de recursos para

atividades caçadoras-de-renda e para a obtenção de favores políticos", por exemplo,

impedindo que atividades produtivas fossem desenvolvidas.

39 Aghion e Bolton (1997).
40 VerBirdsall et aUi (1995)
41 Sobre os efeitos da corrupção sobre o crescimento ver Mauro (1995). Neste trabalho, ele assume que não
só as instituições afetam o crescimento, mas as variáveis econômicas afetam as instituições. Encontra
resultados significativos de que a corrupção afeta negativamente o investimento. Usa wn índice de
"eficiência da burocracia" para medir a qualidade das instituições. O Brasil, Colômbia, Jamaica, México e
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Quanto a esse modelo, Deininger e Olinto (2000) argumentam que, se as receitas de

impostos não fossem gastas em consumo, mas em atividades produtivas ou bens públicos-

como infra-estrutura, lei e ordem, segurança para os direitos de propriedade, que não

poderiam ser financiados de outra forma -, o impacto da desigualdade sobre os eleitores

seria mais difícil de ser previsto'". O uso dos impostos dependerá da natureza da

externai idade, abrindo a possibilidade para múltiplos equilíbrios", bem como mudanças na

desigualdade para evitar revoluções e desordem social (Acemoglu e Robinson, 1998).

Ainda, Deininger e Olinto (2000) notam que os eleitores são muito menos míopes que se

assume normalmente":

Modelos de Eficiência Econômica e Instabilidade Social

o último grupo de estudiosos trabalha com a hipótese de que o ambiente de

instabilidade política gera efeitos negativos sobre os investimentos e, daí, o menor

crescimento. A hipótese é que uma sociedade com grande disparidade de renda, na qual o

poder político também está concentrado nas mãos de uma elite, provoca insatisfação na

população, a qual decide mudar a situação por meios "não-legais": protestos, revoltas,

atividades predatórias. Um ambiente de instabilidade gera um nível de investimento

subótimo, reduzindo a taxa de crescimento. Além disso, essas pessoas engajadas nesse tipo

de atividade poderiam estar se dedicando a atividades produtivas. Entre os trabalhos nessa

linha tem-se: Alesina e Perotti (1993, 1994 e 1996), Alesina at alli (1992), Perotti (1994,

1996) e Bénabou (1996).

Alesina e Perotti (1994) fazem uma resenha dos trabalhos que estudam a relação

entre crescimento, desigualdade e instabilidade política. Ressaltam que a relação entre

instabilidade política e crescimento esbarra em dois problemas: a definição do que é

instabilidade política e a endogeneidade, ou seja o efeito do crescimento sobre a

instabilidade política. Os pesquisadores têm definido a instabilidade política de duas

formas: criação de um índice que inclui variáveis como, protestos, assassinatos,

Venezuela, entre os países da América Latina, receberam as piores notas. Chile recebeu a mais elevada. Os
dados referem-se ao período 1980-83.
42 Sobre esse assunto ver também Bertola (1993), Cooper (1998), Saint-Paul e Verdier (1994).
43 Ver Bourguignon e Verdier (1998).
44 Os autores citam Bénabou e Ok (1998) para esse argumento.
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revoluções". Outra medida utiliza a mudança de governo, na qual estima-se a

probabilidade de haver mudança no executivo". Assim, quanto maior essa probabilidade,

maior é a instabilidade política gerada." Um problema do índice é a utilização da dummy

para a democracia, que tem um peso muito grande no índice". Em outro trabalho, Alesina e

Perotti (1996) explicita a definição da instabilidade política, afirmando que a medida que

trata da probabilidade de mudança do executivo, pode tratar de mudanças constitucionais

ou legais, através do processo eleitoral, por exemplo, e as mudanças ilegais, por meio de

golpes de estado. Para urna amostra de 71 países, para o periodo de 196~-1985, encontram

que a sociedades mais desiguais são politicamente mais instáveis e que essa instabilidade

tem um efeito negativo sobre o crescimemo'".

Barro (1991) não constrói um índice, utiliza a freqüência de golpes de estado e o

número de assassinatos políticos, encontrando que há um efeito negativo dessas variáveis

políticas sobre o crescimento.

Outra medida está ligada aos direitos de propriedade, que podem ser medidos

através de indicadores de "risco do país" feitos por agências de investimento e consultorias

privadas. Incluem: percepção de corrupção, adimplemento de contratos, qualidade da

burocracia, entre outros'".

Entre as conclusões apontadas por Alesina e Perotti (1994) temos que os países

mais pobres apresentam maior instabilidade política, são instáveis porque crescem menos e

crescem menos porque são mais instáveis. Ainda, crescimento não é apenas influenciado

pelo regime político mais importante é se a instabilidade política é maior ou menor e,

4S Os trabalhos que utilizaram essa medida são: Venieris e Gupta (1986), Barro (1991), Gupta (1990), Mauro
(1993), Olzer e Tabcllini (1991), Venieris a Spcrling (1989).
46 Entre outros destacam-se: Edwards e Tabcllini (1991), Londregan e Poole (1992) e Cukierman, Edwards e
Tabellini (1992).
47 O método utilizado são as probit regressions. As variáveis ex-plicativas são políticas, econômicas
(crescimento passado, inflação) e institucionais (tipo de regime político, sistema eleitoral).
48 Venieris e Gupta (1986) utilizam um indice com essa dummy e encontram que a instabilidade política tem
efeito negativo sobre a taxa de poupança.
49 Ao testaram o efeito direto da desigualdade de renda sobre o investimento, verificaram que a influência é
~uena depois de controlarem para a instabilidade política.

Mauro (1993) e Knack e Keefer (1993) encontraram com essa medida que a instabilidade tem efeito
negativo sobre O investimento e o crescimento. Huntington (1968) diz que a relação entre a relação entre
instabilidade e crescimento pode ser não linear e o sinal poderia depender do nível de desenvolvimento. E
positivo para os países mais pobres e negativo para os maís ricos.

53



Capítulo 2 Crescimento Econômico e Desigualdade de Renda

transições de ditaduras para democracias, que estão associadas com instabilidade

sóciopolitica", estão relacionadas com períodos de baixo crescimento.

Perotti (1996) confirma a hipótese de que sociedades mais desiguais são mais

instávesi politicamente, mas argumenta que a sociedades menos desiguais, com instituições

democráticas, não crescem mais porque não há demanda por redistribuição de renda.

Os trabalhos empíricos, em sua maioria, encontraram uma relação positiva entre

desigualdade e instabilidade. Os resultados empíricos confirmam as hipóteses de que a

maior desigualdade exacerba a instabilidade. Aqueles que testaram a relação entre

instabilidade e crescimento também obtiveram resultados significativos para a idéia de que

um ambiente de maior instabilidade reduz o investimento e o cresciment052.(Bénabou,

1996)

Segundo Ferreira (1999), há estudiosos que destacam a relação entre sociedade

desiguais e índices de violência superiores, o que aumenta os custos de oportunidade de

viver naquelas localidades. Muitos recursos são utilizados para a proteção, seguros, o que

reduz o montante de recursos que poderia ser direcionado para atividades produtivas. 53 Ou

seja, a desigualdade de renda pode estar associada diretamente à produção de public bads -

violência, criminalidade, ataque aos direitos de propriedade, fatores que afetam o

crescimento diretamente e indiretamente. Fay (1993) encontra que em sociedades com má

distribuição de renda, maior é o número de pessoas que são levadas a praticar atividades

ilegais, ameaçando os direitos de propriedade.r'

Outros enfoques

Existe um conjunto de trabalhos, não classificados nos grupos anteriores, que

apresentam a relação entre desigualdade de renda, fertilidade e educação. Neste caso, o

investimento em capital humano é afetado pela taxa de fertilidade que será determinada,

por sua vez, pela distribuição da renda. Trabalhos como de Becker, Murphy e Tamura

5\ Segundo os autores, a transição do período de ditadma para a democracia, demanda uma acomodação os '
conflitos entre os diferentes grupos políticos.
52 Outra abordagem é apresentada por Rodrik (1997) que ressalta o fato de sociedades mais desiguais serem
menos eficientes na resposta a choques externos. Com a má distribuição de renda haveria um aumento de
recursos desviados para a barganha política.
53 Ver Ferreira (1999) .
54 Citado em Alesina e Perotti (1994).
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(1991), Perotti (1996), Becker (1988), Barro e Becker (1988) mostram que uma menor taxa

de fertilidade está associada a uma melhor distribuição de renda, a um maior investimento

em capital humano e a um maior crescimento. Essa relação também é avaliada num

ambiente de imperfeição no mercado de capital, onde restrições de crédito impedem que os

mais pobres invistam mais na acumulação de capital humano. Temos um exemplo no qual a

relação entre desigualdade e crescimento se dá através da educação.

O trabalho de Lee e Roemer (1998) poderia mesclar elementos do primeiro grupo e

do segundo ao combinar a abordagem da economia política com a hipótese de mercados de

crédito imperfeitos. Tal mudança segundo eles, está relacionada ao fato de que a relação

entre desigualdade e crescimento econômico é mais complexa que os modelos

convencionais de economia política, ou seja aqueles seguem o modelo de Meltzer e Richard

(1981). O modelo apresentado por Lee e Roemer (1998) dá uma solução de canto para o

investimento privado, na qual a propensão marginal a investir dos mais pobres é menor que

entre os mais ricos. A desigualdade de renda afeta o investimento privado de duas formas: a

primeira delas se dá através do efeito da taxação sobre o investimento, que seria o efeito

político e a segunda acontece através do threshold effect ou efeito de escala mínima.

Segundo este efeito, a desigualdade é positivamente correlacionada como investimento

privado para qualquer dada alíquota de imposto. Não encontram um relação

monotonicamente negativa entre desigualdade de renda e investimento privado, levando a

múltiplos equilíbrios como em Galor e Zeira (1993). A relação entre as duas variáveis é

mais complexa do que se postula, mesmo quando o decisive voter é um median voter, pois

quando há uma parcela pobre da população que não tem posses para financiar o

investimento privado, se o efeito for suficientemente forte, a relação pode ser positiva.

Ainda, a taxação pode não ter um efeito negativo sobre o crescimento, pois pode servir

como fonte de para o investimento público em educação, por exemplo.

Por último, há um grupo utilizado em Barro (1999) e Rodríguez (2000), para

aqueles modelos cuja relação entre desigualdade e crescimento é negativa. Assim, a

desigualdade de renda concentraria riqueza nas mãos daqueles capazes de poupar e assim

gerar recursos para investimento. Assume-se, portanto que os trabalhadores poupam muito

pouco da sua renda.
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Capítulo 3

Crescimento e Desigualdade de Renda: Evidências Empíricas

o presente capítulo tem por objetivo apresentar os resultados empíricos e, em

seguida, fazer uma discussão dos mesmos tendo por referência a literatura recente sobre o

terna. O capítulo está organizado em duas seções: a primeira apresenta os resultados da

estimação da equação do produto per capita, da taxa de crescimento e da equação de

Kuznets. A estimação do produto per capita apresenta três modelos: o primeiro é o modelo

básico, o segundo inclui o capital humano e o último, acrescenta a desigualdade de renda

como mais uma variável explicativa. Em seguida, apresentamos as estimativas para a taxa

de crescimento, nos mesmos moldes da estimação do produto per capita. Posteriormente,

apresentamos as estimativas das hipóteses de Kuznets em dois modelos que seguem as

especificações mais usuais dessa equação. Para todas os modelos, também realizamos

estimações que incluem efeitos fixos de país e efeitos de país e de tempo.

3.1 Mensuração dos impactos da desigualdade de renda

A presente seção tem por objetivo avaliar, através de exercícios empíricos, os

impactos da desigualdade de renda sobre o nível de produto e sobre a taxa de crescimento

econômico. Nossa amostra contém 17 países para o período de 1970 a 1995, separados em

quinquênios; portanto, temos seis pontos no tempo: 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 e 1995.

Na tabela em anexo, é possível visualizar todos os dados do índice de Gini para a amostra

completa de países. Após avaliação, optou-se por excluir da estimação Equador,

Guatemala, Honduras e Paraguai, pois, além da falta de informações para alguns anos, os

dados apresentavam problemas de comparabilidade temporal, afetando os resultados. Desta

maneira, de 102 observações ficamos com 78 observações, ou seja 13 países em seis pontos

no tempo.
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A distribuição de renda será medida pelo índice de Gini e a principal fonte de dados

é o banco de dados construído por Deininger e Squire (1996). No anexo estatístico 1,

apresentamos os dados utilizados, metodologia, características de cada observação, bem

como extensa discussão acerca da escolha de cada dado, em virtude dos problemas de

comparabilidade comuns ao cálculo do Gini.

Vale destacar, neste momento, que há uma extensa literatura que utiliza o

instrumental econométrico para testar a relação entre desigualdade e crescimento

econômico. Mais adiante faremos uso desses trabalhos para a comparação dos resultados

obtidos que serão apresentados na seqüênciar'.

As demais variáveis, cujas definições encontram-se em anexo, foram construídas

utilizando o banco de dados do Banco Mundial- World Bank Indicators (2000). A medida

utilizada como proxy para o capital humano - escolaridade média - foi obtida em Barro e

Lee (1996), atualizada com informações do banco de dados do Banco Interamericano de

Desenvolvimento.

Para a estimação do modelos, assumimos que a taxa de depreciação, d, é constante

e a mesma para todos os países da nossa amostra, no caso, 3%. A taxa g de inovação

tecnológica, é constante e igual para todos os países, assume o valor 1,2%, estimado por

Piedrahita (1998). O autor coloca a taxa g como igual à taxa de crescimento média do PIE

real per capita da América Latina, no periodo 1916 a 1989.

Utilizou-se para a estimação dos resultados o método de Mínimos Quadrados

Ordinários [OLS], pois assumimos que as taxas de poupança e de crescimento

populacional são independentes de fatores específicos dos países e também independem do

resíduo'".

55 Como destacado no capítulo anterior, o trabalho de Bénabou (1996) faz uma resenha de todos os resultados
empíricos até aquele ano.
56 Segundo Mankiw, Romer e Weil (1992) há três razões para essa hipótese de independência, em qualquer
modelo no qual a poupança e crescimento populacional são endógenos, mas as preferências são isoelásticas, s
e n não são afetadas pelo e. Ou seja, com utilidade isoelástica, diferenças permanentes no nível tecnológico
não afetam as taxas de poupança e crescimento populacional. A segunda razão, é que essa hípôtese permite
testar um conjunto extenso de trabalhos que dizem que o modelo de Solow não dá conta de explicar as dife-
renças de renda internacionais. Por último, como o modelo prediz tanto os sinais, como as magnitudes dos
coeficiente para a poupança e para o crescimento populacional, é possível verificar se há viés quando estima-
moscomOLS.
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3.1.1 A equação do produto per capita

A especificação para o produto per capita a ser estimada segue a especificação do

modelo de Solow com capital humano desenvolvida na seção 2.1. A única diferenças é que

introduzimos a variável Gini como um fator que ajusta a produtividade dos fatores, aos

moldes do que propõe Jones (2000) para variáveis de caráter institucional. Assim, a nova

função de produção é dada pela seguinte expressão:

~ = G, lKtCl.(AtHttCl. 10 < a < 1, em que G = eGini

No estado estacionário, o produto per capita passa ser representado pela equação a

seguir, com i= 1,.... 13, e t = 1,...,6, é a seguinte:

In(Y;,1 / L;J= /30 + /31 In Ski,l + P2ln(n + g + d);,l + /33/;.1 + /3~Ginit,1

o termo constante da equação acima, /30, o qual representa o termo A(O), como

discutido no capítulo anterior, pode incluir diferenças de tecnologia e conhecimento entre

os países. O primeiro resultado está resumido na tabela 3.1 e é composto por um conjunto

de três estimativas: o modelo básico de Solow, na segunda coluna, o modelo que inclui

capital humano, na terceira, e, por último, o que acrescenta a variável desigualdade de

renda.

Avaliando os resultados do modelo básico, observa-se que a acumulação de capital

e a dinâmica populacional são significativos e com os sinais de acordo com a teoria. O

termo para a poupança é significativo a 1%, e o termo n+g+d significativo a 5%. Apesar do

R 2 ajustado ser baixo, essas duas variáveis apresentam-se como relevantes para a

determinação do produto per capita.

Ao incluirmos a variável capital humano, a dinâmica populacional deixa de ser

significativa, enquanto que a escolaridade aparece com o sinal esperado e significativa a

5%. A teoria afirma que quanto maior a escolaridade, maior o produto per capita. A taxa de

retomo para um ano adicional de escolaridade é estimada em 15,3%. A taxa de poupança

permanece com sinal positivo e significativa a 1%. O poder de explicação do modelo

melhora um pouco: o R2 eleva-se para 39%.

O parâmetro estimado para poupança, de acordo com a teoria, permite-nos calcular

o a, que seria a participação do capital fisico na produção. Para o modelo básico, chegamos

ao valor de 0,57 e para o modelo com capital humano, 0,46. Mankiw, Romer e Weil (1992)
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chegam, no caso do modelo básico, a um valor de 0,59, o que contradiz a teoria que coloca

o valor de 1/3. Quando estimamos o modelo para nossa amostra de países da América

Latina, verificamos a mesma situação: a participação do capital fisico é muito elevada;

mesmo quando incluímos o capital humano, estamos longe do valor indicado pela teoria.

Tabela 3.1 Determinação do produto per capita - América Latina (1970-1995)
Regressões do modelo de Solow sem efeito fixo (*)

Básico Com Capital Com Capital Humano

Humano e indice Gini

Constante 6,844 5,328 5,520

(0,933) (0,996) (1,063)

ln (s0 1,074 0,866 0,887

(0,193) 0,193 (0,198)

Ln (n+g+d) -1,209 -0,460 -0,440

(0,423) (0,461 ) (0,465)

Escolaridade (u) 0,153 0,145

(0,047) (0,050)

indice Gini (G) -0,519

(0,969)

R2 ajustado 0,314 0,391 0,385

Erro Padrão da estimativa 0,4706 0,4435 0,4456
Estatística F 16,626 17,466 13,046

Durbin-Wat50n 3,074 3,164 3,171

Teste de White

n.R2 9,5 12,2 21,0

-/ tabelado (alfa=5%) 11,1 16,9 23,7

Graus de Uberdade rt rt rr
Notas: (") os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas.

Finalmente, incluímos nessa primeira parte do exercício empírico, a variável

desigualdade de renda. O poder explicativo fica estável em 38%, e a estatística F piora. A

variável Gini não é significativa e apresenta sinal negativo. Como discutiremos mais

adiante, o sinal dessa variável ainda não foi completamente estabelecido pela teoria. Há

estudos que apontam uma relação negativa e, mais recentemente, alguns trabalhos

encontraram um impacto positivo da desigualdade sobre o crescimento. Como discutiremos

mais adiante, o sinal empírico dessa relação parece depender significativamente do método

de estimação empregado.

O segundo conjunto de resultados foram obtidos coma inclusão dos efeitos fixos de

país, que formalmente são apresentados pelas dummies país. Esse procedimento busca
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captar os efeitos da variáveis omitidas, mas que afetam o produto per eapita. Segundo

Forbes (2000), p.5-6:

"Since the dummy variables are significant, this indicaresthat region-specífic
factors affecting growth are not captured by the explanatory variables.
Moreover, since the regional variables renderthe coefficient on inequality
insignifícant, this suggests that the coefficient on inequality may actuaUy
capture the efTectof these omitted variables on growth, instead of the direct
influence of inequality. Any sort of omitted variable bias can be a significant
problem in a cross-country growth regression. If a variable that helps explain
growth is correlated with any ofthe regressors and is not included in the
regression, then coefficient cstimates and standard errors will be biased. As
discussed in the introduction, lhe direction of the bias is determined by the
relationship between the omitted variablc and the regressorsand is difficuJt to
sign a priori"

Além dos argumentos apresentados por Forbes (2000), em grande parte dos

trabalhos empíricos, a inclusão das dummies regionais - para América Latina e África,

principalmente - toma o coeficiente associado ao Gini não significativo. Tal resultado

indica que a omissão de variáveis compromete as estimativas, ou seja, fatores específicos

de cada região não estavam sendo captados pelas variáveis do modelo. Entre os trabalhos

que encontraram aquele resultado temos: Persson e Tabellini (1994), Alesina e Perotti

(1993), Birdsall et aI. (1995). Barro (1999) utiliza as dummies como determinantes da

desigualdade e destaca que são importantes proxies para outras variáveis que não são

consideradas no modelo". Os resultados são apresentados na tabela 3.2.

Os modelos foram reestimados com efeito fixo de país, ou seja, as estimativas com

deito fixo são calculadas a partir de diferenças dentro de cada paíss8. Segundo Ferreira e

Rossi (1999) essa metodologia é justificada pelo tamanho reduzido da amostra, não sendo

necessário atribuir a priori caráter aleatório ao intercepto. Como o Brasil foi considerado

como o pais de referência, sua dummy foi omitida. Forbes (2000) afirma o uso dos efeitos

aleatórios seriam consistentes apenas se os efeitos específicos de país não' são

correlacionados com outras variáveis explicativas.

Voltando aos nossos resultados, para o modelo básico com efeito fixo, temos que a

inclusão das dummies de pais aumentam significativamente o poder de explicação do

modelo: o R1ajustado atinge o valor de 93%. O coeficiente associado à poupança está com

~~Ver uunbérn Bunerjcc e Duflo (2000).
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o sinal esperado significativo a 5% para os três modelos. O valor de a para os modelos são

de 37,5%, 37,9% e 37,7% , respectivamente, muito mais próximo de 113. O efeito fixo

parece corrigir a elevada participação do capital fisico encontrada nos resultados anteriores.

Observamos que o termo n+g+d perde significância com o efeito fixo de pais, além de

apresentar o sinal invertido no modelo com capital humano e naquele com a variável

desigualdade. No entanto, esse resultado pode ser atribuído ao caso específico de EI

Salvador, que, para a relação entre produto per capita e crescimento populacional apresenta

dois outliers (1970 e 1985).

Tabela 3.2 Determinação do produto per capita - América Latina (1970-1995)
Regressões do modelo de Solow com efeito fixo de país(j , f

\, I

'\

Ln (sk)

Básico Com Capital

Humano

6,726 5,852

(0,694) (0,824)

0,602 0,611

(0,147) (0,144)

-0,185 0,163

(0,250) (0,307)

0,05961

(0,032)

Com Capital Humano

e índice Gini

Ln (n+g+d)

5,197

(0,849)

0,606

(0,139)

0,123

(0,298)

0,05471

(0,031)

1,304

(0.575)

Constante

Escolaridade (u)

indice Gini (G)

R2ajustado

Erro Padrão da estimativa

Durbin-Watson

Teste de White

n.R2

X2 tabelado (alfa=5%)

F- efeito fixo

F- tabelado (1 %)

Graus de Liberdade

0,936 0,938

0,1440 0,1412

1,298 1,289

17,9 18,9

32,7 37,7

60,9198 55,2833

2,5 2,5

77 77

0.942

0,1367

1,481

24,8

43.8

59,3424

2,5

77

Notas: (*) os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas.

A variável capital humano, quando incluída no segundo modelo, apresenta-se

significativa a 10% e com o sinal esperado. O último modelo com Gini melhora

marginalmente o poder de explicação do modelo, que fica em 94%. O coeficiente associado

ao índice de Gini é positivo e significativo a 5%, apesar de o coeficiente da escolaridade

58 As estimações de painel estão divididas em dois grupos: com efeito fixo e com efeito aleatório. Este incor-
pora informações entre os países e entre períodos. ,:
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apresentar-se significativa apenas a 10%. O sinal positivo indica que, para a América

Latina, cresceram aqueles países que concentraram renda, resultado que será discutido em

maior detalhe na seção seguinte.

Com efeito fixo de país e de tempo, também tivemos um aumento significativo do

poder de ex-plicação do modelo em relação às regressões sem efeito fixo, assim como uma

redução do erro padrão da estimativa e elevação da estatística F. A tabela 3.3 apresenta os

resultados quando incluímos as dummies de tempo, qual sejam, 1970, 1975, 1980, 1985 e

1990.

Tabela 3.3 Detenninação do produto per capita - América Latina (1970-1995)
Regressões do modelo de Solow com efeito fixo e dum mies de tempo (*)

Básico Com Capital Com Capital Humano

Humano e índice Gini

Constante 5,348 5,590 5,310

(0,657) (0,690) (0,725)

Ln (sk) 0,660 0,661 0,650

(0,120) (0,119) (0,119)

ln(n"g+d) 0,559 0,516 0,461

(0,272) (0,274) (0,277)

Escolaridade (u) -0,04202 -0,0372

(0,038) (0,038)

indice Gini (G) 0,653

(0,539)

R~ ajustado 0,958 0,958 0,959

Erro Padrão da estimativa 0,1162 0,1159 0,1154

Ourbin-Watson 1,748 1,774 1,819

Teste de White

n.R: 20,6 25,1 27,6

X] tabelado (alfa"5'1(,) 38,9 43,8 43,8

F· efeito fixo 107,8791 92,3333 93,7028

F- tabelado (1'1(,) 2,50 2,50 2,50

Graus de Liberdade 77 77 77
Notas: (") os mimeros entre parênteses estãc os erros padrão das estimativas. Os F-efeito fixo COO1 relação ao modelo da
tabela 3.2 s40: 3,7258,3,1667 e 0.6199, respectivamente.

o modelo básico nos dá que a poupança está com o sinal esperado e coeficiente

significativo a I%. O crescimento populacional aparece significativo a 50/0. mas com o sinal

trocado, Para o segundo e terceiro modelos, temos resultados semelhantes para esses

coeficientes. Já o coeficiente da variável capital humano não é significativo e está também

com o sinal invertido em relação ao esperado, o mesmo acontecendo no terceiro modelo.

Tal situação é explicada, em boa medida, pela inclusão das dummies de tempo, as quais

/', '
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tiram a significância da escolaridade por esta apresentar tendência temporal. O coeficiente

da desigualdade de renda no terceiro modelo não é significativo e aparece com o sinal

positivo.

Um último comentário em relação ao terceiro modelo é interessante. Apesar da

inclusão dos efeitos fixos de tempo e de país ser significativa em relação a qualquer um dos., .
I )

modelos sem efeito fixo, como indicam as estatísticas F-efeito fixo da tabela 3.3, devemos •

notar que o ganho em relação aos modelos da tabela 3.2 não são expressivos. Recalculando

as estatísticas F para testar a inclusão das dummies de tempo nos modelos que já

incorporam efeito fixo de país, notamos que os efeitos fixos de tempo não contribuem para

aumentar o poder de explicação do modelo que inclui o índice de desigualdade da renda. A

despeito das dummies temporais serem significativas, quando observadas individualmente,

sua inclusão retira significància das demais variáveis, em especial da escolaridade média e

do índice de Gini. Ou seja, os efeitos fixos de tempo substituem as variáveis que

apresentam alguma tendência temporal. Por esse motivo, o modelo com apenas efeitos

fixos de pais é o que se mostra mais razoável para a análise posterior.

3.1.2 A equação de crescimento

Para a estimação da equação de crescimento, vamos seguir o modelo teórico

apresentado no capítulo 2. O índice Gini entrará na equação de crescimento afetando a

produtividade total dos fatores. Ressaltamos que esta formulação não foi encontrada na

literatura que relaciona crescimento e desigualdade de renda. Em geral, os trabalhos

empíricos não seguem um modelo teórico específico. São, em sua maioria, regressões

informais que relacional o crescimento a uma lista grande de variáveis, tais como: Pffi

inicial. escolaridade, investimento como parcela do PIB, termos de troca, taxa de

fertilidade, dummies regionais, índice para medir enforcement da lei, democracia, black

marke: premium, abertura econômica, inflação, consumo do governo, etc. Em muitas

ocasiões, os argumentos para justificar sua inclusão são ad hoc e, ainda, alguns trabalhos

não tomam o devido cuidado com problemas de mensuração e endogeneidade que surgem

com a inclusão dessas variáveis.59

~'1 Ver Templo (1999). Durlauf c QU.llh (1998).
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Estimou-se outro conjunto de modelos de determinação da taxa de crescimento,

seguindo os mesmos passos adotados para de produto per capita. Manteremos nossa

hipótese acerca dos valores de g e d, os primeiros resultados são apresentados na tabela 3.4.

A equação estimada é a seguinte:

Tabela 3.4 Determinação da taxa de crescimento - América Latina (1970-1995)
Regressões do modelo de Solow sem efeito fixo (*)

Básico Com Capital Com Capital Humano

Humano e índice Gini

Constante 0,162 0,134 -0,382

(0,41 O} (0,416) (O,412)

Ln (Y t=O) 0,01245 0,00523 0,0247

(O,041) (O,043) (0,040)

Ln (sk) -0,156 -0,163 -0,227

(O,086) (O,087) (O,082)

Ln (n+g+d) 0,140 0,172 0,150

(O,163) (O,176) (0,160)

Escolaridade (u) 0,008911 0,02228

(0,018) (O,Ol7)

índice Gíni (G) 1,071

(0,312)

R2 ajustado 0,024 0,012 0,162

Erro Padrão da estimativa 0,1409 0,1418 0,1306

Estatística F 1,535 1,198 3,480

Durbin-Watson 1,395 1,405 1,543

Teste de White

n.R2 7,0 13,1 9,8

7..2 tabelado (alfa=5%) 16,9 23,7 31,4

Graus de Liberdade 64 64 64
Notas: (") os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas.

Os três modelos estimados para a taxa de crescimento sem o efeito fixo

apresentaram um R2 muito baixo, indicando pequeno poder de explicação dos mesmos. No

entanto, quando incluímos a variável Gini, cujo coeficiente é significativo a 5%, o R2

ajustado passa de 2% para 16%.

Seguindo a mesma seqüência, apresentamos na tabela 3.5, os resultados com efeito

fixo de país:

64



Capítulo 3 Crescimento e Desigualdade de Renda: Evidências Empíricas

Tabela 3.5 Determinação da taxa de crescimento - América Latina (1970-1995)
Regressões do modelo de Solow com efeito fixo (*)

Básico Com Capital Com Capital Humano

Humano e indice Gini

Constante 4,074 3,882 2,582

(1,089) (1,106) (1,115)

In (Yt=O) -0,620 -0,661 -0,566

(0,147) (0,152) (0,145)

Ln (sk) 0,162 0,193 0,128

(0,187) (0,190) (0,177)

Ln (n+g+d) 0,344 0,512 0,435

(0,270) (0,318) (0,296)

Escolaridade (u) 0,03564 0,02119

(0,036) (0,033)

índice Gini (G) 1,563

(0,526)

R= ajustado 0,276 0,276 O,3Tl
Erro Padrão da estimativa 0,1214 0,1214 0,1126

Durbin-Watson 1,143 1,t22 1,468

Teste de White

n.R= 23,2 13,1 32,8

1,= tabelado (alfa=5%) 42,6 23,7 43,8

F- efeito fixo 2,759 2,8213 2,6997

F-tabelado (1%) 2,56 2,56 2,56

Graus de Uberdade 64 64 64

Notas: nos números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas.

No caso da equação do produto per capita, quando incluíamos as dummies de país,

tínhamos uma melhora muito significativa do poder de explicação dos modelos. Na

estimação da taxa de crescimento. a melhora acontece em menor proporção: o R2 ajustado

das novas regressões fica entre 27% e 37%.

No modelo básico. apenas o produto inicial é significativo a 1% e com o sinal

esperado. A inclusão do capital humano melhora um pouco a significância das variáveis,

mas não o suficiente para torná-Ias significativas pelo menos a 10010. No último modelo

com efeito fixo de país, o coeficiente associado ao índice de Gini continua significativo a

5% e positivo. O coeficiente do produto inicial permanece negativo e significativo a 1%. O·
coeficiente associado à escolaridade é o esperado, mas não é significativo.

Na tabela 3.6 apresentamos os resultados das regressões que incluem, também, as

dummics de tempo. Todos modelos apresentam melhores resultados quando consideramos I,

os valores para o R~, 56%, 55% e 57%. respectivamente. Melhoram também as estatística F'

para testar a significância da inclusão das dummies de efeito fixo. Há, ainda, uma redução
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no erro padrão da estimativa quando comparamos com as estimativas sem as dummies de

tempo. Contudo, a inclusão das dummies de tempo no modelo que inclui o índice de

desigualdade não é significativa, aos moldes do que ocorreu com a equação de

determinação do PIB per capita.

Tabela 3.6 Determinação da taxa de crescimento - América Latina (1970-1995)
Regressões do modelo de Solow com efeito fixo de país e dummies de tempo (*)

Básico Com Capital Com Capital Humano

Humano e índice Gini

Constante 3,377 3,459 2,835

(0,924) (0,957) (1,000)

Ln (Y t=O) -0,606 -0,608 -0,556

(0,145) (0,146) (0,146)

Ln (s.) 0,227 0,232 0,181

(0,166) (0,168) (0,167)

Ln (n+g+d) 0,618 0,604 0,503

(0,270) (0,275) (0,275)

Escolaridade (u) -0,01453 -0,008704

(0,038) (0,037)

índice Gini (G) 0,857

(0,487)

R2ajustado 0,560 0,551 0,572

Erro Padrão da estimativa 0,09466 0,09556 0,09336

Durtlin-Watson 1,931 1,950 2,040

Teste de White

n.R2 28,8 17,4 36,7

-I tabelado (alfa=5%) 43,8 30,1 55,8

F- efeito fixo 8,1666 7,9870 6,5822

F- tabelado (1%) 2,56 2,56 2,56

Graus de Liberdade 64 64 64
Notas: (0) os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas. F-efeito fixo com relação aos modelos da

tabela 3.5 são: 3,227, 3,029 e 2,2983, respectivamente.

o coeficiente associado ao produto inicial apresenta o sinal esperado e é

significativo a 1%, resultado que se repetirá para os três modelos. O crescimento -',,-
populacional aparece, pela primeira vez significativo a 5%, mas está com o sinal trocado, o

mesmo acontece quando incluímos o capital humano. A poupança nào é significativa, mas

está com o sinal esperado. A variável capital humano no segundo modelo, como já

explicado anteriormente para a equação de produto, não é significativa quando incluímos

dummies de tempo, já que é uma variável que possui tendência. Finalmente, no terceiro
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modelo o crescimento populacional não é significativo, e o coeficiente do índice de Gini

aparece positivo e significativo apenas a 10%.

3.1 .3 A equação de Kuznets

A criação do banco de dados de Deininger e Squire (1996) estimulou a retornada

dos estudos que buscavam encontrar a relação entre desenvolvimento e desigualdade. , .
apresentada por Kuznets. Alguns resultados começaram a ser questionados pela má

qualidade dos dados que haviam sido empregados. Anand e Kanbur (1993a), Deininger,~

Squire (1998), Barro (1999) é Higgins e Williamson (1999) são alguns dos pesquisador~,s \,
que retomam o exercício iniciado por Ahluwalia (1976), considerado como o trabalho mais,

influente na literatura. Neste artigo, o autor ajuda a "confirmar" a relação em forma de U \\
,

invertido derivada por Kuznets. Segundo Barro (1999) a curva aparece com regularidade '-

ernpirica, mesmo não explicándoa grande parcela das variações da desigualdade entre os

países". ..
Nesta seção, apresentamos a estimativa para os efeitos do crescimento econômico

sobre a distribuição de renda na América Latina. No caso, temos por objetivo verificar o

impacto crescimento sobre a desigualdade de renda, aos moldes da equação de Kuznets.

Cabe ressaltar que há várias formulações matemáticas dessa equação empregadas para

tratar o tema, discutidas em Anand e Kanbur (1993b). Esses autores concluem, numa

discussão sobre seis indicadores de desigualdade, que a forma matemática mais adequada

depende do indicador. Nem sempre a forma quadrática, ou log quadrática é a mais indicada.

Aqui. apresentamos dois modelos estatísticos: o primeiro deles leva em conta a formulação

mais empregada. 8 log quadrática, na qual o nível de produto entra na equação duas vezes:

elevado a primeira e ao quadrado, para indicar quando a função muda de inclinação. O

: segundo modelo testa qual o impacto da taxa de crescimento da renda per capita sobre' ~

nivel de desigualdade de renda.
,

Outra justificativa para estimar a equação de. Kuznets para a América Latin~: se

encontro na possibilidade de haver simultaneidade entre desigualdade e crescimento, "o~J'~)
seja. ao mesmo tempo que a desigualdade afeta o crescimento, o crescimento pode ter util;1 .

'" 1':101 lU••• n:,is.~o dos e""dos empíricos ver Adclman c Robinson (1989) c Dêutsch e Silber (1998). \1\\ ~~
\ '
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efeito sobre a desigualdade. Essa possibilidade nos levou a estimar essas relações pelo

método de mínimos quadrados em dois estágios, tanto para a equação de produto, quanto

para as de crescimento, a fim de avaliar se a simultaneidade se constitui, de fato, num

problema?'. Na seqüência, apresentamos os modelos estimados sem efeito fixo de país, com

efeito fixo de pais e, por último, incluímos as dummies temporais. Os modelos estimados

seguem as equações abaixo, as quais foram inspiradas em trabalhos anteriores, como os de

Deininger e Squire (1998) e Barro (1999):

Modelo 1: Gilli;.t =00 +o,lnPIBi.t +O:(lnPIB);~t +0311;.t +E,.t

Modelo 2: Gini., = O~ + O~ In dif., + O~lI,.t + E;.t

Tabela 3.7 Determinação da curva de Kuznets - América Latina (1970-1995)
Regressões das equações sem efeito fixo (*)

Modelo 1 Modelo 2

Constante

Ln PIS pc

-1,956
(1.041)
0.644

(0.267)
-0,0412

(0.017)

0.551
(0,028)

(Ln PIS pc)~

EscoIaridade(u) -0,0288

(0.006)

0.114
(0.046)

Ln dif

R: ajustado

Erro Padnlo da estimativa

Estatistica F

Durbln-Watson

Teste de White

n.R:

x: tabelado (alfa-S%)

Graus da Liberdade

0,122

0.05292
4.573

1.2~

0,165

0.05187
7.334
1.280

9.5
16.9
n

12,4
11,1

64
Notas: \) os nümeros entre parênteses esta o os erros padn10 das estimativas.

A tabela 3.7 apresenta os resultados das estimativas sem efeito fixo. O poder de
• i

explicação dos dois modelos é baixo, com R' de 12% e 17%, respectivamente. Apesar

disso. todas variáveis são significativas a 5% nos dois modelos. No caso do modelo 1,:a

renda per capitaapresenta o sinal esperado, o mesmo acontecendo para o seu quadrado/já

que estamos estimando uma função quadrática e esperamos que ela mude de sinal num.

\68

'" Os rcsultndos parn estimação por núnimos quadrados em 2 estágios encontra-se em anexo. .Não
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determinado ponto. A escolaridade também é significativa e apresenta o sinal esperado:

quanto maior a escolaridade média, menor a desigualdade. O modelo 2 apresenta como

variáveis explicativas a taxa de crescimento médio de cada período e a escolaridade média.

O coeficiente associado à taxa de crescimento, é significativo a 5% e apresenta sinal

positivo. Ou seja, para nossa amostra de países da América Latina, o crescimento foi ';')
.•• I

concentrador de renda. O coeficiente da escolaridade, permanece com sinal negativo e' ;.,

significativo a 5%.

Com a inclusão do efeito fixo de país, a exemplo das equações de determinação do

produto per capita, aumenta consideravelmente o poder de explicação do modelo: os R2

ajustados dos modelos ficam entre 74% e 76%, como apresenta a tabela 3.8. Contudo, no

caso do modelo 1, todas as variáveis explicativas perdem significância com a inclusão das

dummies de país. No caso do modelo 2, o logaritmo da taxa de crescimento mantém-se

positivo e significativo e o coeficiente associado à escolaridade média deixa de ser

significativo,

Tabela 3.8 Determinação da curva de Kuznets - América Latina (1970-1995)
Regressões das equações com efeito fIXO de país (*)

Variável Dependente_ Gini Modelo 1 Modelo 2

Constante

Ln PIS pc

-1,949

(1,494)

0,599

(0,382)

-0,03527

(0,024)

0,553

(0,027)

(Ln PIS pc)2

Escolaridade (u) 0,006140

(0,007)

0,08986

(0,027)

0,758

0,02793

1,828

19,3

11,1
,-. -,

13,6684

2,56

64
,

Ln dif

R2ajustado 0,740

Erro Padrão da estimativa 0,02879

Durbin-Watson 1,821

Teste de White

n.R2 24,7

/ tabelado (alfa=5%) 37.,7

F-efeito fixo 15,6978

F- tabelado (1 %) 2,50

Graus de Uberdade rr
Notas: (0) os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas.

encontramos problemas de simultaneidade.
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Como passo seguinte, incluímos as dummies de tempo, como apresentado na tabela

3.9. As variáveis qualitativas incluídas não alteram consideravelmente o poder de

explicação dos modelos, que permanecem com R2 estabilizado em tomo de 76% para

ambos modelos. O problema da não significância dos parâmetros permanece, embora

minorado. Isso significa que a consideração dos efeitos fixos de pais e tempo altera os\;;
,,1\

resultados quanto à curva de Kuznets para a América Latina. Uma vez mais, as estatí~ttcas •

F dos modelos de efeito fixo de tempo e pais, em relação aos modelos com efeito fixo

apenas de país, não justificam a inclusão das dummies temporais.

Tabela 3.9 Determinação da curva de Kuznets - América Latina (1970-1995)
Regressões das equações com efeito fixo de país e dummies de tempo (*)

Variável Dependente_ Gini Modelo 1 Modelo 2

Constante

ln PIS pc

-2.029

(1.461)

0.647

(0.376)

-0.03922

(0,024)

0,608

(0.045)

(ln PIS pc)2

Escolaridade (u)

ln dif

-0.00646

(0,011 )

0,07879

(0,035)

0.761

0.02777

2.042

28.2

38,9

15.4312

2.56

64

R2ajustado 0.760

Erro Padrão da estimativa 0.02767

Durbin-Watson 2.161

Teste t;le White

n.R2 35,9

l tabelado (alfa=5%) 43.8

F-efeito fixo 19.3314

F- tabelado (1 %) 2.50

Graus de liberdade 77
Notas: (.) os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas. F- efeito fixo com relação ao modelo da

tabela 3.8,0,8998 e 0,4118

Contudo, há um importante aspecto a ser observado. Os modelos das duas últimas

tabelas (3.8 e 3.9) apresentam uma única observação que afeta sobremaneira a variância

dos estimadores. É a observação da República Dominicana para o ano de 1970. Refazendo

as estimativas dos dois modelos com essa observação excluída, os resultados estatísticos
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melhoram consideravelmente. As tabelas 3.10 a 3.12 apresentam as novas estimativas da

curva de Kuznets.

Tabela 3.10 Determinação da curva de Kuznets - América Latina (1970-1995)
Regressões das equações sem efeito fixo (*)(**)

Modelo 1

Constante -1,826

(1,090)

Ln PIS pc 0,611

(0,279)

(Ln PIS pc)2 0.03913

(0,013)

Escolaridade (u) 0,01154

(0,006)

Ln dif

Modelo 2

0,551

(0,028)

0,01288

(0.005)

0,127

(0,046)

R2 ajustado 0,119

Erro Padrão da estimativa 0.05321

Estatística F 4,430

Durbin-Watson 1,227

Teste de White

n.R2 15,0

.; tabelado (alfa=5%) 16,9

Graus de Liberdade 76

0,165

0,05187

7,334

1,280

12,5

11,1

64
Notas: (0) os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas. rO) sem a observação da República

Dominicana de 1970. j
\

Na tabela 3.10, para o primeiro modelo o coeficiente do PIB per capita passa a ser

positivo e significativo a 5%. O PIB per capita ao quadrado, apresenta, como esperado um

sinal negativo e também é significativo a 5%. O coeficiente associado com a escolaridade
! '

média, é negativo e significativo a 5%. O segundo modelo, que apresenta um poder de'

explicação um pouco maior e o coeficiente associado à taxa de crescimento é positivo e

significativo a 1%. A escolaridade média está com o sinal esperado e é significativa a 5%.

Podemos dizer, portanto, que a exclusão daquela observação melhorou consideravelmente

os resultados, como esperado.

Partimos para a inclusão do efeito fixo de país, sem o referido outlier. Mais uma

vez, os modelos apresentam grande poder de explicação: R2 de 75% e 76%,

respectivamente. A significância dos parâmetros melhora bastante: os coeficientes do PIB e
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de seu quadrado têm o sinal esperado e são significativos a 5%. A escolaridade, contudo,

deixa de ser significativa.

Tabela 3.11 Determinação da curva de Kuznets - América Latina (1970-1995)
Regressões das equações com efeito fixo de país (*)(j

Modelo 1

Constante -3,438

(1,811)
Ln PIS pc 0,969

(0,458)
(Ln PIS pc)2 -0,0582

(0,029)

Escolaridade (u) -0,002191

(0,005)
Ln dif

Modelo 2

0,553
(0,027)

0,00614
(0,007)

0,925
(0,027)

R2 ajustado
Erro Padrão da estimativa

Durbin-Walson
Teste de White

n.R2

x2 tabelado (alfa=5%)

0,746
0,02855

1,896

0,758
0,02793

1,828

23.2
37.,7

3,9
11,1

F-efeito fixo 16,2598 13,6684

F- tabelado (1%) 2.50 2,56
Graus de Liberdade 76 64
Notas: (.) os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas. (.') sem a observação da República
Dominicana de 1970.

Com a inclusão das dummies de tempo, o poder de explicação dos modelos, a rigor,

permanece o mesmo. No primeiro modelo, os resultados também não apresentaram grandes

mudanças: oPID e seu quadrado são significativos a 5% e estão com os sinais esperados. A

escolaridade permanece não significativa. No segundo modelo, apenas a taxa de

crescimento é significativa a 5% e com o sinal associado positivo.
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Tabela 3.12 Determinação da curva de Kuznets - América Latina (1970-1995)
Regressões das equações com efeito fixo de país e dummies de tempo (*)(**)

Variável Dependente Gini Modelo 1 Modelo 2

Constante -3,552

(1,796)

1,031

(0,459)

-0,06320

(0,029)

-0,01345

(0,009)

0.608

(0.045)

Ln PIB pc

(Ln PIB pc)2

Escolaridade (u) -0.006046

(0.011)

0.07879

(0,035)

Ln dif

R2 ajustado 0,766

Erro Padrão da estimativa 0,02742

Durbin-Watson 2,265

Teste de White

n.R2 33,9

.; tabelado (alfa=5%) 43,8

F-efeito fixo 20,2461

F- tabelado (1 %) 2,50

Graus de Uberdade 76

0,761

0.0Zl77

2.042

26,8

38,9

15,4312

2.56

64
Notas: n os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas. (00) sem a observação da República
Dominicana de 1970. F efeito fixo com relação aos modelos da tabela 3.11 são 0,9612 e 0,4118. respectivamente.

Os resultados das últimas três tabelas melhoram consideravelmente. Novamente, o

modelo com efeito fixo é o que apresenta os melhores resultados. Por esse motivo,

escolhemos esses três modelos para a discussão realizada na próxima seção. Ao que tudo

indica, há uma relação na forma de U invertido entre produto per capita e desigualdade para

os países latino-americanos, aos moldes do que propôs Kuznets. Também há evidências de

que o crescimento foi concentrador de renda nesse período.

3.2 Discussão dos resultados

Após a breve apresentação dos principais resultados cabe discuti-los, tendo como

referência a literatura recente sobre o tema. Primeiramente, vamos tratar de um aspecto

importante que foi levantado em consideração, quando foi feita a pesquisa sobre a relação

entre desigualdade e crescimento econômico. Os trabalhos empíricos que testaram a relação

73



Capítulo 3 Crescimento e Desigualdade de Renda: Evidências Empíricas

entre as duas variáveis, até meados de 1998, usaram a análise de corte transversal e

equações, denominadas por Panizza (1998), de equações de Barro - Barro type equations.

O trabalho de Barro (1991) é citado por toda a literatura como um dos mais

relevantes para o estudo empírico dos determinantes do crescimento econômico. Ele não

utiliza uma modelagem definida; apenas enumera um conjunto de variáveis que poderiam

influenciar as taxas de crescimento. Este estudo serviu de referência, quase que obrigatória,

para os trabalhos empíricos sobre as diferenças de padrões de desempenho econômico entre

os países. Seu estudo utiliza urna amostra de 98 países para o periodo de 1960-85 e

variáveis de investimento, gasto público, fertilidade, instabilidade política, sistema político,

educação, qualidade da educação e dummies regionais. Temple (1999)62 classifica esse tipo

de formulação como informal growth regressions, as quais seriam urna extensão grosseira

do modelo de Mankiw, Romer e Weil (1992). Ainda, "When a variable enters in an

informal growth regression, it is not clear whether it affects the long-run growth rate, the

steady-state levei of income" (p. 124). A significância estatística pode desaparecer quando

um grupo diferente de variáveis explicativas é escolhido.

Segundo os trabalhos empíricos que empregam a metodologia de Barr063, a relação

entre desigualdade de renda e crescimento econômico parece ser negativa: assim, a má

distribuição de renda reduziria as taxas de crescimento dos países, como argumenta boa

parte da literatura teórica sobre o tema. No entanto, alguns trabalhos recentes, corno os de

Li e Zou (1998), Barro (1999), Deininger e Olinto (2000) e Forbes (2000), questionam

esses resultados, argumentando que eles não seriam tão robustos e, ao contrário, que a

relação seria positiva. Barro (1999) não encontra uma relação linear entre as duas variáveis,

assim como Deininger e Squire (1998), que colocam que a desigualdade reduz o
crescimento para os mais pobres e aumenta, para os países mais ricos. Forbes (2000) e Li e

Zou (1998) encontram uma relação positiva. Esses três trabalhos mais recentes têm em

comum o uso da técnica de painel - dados em seções transversais e séries de tempo - em

oposição ao conjunto de trabalhos anteriores. Isso significa que a técnica econométrica

pode estar afetando os resultados.f"

62 Cita precursores de Barro, neste tipo de formulação, Shennan Robinson (1971) e Roger Konnendi e Philip
Meguire (1985).
63 Ver o excelente resumo feito por Bénabou (1996).
64 É preciso ressaltar que nosso objetivo não a discussão econométrica. Mas, tal apresentação é requerida,
dado os seus efeitos sobre os resultados alcançados pela literatura recente.
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Rodríguez (2000) além de fazer a classificação dos canais que ligam a desigualdade

ao crescimento, faz essa separação entre os trabalhos empíricos: os estudos com corte

transversal e aqueles que empregam painel. O segundo grupo é representado,

principalmente, pelos trabalhos de Forbes (2000) e Li e Zou (1998), os quais reestimam os

modelos de Alesina e Rodrik (1994) e de Persson e Tabellini (1994), com efeito fixo de

país, e encontram uma relação positiva entre crescimento e desigualdade. De acordo com

Rodríguez (2000)65 e Forbes (2000), essa técnica coloca ênfase nas variações de curto

prazo dos dados, já que estes estão em quinquênios.

A seguir, vamos discutir em maiores detalhes os trabalhos de Li e Zou (1998) e de

Forbes (2000), os quais encontraram a relação positiva entre crescimento e desigualdade,

para posicionar nossa avaliação dos resultados da seção anterior.

O trabalho de Li e Zou (1998) apresenta, antes do exercício empírico, um modelo

teórico que nos leva a uma relação positiva entre o crescimento ea desigualdade, na linha

teórica de Galor e Tsiddon (1997). Diferente do modelo utilizado por Alesina e Rodrik

(1994), que seguem Barro (1990), dividem o consumo do governo em production services e

consumption services, ou seja, o governo também dirige os recursos arrecadados para

investimento em infra-estrutura, educação, pesquisa, que são importantes para o

desempenho econômico. Os autores incluem o consumo do governo numa função de

utilidade CES e empregam a função de produção especificada a seguir:

y=Ak

Ou seja, a produção é função do estoque de capital do indivíduo i, k, . Esse capital

pode ser fisico e humano, como foi considerado pelo modelo de Barro (1990). Cada

indivíduo vai maximizar a sua utilidade sujeita à restrição, que é representada pela

acumulação de capital, que dependerá da renda pós taxação'". O resultado encontrado é que
1-.
( '*',

a relação entre crescimento e desigualdade apresenta um resultado ambíguo. ,

A parte empírica do trabalho reexamina o modelo de Alesina e Rodrik (19~4),

utilizando os dados de Deininger e Squire (1996), e inclui novas variáveis, seguindo o

\
I

f r <

6S Esse autor também alerta para as mudanças metodológicas para o cálculo do índice de Gini, ressaltand~i\que " 'j
as variações de curto prazo devem-se, muito mais, aos métodos de mensuração da desigualdade e não a wria '\
mudança na distribuição da renda propriamente dita. \J
66 As manipulações matemáticas encontram-se no texto dos autores. Nosso objetivoé apenas apresentar os f
~~ Ir) :
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trabalho de Levine e Renelt (1992)67. Também utilizam a técnica de painel. Os resultados

indicam que a desigualdade de renda tem impacto positivo sobre o crescimento, mesmo

após controlada pelas variáveis comumente usadas na literatura de crescimento.

A equação básica inclui o PIB no início de cada período, índice de Gini e

escolaridade, assim como acrescentam as dummies de tempo e índice de democracia. Os

resultados empíricos podem ser vistos no anexo. O coeficiente para o PIB defasado é

significativo e tem o sinal esperado, mostrando que aqueles países que tinham o maior

produto no período anterior, cresceram menos. A escolaridade é significativa apenas com

efeito fixo, e seu coeficiente está com o sinal negativo. A democracia não é significativa em

nenhum dos modelos. O coeficiente do Gini é significativo, sobretudo, com efeitos fixos, e

positivo para todos os modelos, inclusive quando estimado com efeitos aleatórios.

Li e Zou (1998), a fim de confirmar os resultados de painel, estimaram com corte

transversal os modelos de Alesina e Rodrik (1994) e de Persson e TabeIlini (1994). Todas

as demais variáveis estimadas por painel mantiveram os sinais no corte transversal. No

entanto, o coeficiente do índice de Gini de positivo, passa a ser negativo. Concluem que:

Overall, the relationship between income distribution and growth is a
complicated theoretical and empirical issue. On atheoretical basis the
relationship can be of any signo On na empirical basis the relationship can be
both positive and negative, depending on whethcr we allow enough variations
in income inequality in income inequality over time. When we extend the
discussion in Alesina and Rodrik (1994) by considering the dynamic
relationship between growthand income distribution. we can even find a very
strong positive relationship between the two. Li e Zou, 1998, p. 327.

o trabalho de Forbes (2000) é essencialmente empírico, no qual se discute a técnica

de painel, suas vantagens e diferenças com relação à análise mais comumente empregada -

corte transversal. Segundo a autora, o impacto negativo da desigualdade sobre o

crescimento depende de fatores exógenos como: instituições políticas, nível de

desenvolvimento e riqueza agregada. Ainda, muitos desses trabalhos chegam a equilíbrios

múltiplos, assim sob certas condições iniciais, a desigualdade poderia ter efeito positivo

sobre o crescimento. Entre os trabalhos que prevêem essa relação positiva, a autora cita .

"

67 Li e Zou (1998), seguindo as recomendações de Deininger e Squire (1996) fazem o ajuste da amostra quan- "
do o Gini é baseado no gasto. Os autores, assim como Forbes (2000) utilizaram médias para o Gini Resultou
numa amostra com 215 observações e 46 paises. A amostra inclui os seguintes países latino-americanos:
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Honduras, México, Panamá e Venezuela.
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Saint-Paul e Verdier (1993). Esses autores argumentam que, em sociedades mais desiguais,

o eleitor mediano escolhe uma taxação mais elevada para financiar a educação pública,

aumentando a acumulação de capital humano e, por conseguinte, o crescimento. Nas

palavras de Forbes (2000, p. 2):

"(...) Galor and Tsiddon argue that inequality increases during periods of
major technological inventions, on "•.hich, by enhancing mobility and the ... ,
concentration of high-ability workers in technologically-advanced sectors, ~"
will generate higher rates of technological progress anel growth",

Forbes (2000) considera que os trabalhos empíricos são passíveis de crítica.

Primeiro. eles não podem ser considerados robustos, uma vez que depois de testes de

sensibilidade. o coeficiente da desigualdade torna-se não significativo, sobretudo quando

inclui-se dummies regionais. Somam-se a esse os problemas de mensuração da variável

desigualdade e a omissão de variáveis, que podem viesar a estimação, positiva ou

negativamente. A terceira crítica, e segundo Forbes, a mais importante, é que os estudos

não respondem como uma mudança no nível de desigualdade de um pais está relacionada

com o crescimento daquele país. Isso se deve à técnica de estimação utilizada, corte

transversal regressions. Esta técnica mostra qual é o padrão de crescimento dos países por

um longo período de tempo, geralmente 25 anos. Com isso, somente se pode afirmar que os

países com menores índices de desigualdade têm um padrão de crescimento superior

àqueles com níveis de desigualdade iniciais mais elevados. Com a técnica de painel esse

problema é minorado, visto que temos, para cada país, um conjunto maior de observações

que permite controlar a análise econométríca por um número maior de condições iniciais'".

O resultado apresentado pelo texto de Forbes, mostra que o período de utilizado, a

qualidade dos dados de desigualdade e as técnicas de estimação levam a uma relação

positiva entre crescimento e desigualdade de renda.

Assim como em outros textos, os dados de Oeininger e Squire (1996) são

considerados os de melhor qualidade. Segundo seus critérios, são poucos os estudos que

apresentam dados que se encaixam nesses padrões, sugerindo que os resultados encontrados

podem apresentar mudança se reestimados com melhores indicadores e amostras. Citando

Deininger c Squire:

r_' Barro (\1)1)1) 11Ii\i/~1períodos de 10 anos de crescimento c Forbcs (2000) utiliza períodos de 5 anos.
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"Our data set on income inequality also offer a considerable improvement
ovcr the ones used in the literature testing for a negative relationship between
initial inequality and growth. Persson and Tabellini (l99-l) utilize share data
from Paukert (1973), some of them 'or rather doubtful value'. (p, 264) (. ..) To
determine whether this effort has added any value, we compare our data with
those used in the empirical Iiterature. With few exceptions- for example,
Fields and Jakubson (1995) and Ravallion (l995)-that are baseei on 'growth
spells' - nearly all empirical investigations of the Kuznets curves, from
Ahluwalia (1976) to Anand and Kanbur (1993) have been baseei on the data
set assembled by Jain (1975) which, despite a relatively large number of
observations, contains only a modest number of data points satisfying the
above minimum standards. The larger number of observations that is available
for individual countries contaíned in our data set allows us to investigate the
potential for country-specific Kuzncts curves, a t!1>C of analysis that has, to
our knowledge, not been possible using existing data." (p. 263)

Outra razão para a utilização de painel é que este permite o controle para

características (time-invariant) não observáveis dos países'". Esse é o caso apontado acima

das dummies regionais que, ao se apresentarem significativas, indicam que aspectos

específicos de países não estão representados pelas variáveis explanatórias.

O modelo de Forbes (2000), para efeito de comparação dos resultados e uso de

painel, segue a especificação de Perorti (1996), a diferença está na inclusão das dummies de

país. O subscríto i representa o país,e t cada período de tempo (1= 1.2.... 1). A taxa de

crescimento média do país é função da desigualdade (GINl) , da renda, da educação dos

homens (MEduc) e das mulheres (FEduc), e da distorção de mercado (PPPl), que indica

como o custo do investimento varía entre cada pais e os EUA. Ainda inclui as dummies de

país (ai) e período (11i). Ela apresenta dados deseis períodos de crescimento (1'=6) para

uma amostra de 48 países, num total de 180 observações ",

Os resultados encontrados" confirmam a hipótese de convergência condicional, ou r

seja, o produto inicial é negativo e significativo; somente a educação feminina é

69 Esta técnica não controla para variáveis omitidas cujos valores variam no tempo.
70 A autora considera apenas os países com dados pelo menos para dois períodos consecutivos, além disso,
considerando que a metodologia de cálculo varia muito entre os países, segue a sugestão de D&S de somar
6,6 àqueles dados baseados no gasto das fanúlias.
71 Os resultados reportados referem-se aos encontrados através do método de Arellano e Bond (1991), segun-
do o qual corrige para o viés causado pela inclusão das variáveis endógenas defasadas e permite certo grau de
endogeneidade em outros regressores.
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significativa e positiva, indicando que, quanto maior a escolaridade das mulheres, maior o

crescimento.". O coeficiente das distorções de mercado é significativo e negativo, em

países com custos mais elevados para o investimento, o crescimento é menor. Para o

coeficiente do Gini, encontrou-se um sinal positivo e significativo a 5%; aliás, em nenhuma

outra técnica alternativa, a relação encontrada foi negativa. Esse resultado pode ser

interpretado de forma diferente:

"lt controIs for a country's unobservable, time-invariant characteristics or
'fixed-effects', and instead of analyzing differences in inequaIity and growth
across countries, focuses on changes in these variables within each country
across time. The resuIting coefficient on inequaliry can therefore be
interpreted as measuring the highly relevant relationship of how changes in
inequality are reIated to changesin growth within a given country" (Forbes
2000, p.13)

Além disso, para certificar-se de que os resultados empíricos encontrados não se

devem apenas à técnica econométrica, ou à escolha de períodos de 5 anos, ela testa

novamente o modelo de Perotti (1996) considerando diferenças na definição das variáveis e

qualidade da amostra. Quando corrige para amostra de melhor qualidade e para efeito

específico de país, empregando subperíodos de 5 anos, a relação entre crescimento e

desigualdade de renda é, novamente, positiva e significativa. Os testes de sensibilidade

utilizados para observar a robustez do modelo mostram que a relação encontrada não está

relacionada à especificação do modelo e que, quando incorpora as dummies de país, a

relação se mantém positiva e significativa.

Forbes (2000) testa o mesmo modelo utilizando diferentes bancos de dados para

desigualdade, bem como para períodos de crescimento de 25 anos. Os resultados são muito

interessantes, pois para períodos de crescimento de 25 anos, todos os coeficientes do Gini

apresentaram sinal negativo e não significativo. Ao testar com uma amostra de Gini de

baixa qualidade, e para período de 5 anos, o coeficiente do Gini também é negativo. Assim

conclui que o período de crescimento, a qualidade dos dados e a técnica de estimação

afetam o sinal do coeficiente do Gini.

Portanto, esses dois trabalhos mostram que a técnica utilizada, a qualidade dos

dados e o período de crescimento considerado seriam determinantes para explicar a relação !

\:

72 Estudos do Banco Mundial e do Banco Intennericano de Desenvolvimento (1998) já afirmavam que a es-
colaridade das mães é importante no combate à mortalidade infantil, subnutrição, bem como aumenta o núme-
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entre desigualdade de renda e crescimento econômico. Aqui vale comentar um pouco mais

os resultados que encontramos na seção anterior para a amostra de 13 países da América

Latina,

Nossa análise empregou, como vimos, a metodologia de painel, dados de melhor

qualidade e subperiodos de 5 anos". Quem sabe esses sejam os motivos pelos qual os

resultados apresentados nas tabelas 3.2, 3.5e 3.11 são consistentes com os encontrados por

Li e Zou (1998) e Forbes (2000). Ainda assim, quando consideramos o modelo de

crescimento sem dummies de país - tabela 3.4 - a relação entre índice de Gini e taxa de

crescimento é positiva e significativa. Nesse sentido, podemos afirmar que os resultados

encontrados na dissertação estão na linha dos trabalhos mais recentes na área e confirmam.,

para um conjunto menor de países, especificamente da América Latina, a relação positiva

que há entre desigualdade e crescimento e a hipótese de Kuznets.

Por fim, vale especular sobre as razões para a desigualdade favorecer o crescimento

e para este último levar a uma piora na distribuição de renda. Esta última relação é

analisada por trabalhos que incluem na análise o papel do capital humano. Segundo esses

estudos. a escassez relativa de mão-de-obra qualificada, em períodos de crescimento, força

a demanda por esses trabalhadores, cujo prêmio é maior. Assim, a desigualdade se acentua

com o crescimento.

Essa hipótese teórica é confirmada por Cárdenas e Bernal (1999), os qUaIS

argumentam que as diferenças da educação explicam uma porção significativa das

mudanças da distribuição de renda na Colômbia. A mudança tecnológica demandou

trabalhadores qualificados, que eram escassos, aumentando a dispersão entre os salários

entre os trabalhadores. Chanduví e Diaz (1999), na mesma linha do trabalho anterior,

mostram que, para o Peru, houve tendência de redução da desigualdade de renda, sobretudo

devido à melhora na distribuição e acesso à educação. A tendência de redução foi mais

forte para o período 1985-91 ~ entre 1991-96, a redução diminuiu o seu ritmo. Eles

assinalam ainda: hEI problema pertinente en términos de política, no es la desigualdad deI

ingreso. sino és más bien la desigualdad de oportunidades, variable que si es posible de

ro de crianças que freqüentam a escola e reduz a taxa de fertilidade das mães.
7J AI~m disso. empregamos uma formulação teórica fundada em modelos de crescimento econômico, no que
respeita :\!i vnriáveis produto per capita c crescimento econômico.
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intervención independientemente deI contexto en términos de desigualdad deI ingreso." (p.

69)

Outro motivo pode ser a desigualdade de oportunidades. De acordo com os

resultados de Alesina e Rodrik (1994), Barro (1991) e Deininger e Olinto (2000), o impacto

da distribuição inicial de terra sobre o crescimento é superior ao impacto da distribuição _.
inicial da renda. Assim, o desempenho dos países como Coréia e Taiwan não é surpresa.

Pois as reformas agrárias feitas no início dos anos 60 melhoraram a distribuição de ativos

nessas sociedades. Parece não haver questionamento da relação negativa entre desigualdade

da terra e o crescimento subsequente.

A restrição de crédito, que impede a realização de investimentos por parte dos mais

pobres, também impossibilita que eles invistam em educação e treinamento". As

desigualdades de educação reforçam, dessa forma, as desigualdades de oportunidades.

Segundo Ray (1998):

"Thus high-quality societies may be characterized by advanced institutes of
educatíon and research that rank among the bcst of the world. At the same
time, the resources devoted to primary education may be pathetically low.
There is no paradox in this, as long as we recognize lhe credit markct failurc
that is thc heart ofthis phenomcnon."(p.238).

Outra questão importante é se as desigualdades históricas, como observamos para a

América Latina, irão se perpetuar. Ray (1998) afirma que o padrão do gasto numa

sociedade tem impactos sobre a distribuição de renda e que a desigualdade se perpetua a

depender do padrão da demanda, e como este se traduz em demanda por insumos. Quanto

maior a demanda por bens trabalho-intensivos, relativamente a de bens capital-intensivos,

há uma redução da desigualdade no futuro. Segundo Ray (1998):

(...) we see that historical differcnces yield lhe possibilities of different
development experiences, not because, of intrinsically different characteristics
of a country's citizens, but bccause thcy react differently to different
economic contexts. Indeed, lhe outcomes are not just found in persistent1y , ~
different economic inequalitics: plenty of other thins change. Each country
\\;11exhibit a market difference in what it produces and consumes. To the
extent that different commodities use capital to varying extends, there might
be pronounced variations in lhe levels of per capita income and rates of

74 Segundo Ray, Loury (1981) e Okun (1975) já falavam da importância da acumulação de capital humano
para economia americana. Ver também Goldin e Katz (1999). sobre os retornos da educação para os EUA ao
longo do século XX.
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growth as well. In particular, there is no reason iexpect intercountry
convergence when the dynamics of income distribution are taken in to
account. (p. 225)

o fato de a piora ma distribuição de renda elevar o padrão de crescimento pode ser

explicado, em boa medida, pelo argumento da produtividade do capital. Como a taxa de

juros de uma economia se reduz, conforme cresce o nível de renda, cai a produtividade do

capital e, portanto, o incentivo para o investimento. Considerando uma economia pobre e

desigual, com níveis de renda per capita e salários reduzidos e elevada taxa de juros, uma

piora na desigualdade refletir-se-á na produtividade dos fatores, elevando a remuneração

dos que ganham mais (os detentores de capital fisico e humano) e reduzindo a dos que

ganham menos (trabalhadores). Essa mudança altera, portanto, o incentivo para acumular

capital fisico e humano, o que acaba se refletindo na mudança da renda de estado

estacionário e implica maior taxa de crescimento econômico.

Os resultados empíricos da dissertação, que levam em conta uma amostra de países

relativamente pobres e com elevadas desigualdades, se enquadram nesse argumento. A

piora da desigualdade afetaria a relação entre as produtividades marginais de fatores,

implicando aumento dos investimentos, do estoque de capital de estado estacionário e da

taxa de crescimento econômico. De fato, essa dinâmica se verificou na América Latina no

período em questão. Dois trabalhos recentes sobre o padrão de desenvolvimento da região

se completam, nesse sentido. Bandeira (2000) argumenta que as reformas econômicas

implicaram aumento da produtividade do capital, com conseqüências sobre investimento,

renda per capita e crescimento, ao mesmo tempo em que Morley (2000) mostra que as

reformas elevaram as desigualdades de renda. Neste sentido, esta dissertação acrescenta a

esses estudos a evidência de que, verdadeiramente, desigualdade e crescimento caminharam

juntos para os países latino-americanos.



ANEXO 1. Dados de Desigualdade de Renda

Os dados de desigualdade de renda apresentam uma série de problemas relacionados

com a metodologia empregada pelos diferentes países. As variações são muito grandes,~0·c·
afetando a comparabilidade das informações entre os países e comparações dos dados do .

mesmo país. Mais recentemente, Deininger e Squire [D&S] e urna equipe do Banco

Mundial, realizaram o trabalho árduo de reunião, classificação e avaliação de cada

observação existente para o índice de Gini. Esse banco de dados, atualmente, serve de base

para todas as investigações subsequentes a cerca do tema que envolva desigualdade de

renda.

D&S realizaram um trabalho de coleta e reunião de dados sobre desigualdade de

renda com o objetivo de definir critérios de qualidade e permitir a comparabilidadeentre os

países. O primeiro problema encontrado é que as fontes secundárias são fracas pois não

informam de maneira precisa as definições de renda, cobertura da amostra, ou unidades de

medida. O outro problema é que grande parte dos coeficientes de Gini de qualidade

duvidosa continua sendo utilizado sem obedecer a critérios mínimos. O primeiro passo foi

retornar às fontes primárias, daí aplicou alguns critérios para decidir se a observação pode

ser considerada de boa qualidade.

Definiu-se os seguintes critérios: a observação deve ter como unidade o indivíduo, a

partir de pesquisas domiciliares, e não das Contas Nacionais, por exemplo. O segundo

critério diz respeito à representatividade da amostra. A pesquisa deve atingir a maior parte

da população, não apenas a população economicamente ativa, assalariados, ou somente

moradores da zona urbana ou rural. Segundo os autores, as diferenças podem ser

substanciais e afetar as estimações dos parâmetros. Dão o exemplo para o Peru, quando o

Gini é baseado numa amostra representativa da população, em 1985 é de 42, quando
(\

baseado somente na área metropolitana de Lima, é de 32. Como este, existem outros casos >;'

que poderão afetar a robustez dos resultados empíricos. Com esse critério, muitas

observações dos países da América Latina foram excluídas: Argentina, Bolívia, Colômbia

Equador, El Salvador, Paraguai e Uruguai.
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o terceiro e último critério dos autores, foi considerar aquelas observações que

cobriam as mais diferentes fontes de renda assim como grupos populacionais. Muitas

medidas de desigualdade são construídas incluindo apenas renda do salário, deixando de

lado, as provenientes de outras fontes. Os impactos dessa ausência vai ser maior ou menor

dependendo se a mostra inclui os indivíduos que tem outras fontes de renda que não o

salário. Evidentemente, o resultado será viesado. Segundo alguns estudos, o índice Gini

baseado apenas no salário, tende a ser em média 10 a 15 pontos superior àquele que

considera outras fontes de renda.

Quando mais de uma observação para o mesmo ano passava pelos critérios acima

definidos, os autores consideravam a consistência da definição, a fonte e se a sua origem

era uma publicação oficial.

Alguns resultados podem ser sumarizados na tabela a seguir:

Tabela A.1.1 Características dos Dados para Desigualdade de Renda
Característica Quantidade

Número de observações segundo critério de qualidade 682
Número Total de Pafses

Fontes Primárias %

Agências de Estatísticas Nacionais %
Agências de Reputação Internacional %

Fontes Secundárias de Qualidade %

108
65
50
15
35

Fonte: Deininger e Squire (1996)

Os autores tàzem uma análise complementar dos dados a fim de orientar os

pesquisadores como proceder na escolha das observações. Para o exercício empírico é mais

aconselhável usar os dados com conceitos de rnensuração semelhantes, seja para

comparações de cada país como para entre países.

Quando às diferenças de medida segundo a unidade de observação, entre o

indivíduo ou a família, os autores calcularam que a diferença média entre um e outro,

respectivamente é de 1,69, e que não haveria razão para esperarmos um viés elevado nos

resultados. Alguns autores como Barro (1999) criaram dummies para as diferenças de '

mensuração, mas não apresentaram resultados satisfatórios.
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Tabela A.1.2 Dados de Melhor Qualidade para países da América Latina
País Total de Observações segundo Anos para as observações de

critério de qualidade segundo critério de qualidadeobservações

Argentina 39

Bolívia 5

Brasil 74

Chile 57

Colômbia 59

Costa Rica 43

República Dominicana 9

Equador 9

Guatemala 6

Honduras 14

Jamaica 16

México 45

Peru 28

Paraguai 2

EI Salvador 11

Uruguai 33

Venezuela 24

o
1990

15 1960-70-72-74-76-78-79-80-81-82-
83-85-86-87-89

5 1g;>..8-71-80-89-94

7 1970-71-72-74-78-88-91

9 1961-71-77-79-81-82-83-8&-89

4 1976-84-89-92

1 1994

3 1979-87-89

7 198&-89-90-91-92-93

9 1958-71-75-88-89-90-91-92-93

9 1950-57-63-68-75-77-84-89

4 1971-81-86-94

O
1 1977

O
9 1971-76-77-78-79-81-87-89-90

Fonte: Deininger e Squire (1996).

Entre a escolha da renda bruta ou descontada de imposto, não fazem maiores

ressalvas, a não se que deve-se observar para a progressividade e a eficácia do sistema

tributário para avaliar melhor as diferenças entre as medidas. Nos países desenvolvidos, o

sistema tributário tem um viés progressivo e promove certa redistribuição de recursos,

assim teríamos um Gini baseado na renda bruta mais elevado.

A comparabilidade fica mais prejudicada quando tem-se o Gini baseado na renda e

no gasto para anos diferentes. A diferença média entre as medidas chega a 6,6 unidades, a

mais para o Gini baseado na renda. Segundo a literatura o gasto tende a ser mais estável que

a renda, além de indicar melhor a distribuição da renda, pois consegue captar outras fontes

de renda mais dificeis de serem captadas, corno atividades informais, por exemplo.

Deininger e Squire, chegam a sugerir somar ao Gini-gasto aquelas 6,6 unidades, para tentar

auxiliar na comparabilidade, pois a diferença não é significativamente correlacionada (a

5%) com os níveis de renda per capita, dummies regionais ou nível médio do Gini do país.

No entanto, é preciso considerar as características da amostra que será utilizada. Cada

trabalho tem suas especificidades que deverão ser levadas em conta no momento da

uniformização das medidas.
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A tabela anterior caracteriza os dados para os países latino-americanos que vamos

utilizar no trabalho. Nesta tabela classificamos todas as observações disponíveis de acordo

com os conceitos utilizados na sua mensuração: baseado na unidade indivíduo ou família.,

renda ou gasto e se havia ou não cobertura nacional, considerado um dos critérios mais

importantes. Como foi possível observar, há urna série de "falhas" na série. Países como o

Paraguai e Bolívia apresentam muito poucas observações, e mesmo a Argentina aparecendo

com 39 observações e o Uruguai com 33, não tem nenhuma observação que obedeça aos

três critérios previamente apresentados. A América Latina, apresenta sérios problemas para

dados para a desigualdade de renda.

Barro (1999) utiliza os dados de D&S no seu trabalho econométrico e para

"completar" sua série, inclui as observações que aqueles autores não consideraram de boa

qualidade. Inclui os dados para os seguintes países da América Latina: EI Salvador (1970),

Argentina (1960/70), Bolívia (1970), Colômbia (1960), Equador (1970), Peru (1960),

Suriname (1960), Uruguai (1970), Venezuela (1960). Acrescentou à série de dados de

qualidade, 48 observações baseadas em pesquisa aparentemente de cobertura nacional. Os

anos ao lado dos países indicam o ano para o qual os dados são utilizados via aproximação

temporal, ou seja se a observação para um determinado país está disponível para os anos

1962, 1964, o primeiro será utilizado para 1960 e o outro para 1965, por exemplo.

Usaremos o mesmo critério, mas diferentemente de Barro, o período contará a partir de

1970 até 1995, em quinquênios. A seguir pontuamos os passos utilizados para a seleção dos

dados de Gini, bem como as características da nossa amostra.

O exercício econométrico do presente trabalho considera o período de 1970 a 1995,

dividido em quinquênios assim, teremos para quaisquer variáveis seis observações: 1970,

1975, 1980, 1985, 1990 e 1990. Seguimos os seguintes passos para a montagem da amostra

para os países da América Latina:

,
1) definição do período;

2) escolha da amostra de países;

3) reunião dos dados de D&S segundo critério de qualidade;

4) complementação da amostra utilizando outro critério de qualidade;

5) avaliação da amostra e utilização de outras fontes de dados;
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6) interpolação dos dados.

Definição do Período

O período do nosso trabalho foi definido não apenas considerando os dados

disponíveis do Gini, mas também para as demais variáveis utilizadas. Para a América'

Latina, no geral, os paises não possuem observações de Gini para períodos muito anteríores

a 1970. Quando possuem esses dados, na sua maioría, consideram uma parcela pequena da

população. além de não permitirem a comparabilidade em virtude das mudanças

metodológicas que ocorreram.

Escolha da Amostra de Países

O trabalho busca analisar os paises da América Latina e Caribe, ajustando para a

disponibilidade de dados, bem como para a posterior comparação com outros trabalhos que

tratam da região, sobretudo de Morley (2000). Nossa amostra contém os seguintes países:

Argentina (ARG) , Bolívia (BOL), Brasil (BRA), Chile (CHL), Colômbia (COL), Costa

Rica (CRI), República Dominicana (DOM), Equador (ECU), El Salvador (SLV),

Guatemala (GUA), Honduras (HON), Jamaica (JAM), México (MEX), Paraguai (PAR),

Peru (PER), Uruguai (URU) e Venezuela (VEN).

Reunião dos dados de D&S segundo critério de qualidade

Como ressaltado acima nossa primeira seleção seguiu o critério de D&S, ou seja

aqueles dados que aparecem como "aceito" por aqueles autores. Alguns países como

Argentina, Paraguai e Uruguai não possuem nenhuma observação de qualidade, obrigando-

nos a lançar mão de outros critérios de escolha. Num primeiro momento, o uso do critério

dos autores, deixou nossa amostra com muitas falhas. No entanto, alguns países apresentam

ao menos 4 observações de melhor qualidade para o período escolhido: Brasil, Chile,

Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, México, Peru e Venezuela.

Outra questão importante é que nem sempre havia o dado para aqueles anos da

amostra. muitos países não disponibilizavam dados anuais, desta maneira, assim como em

Barro (1999) procedeu-se com a escolha do ano mais próximo para completar a amostra.
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Na tabela dos dados, a terceira coluna, indica o ano da pesquisa e a quarta coluna

(AnoAprox) indica o ano a qual a observação corresponderá na nossa amostra.

Complementação da amostra utilizando outro critério de qualidade

Buscou-se selecionar sempre que possível as observações baseadas em pesquisas de

cobertura nacional, quando não, procuramos dar homogeneidade entre os dados de cada

país. Por exemplo: por renda, indivíduo ou família, ou fonte primária. Assim como

aconteceu com Barro (1999), a maior parte das observações acrescidas ao conjunto dos

"aceitos" haviam sido rejeitas porque não tinham informações precisas da fonte primária

(assinala com ps nas tabelas). Além do critério de cobertura nacional, que foi decisivo para

a escolha da informação, buscou-se além disso, homogeneizar as informações de cada país,

ou seja, se um determinada país, possuía dados de cobertura nacional, mas que diferia em

termos da unidade de referência - família ou indivíduo - buscou-se escolher de forma a

termos o maior número de dados segundo o mesmo critério. Quando esse critério não nos

permitia a escolha, observávamos a fonte primária. Dados do mesmo autor, a avaliação

feita por D&S acerca desses .autores, por exemplo: Jain (1975) e Altimir (1986).

Os dados mais antigos possuem maiores problemas, pois recentemente a grande

parte das pesquisas possuem cobertura nacional, seguindo critérios definidos pelo Banco

Mundial.

Apenas alguns países tinham dados para 1995 para sua inclusão no banco de dados

de D&S: Chile, Equador, EI Salvador, Honduras, Jamaica, Peru e Rep. Dominicana. Para os

demais países, a principal fonte de dados foi o Relatório do Banco Interamericano de

Desenvolvimento [BID] do ano de 1998/99. Em tabela anexa disponibilizamos as

características das informações. Na sua maioria, as pesquisas tinham cobertura nacional,

pois fazem parte de pesquisas de domicílio. Se fossem classificadas segundo os critéríos de

D&S, seriam aceitas como de melhor qualidade. Para a Colômbia, utilizamos como fonte o'

Relatório do Banco Mundial [WDR] de 2000/01.

Nesse momento, procedemos com a correção dos índices Gini baseados em gasto-

com o símbolo E na sexta coluna - segundo indicação dos autores. A sugestão consiste em

somar, àqueles índices 6,6 unidades. Isso foi feito para os seguintes países: Bolívia (1990),

Equador (1995), Jamaica (todos os anos) e Peru (1985 e 1995).
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Avaliação da amostra e utilização de outras fontes

Depois dos procedimentos de escolha dos dados, complementação da amostra com

outros critérios, e utilização de outras fontes, procedemos com a avaliação mais minuciosa

do resultado obtido. Como destacado anteriormente, muitos países ficaram com pelo menos

4 observações de qualidade, no entanto alguns países apresentaram ainda sérios problemas.

O primeiro caso avaliado foi da Argentina, país que na amostra de D&S, não apresentava

nenhum dado de qualidade e sempre teve problemas com os dados devido a cobertura

apenas da grande Buenos Aires. A variância dos dados era muito elevada, devido à

heterogeneidade das pesquisas, assim buscou-se dados que apresentasse mais informações

que seguissem um critério comum: renda ou gasto, família ou indivíduo, etc. Para os anos

de 1970, 1975 e 1980, os dados foram compilados do mesmo autor, Altimir (1986),

baseados na renda do indivíduo. Os dados apresentam maior comparabilidade. Para o ano

de 1985, somente encontramos em Tanzi e Chu (1998). A partir de 1990, os dados foram

retirados do banco de dados das Nações Unidas para a Desigualdade [WIID], lembrando

que este banco de dados contém os dados de D&S. Eles têm cobertura nacional e são

aceitos como de qualidade segundo o critério da publicação. Os critérios não diferem de

D&S.

Todos os dados provenientes doWIlD foram incluídos por duas razões: o dado para

aquele ano disponível não era de boa qualidade ou não permitia a comparabilidade entre os

demais dados para aquele país, ou o dado não estava disponível nas demais publicações

utilizadas.

Interpolação dos Dados

Mesmo com a utilização de várias fontes importante e de qualidade para o índice de

Gini, a nossa amostra não ficou completa, apresentando, ainda alguns problemas sérios.

Particularmente citamos Equador, Guatemala, Honduras e Paraguai, como os países que

possuem o menor número de observações. Ainda, Paraguai e Equador apresentam dados de

pior qualidade, prejudicando nossa amostra para a América Latina.

Na tentativa de balancear nosso painel, procedemos com a interpolação dos dados,

ou seja tiramos uma média aritmética do ano imediatamente anterior e posterior, àquele
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cuja informação não há, e o resultado será utilizado como dado. Os países que permitiram a

interpolação: Bolívia (1975), Jamaica (1980), EI Salvador (1985) e República Dominicana

(1980). Os dados estão na tabela de Gini utilizada na estimação.
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ANEXO 2. Conceitos e medidas teóricas de desigualdade e

pobreza

Vários são os trabalhos que se dedicaram ao estudo de formas para a avaliação da

desigualdade. Não é possível, a princípio, afirmar, qual é o melhor índice ou mais adequado,

no entanto os índices devem possuir algumas propriedades consideradas desejáveis. A partir

daí, podemos utilizar as medidas baseadas nessas propriedades. Entre os índices mais

utilizados temos: o índice de Gini e o índice T de Theil. Existem outras medidas, mas que

não merecerão uma análise mais extensa.

As medidas de pobreza diferem das medidas de desigualdade porque o objetivo não é

avaliar a distribuição da renda como um todo, mas definir a quantidade de pobres daquela

população, assim como definir o que é pobreza.

A seção tomará como base os trabalhos de Hoffman (1998) e Litchfield (1999)1, que

fazem um sumário das medidas de desigualdade. Hoffman (1998) faz uma abordagem mais

formal e extensa, mas o trabalho de Litchfield (1999), baseado em Cowell (1995) é um bom

início para o estudo da desigualdade. Ainda, contribui para essa seção os trabalhos de Paes

de Barros, um dos mais renomados especialistas brasileiros na área. Para a determinação das

linhas de pobreza, vamos nos basear em Rocha (2000), que ao desenvolver estudos para o

Brasil, apresentam a metodologia consagrada na literatura internacional de determinação da

pobreza.

Distinguir os conceitos de desigualdade de renda, pobreza e bem-estar é fundamental

para o presente trabalho. Desigualdade pode ser definida como a dispersão de uma

distribuição, mas a pobreza, como colocado acima, lida com apenas uma parcela da

população, aquela abaixo de uma linha de pobreza pré-determinada. Todavia, o conceito de
,.)/ ~'.~~

bem-estar é o mais amplo de todos, pois não considera apenas a distribuição da renda corno.

elemento importante para o bem-estar, além de avaliar toda a distribuição. Em Paes de

Barros (1998), considera que o nível de bem-estar é determinado pela distribuição dos

recursos disponíveis, no entanto o trabalho usa como hipótese que o único determinante da.,
pobreza, bem-estar e desigualdade é a renda . Em outro trabalho, Paes de Barros (1995)!fala

I Trabalho realizado especialmente para o site do Banco Mundial www.worldbank.org .
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da existência de diversas formas de desigualdade, bem como fontes de geração,

destruição e reprodução das mesmas. 2

O presente trabalho vai utilizar as medidas de desigualdade mais conhecidas e

disponíveis para um maior conjunto de países possível. No entanto, como sugere Litchfield

(1999), é preciso restringir nossa discussão àqueles índices que obedecem a alguns axiomas.

Essa abordagem axiomática foi baseada em Cowell (1985).

O primeiro axioma é o Princípio de Transferência de Pigou-Dalton, que diz que uma

transferência regressiva de renda, isto é, de uma pessoa pobre para uma rica, deve elevar a

medida de desigualdade, no caso de uma transferência progressiva de renda, a medida deve

apresentar uma queda. A maioria dos índices obedecem a esse princípio, com exceção da

variância logarítmica e a variância dos logaritmos.

O axioma da Independência da Escala de Renda requer que a medida de

desigualdade seja constante quando temos mudanças proporcionais. Ou seja, para um escalar

p>O, I(y)=I(py), sendo I representando a medida de desigualdade.

Se consolidarmos duas populações idênticas, a distribuição de renda não deve mudar,

obedecendo ao terceiro axioma, o princípio da população.

O quarto axioma é chamada de simetria ou anonimity, pelo qual a medida de

desigualdade deve ser independente de qualquer outra característica do indivíduo, deverá ser

determinada apenas pela sua renda.

Por último, temos decomposabiJity, que seria a capacidade de interpretarmos a

medida de desigualdade como uma soma da desigualdade dentro dos grupos e entre eles.

Assim, se tivermos uma distribuição de renda divida por classes de renda, poderemos saber

qual é o peso da desigualdade entre os grupos de renda e aquela dentro de cada grupo.

Segundo Litchfield citando Cowell (1995), "any measure I(y) that satisfies ali of

these axioms is a member of the Generalized Entropy (GE) class of inequality

measures"(p.3).

Antes de definirmos o índice de Gini, é preciso de outro conceito, o da curva de

Lorentz. Esta é o conjunto de pontos num plano cartesiano formados pela proporção

acumulada da população (p) e a proporção acumulada da renda total recebida (4)).

2 A análise do autor se concentra no papel do mercado de trabalho como gerador ou transformador das
desigualdades.

92



Anexo 2 Medidas de Desigualdade e Pobreza

A curva mostra quanto cada parcela da população participa no total da renda.

Quando temos a renda distribuída perfeitamente, quer dizer 20% da população recebe 20%

da renda, por exemplo, temos a linha de perfeita igualdade, representada pelo segmento OB,

com os pontos para os quais 4>=p.De forma análoga, a linha de perfeita desigualdade é

representada por OCB, na qual temos apenas uma pessoa se apropriando de toda a renda e as \-;1
demais com renda zero.

Figura 1 Curva de Lorentz para Distribuição Contínua

B \
\ I

c

o p

Fonte: Hoffmann, 1998, p.34

Quanto mais afastada a curva de Lorenz estiver da reta de perfeita igualdade, mais

desigual é a distribuição da renda. Na mesma linha, Paes de Barros (1998) diz que se a

proporção da renda apropriada pelos a% mais pobres da população em uma economia A for

mais elevada que aquela proporção apropriada na economia B para todo ex, então o graus de

desigualdade será menor em A que em B, qualquer que seja a medida de desigualdade

utilizada. Temos que a distribuição de renda na economia A domina no sentido de Lorenz a

distribuição de renda na economia B. A dominância de Lorentz foi um conceito que surgiu

da análise financeira de risco e foi incorporada à análise da distribuição de renda para

auxiliar na comparação do grau de desigualdade e de bem- estar de dois grupos de

renda. (Ferreira e Litchfield, 1999)

Definida a curva, podemos então tratar da definição do Índice de Gini. A área entre a

linha de perfeita igualdade e a curva de Lorenz, é denominada área de desigualdade, a.
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Calculando a área do triângulo OPB, considerando os lados OC=CB=I, é 0,5. Assim, o

intervalo de variação de a :
O::;a ::;0,5

o valor máximo assumido por a é quando toda a renda é apropriada por apenas uma

pessoa, com uma população de n pessoas, teremos:

a",J.< =~(1-~)
2 11

lim n-+>: amoir = 0,5

o índice de Gini é a razão entre a área de desigualdade e o limite de a.

a
G=-=2a e

0,5
O~G~l

Quanto mais elevado o seu valor, mais desigual é a distribuição de renda. Como

veremos na próxima seção do capítulo, o Brasil está entre os países com pior distribuição de

renda.

Digamos que uma população de n pessoas seja dividida em grupos, por exemplo, em

regiões, nível de escolaridade, atividade econômica. Pode ser muito interessante medirmos a

desigualdade global como um resultado de desigualdade entre os grupos e a desigualdade

dentro de cada grupo. Segundo Litchtield (1999), "Inequality decomposition is a standard

technique for exarning the contribution to inequality of particular characteristics and income

package influences'{p. 9). Os pioneiros neste campo foram F. Bourguignon, F. A. Cowell,e

A. F. Shorrocks. Existem dois tipos de decomposição: estática, que é a decomposição do

nível de desigualdade num ano e a dinâmica, que é a decomposição da mudança na

desigualdade ao longo de um período de tempo. No nosso caso usaremos a estática. Para o

índice de Gini temos:

t

G = G" + L7fhYhGh
1t~1

G, = 1- ~:<<l>h +<l>h_I);r h

h

'.
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A equação de decomposição somente é verdadeira se não houver superposição dos

intervalos de rendas dos grupos. Ou seja, deve valer:

J.l1 < J.l2 < ....< J.lk

A renda de qualquer pessoa de um dado grupo é superior à renda do grupo anterior e

menor que a renda de quaisquer pessoas do grupo seguinte. Quando dividimos os grupos por

estratos de renda, essa relação é válida, não é necessário indicar que deva ser obedecida, no

entanto quando dividimos, por exemplo os grupos em rural e urbana, a superposição ocorre

Quando temos a superposição, é preciso adicionar um outro elemento na equação.

Por isso se diz que a decomposição do índice de Gini é mais complexa que os demais

índices utilizados'.

Outro índice bastante utilizado foi desenvolvido por Theil em 1917, baseando-se em

conceitos da teoria da informação, criou suas medidas de desigualdade. Desta forma, é

necessária uma pequena introdução ao tema para que o conceito fique claro.

Definiu-se h(x) como o conteúdo de informação contida numa mensagem que afirma

que determinado evento ocorreu e x a probabilidade desse evento ocorrer, segue então:

1h(x) = log- = -logx
x

Evidentemente, a mensagem não terá nenhum valor se estivermos certos de que o

evento vai ocorrer. Por isso, dizemos que quanto mais próximo de 1 o valor de x estiver,

menos valor informativo terá a mensagem. É possível definirmos o conteúdo de informação

contido numa mensagem sujeita a erro, ou previsão:

xh=)og-
y

O x continua sendo a probabilidade de um evento ocorrer, no entanto vamos chamá-

la de probabilidade a priori, ou seja a probabilidade antes de ter recebido a mensagem, e

3 Alguns estudiososafinnam que o índice de Gini não captaria todas as mudanças na desigualdade de renda,
utilizam no seu lugar um índice de polarização. Ou seja, a distribuição de renda de um país A é dita mais
polarizada que em B se a renda no país A tende a ser mais bimodal, possui mais pobres e ricos, e poucas
pessoas na classe média. Esse índice é chamado de Índice de Wolfson. Esta medida é importante do ponto de
vista político, pois países mais polarizados, tendem a passar por situações de tensão e distúrbios.(Ágenor,
2000, p.4IS)
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denominaremos y como a probabilidade do evento ocorrer após o recebimento da

mensagem, probabilidade a posteriori. O uso de logaritmo se deve a suas propriedades

aditivas para eventos independentes.

Dados:

n possíveis eventos Ai mutuamente exclusivos;

X; ;?: O com i = 1, ... ,11

A entropia da distribuição da renda é dada por:

n 1
H(x) = LX; log-. com O sH(x) s log »

;=1 X;

A entropia é um conceito emprestado da fisica que indica o grau de "desordem" do

sistema, no nosso caso o conceito não é o mesmo, ela nos dá o grau de igualdade da

distribuição. Se observarmos a fórmula acima, temos que a entropia é a esperança

matemática do conteúdo informativo para uma distribuição H(x). Quanto maior a incerteza

de que algo vai acorrer, o valor de H é máximo, pois os eventos que podem acontecer são

igualmente prováveis e mínimo quando uma das probabilidades é 1 e as demais são zero.

Considerando uma população de n pessoas e trocando x por y, este representando a fração

não-negativa recebida por um indivíduo, temos a entropia da distribuição de renda

representada a seguir:

n 1
H(y) =LY; log- com O sH(y) ~ log»

;=1 Y;

O valor zero assumido pela entropia da renda indica que há perfeita igualdade na

distribuição de renda, e a perfeita desigualdade acorre quando H(y) é log n. A partir daí,

Theil calculou sua primeira medida de distribuição subtraindo do valor máximo a entropia:
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T = logn- H(y)
n 1

T = loon- "" v 100-
o L.r' o

;=1 Yi
n

T = LYi log ny,
i=l

com O~T~logll

Esse é o Índice T de Theil, "primeira medida de desigualdade de Theil" ou

redundância. Assim como o Gini, quando maior o valor, mais desigual é a distribuição da

renda. Ele fornece a esperança do valor informativo de urna mensagem incerta, pois a nossa

probabilidade a priori é 1/n (igual para cada i), e a posteriori é a parcela de renda então

recebida pelo indivíduo. Assim, transforma frações da população em frações de renda.

Se quisermos o índice em função das renda individuais e termos /l como a média da

distribuição, temos:

X
y;=-'

f1J.1

T = -l-Ix; log r, -logJ.1
1IJ.1 ;

Nesta nova formulação estamos ponderando o logaritmo da média geométrica das

rendas relativas x//l, ponderadas pelas frações de renda.

Ainda temos a chamada "segunda medida de desigualdade de Theil" que é definida

como se segue:

1" 1
L=-Llog-

11 ;=1 nYi

Esta medida também é a esperança associada ao valor informativo de uma

mensagem incerta, mas transforma frações da renda em frações da população. Com perfeita

igualdade, L é zero, mas ele tende ao infinito quando alguma parcela da renda é zero (yr=O),

Também podemos definir o índice L pelas rendas individuais. Dado que g é a média

geométrica das rendas Xi:

1
logg = - Ilogx;

n i

L = log,LI
g

97·
i ,

)



Anexo 2 Medidas de Desigualdade e Pobreza

Ainda é possível construirmos o chamado dual do Índice, que se aplica quando

desejamos verificar a mudança ocorrida no momento em que se adiciona à população n, m

elementos para os quais a variável é zero, ou seja como se incluíssemos na nossa população,

pessoas com fração de renda recebida igual a zero. Dos índices até então apresentados,
f

somente o L não possui, pois ele tende a zero quando Yj=O,mas é possível chegarmos a uma",t~.
tí", '

formulação análoga". '

Assim como o Gini, as medidas de Theil5 podem ser decompostas em uma medid~\

de desigualdade entre e dentro dos grupos. Assim, com k grupos, nh (h=I, ...,k) é o número

de elementos do h-ésimo grupo e Xhi(h=l, ... ,k; i=I, ...,nh) definimos como a renda do i-ésimo

elemento do h-ésimo grupo. Ainda: '.
\ i
\/

N TCh e

N: é o número total de elementos da população;

7th:a proporção da população para o h-ésimo grupo;

hhi: fração de renda total do i-ésimo elemento do h-ésimo grupo e,

Yh: fração da renda total da população apropriada pelo h-ésimo grupo.

Decomposição do índice T de Theil fica como segue:

k

T=T. + IYhTh
h=l

k Yr: =I Yh log_h
h=1 1'Ch

I ~,

"
i

4 Ver Hoffman (1998) pp. 108-10.
S O índice Gini é mais sensível a transferências regressivas na faixa com maior densidade de frequência, ou
seja em torno da mediana da distribuição, no entanto o índice T de Theil, a sensibilidade está na parte superior
da distribuição, ou seja os mais ricos. Finalmente, índice L de Theil é mais sensível a mudanças na parte
inferior da distribuição.
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o índice foi decomposto na parcela da desigualdade dentro de cada grupo (Th) e

naquela referente à desigualdade entre os grupos (Te). Para o índice L a decomposição é

dada de forma semelhante:

k

L = i; + L7[hLh
h=l

k

L
7[.

L = 7[ log~
e h y

h=l /;

Segundo Hoffman (1998), o índice T é mais sensível a alterações na desigualdade

dentro dos grupos de renda mais elevada, mas em oposição, o índice L é mais sensível para

os grupos de renda inferior. Essa diferença está relacionada com o fator de ponderação

presente nas equações dos referidos índices para a desigualdade dentro dos grupos. Se

fizermos uma redistribuição, a desigualdade entre os grupos cai, teremos uma redução do

índice L, pois a parcela Lscaiu. No caso do índice T, a redistribuição não afeta somente a

desigualdade entre grupos, mas dentro do grupo também, uma vez que seu fator de

ponderação (Yn), diferentemente de L, se altera. Na realidade, esperaríamos que o índice

global se reduzisse quando a desigualdade entre os grupos fosse atenuada, mas este fato só

ocorre com o índice L, o T se eleva.

Ainda, é possível decompormos os índices de Theil para verificarmos a participação

de fatores nas mudanças na desigualdade. Por exemplo: efeito alocação, efeito renda e efeito

interno.

Existe uma outra categoria de medidas de desigualdade, os indices de Atkinson.

Foram criados na década de 70, baseados numa função de bem-estar social. O nível de bem-

estar é dado por W, com x, representando as rendas individuais:
n

W= LU(xj)

i=l

A partir disso, Atkinson estimou o "nível de renda equivalente numa distribuição

igualitária", dada por x*, ou seja qual seria a renda se estivéssemos em perfeita igualdade

(Hoffinan, 1998). Assumiu-se que a renda de cada indivíduo não é afetada pela renda dos

demais. Dada uma população de n pessoas e a renda média J..I., temos que:
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•xA=I--
J-l

Ele obedece à condição de Pigou-DaIton e pode ser decomposto em desigualdade

entre e dentro dos grupos.

Existem outras medidas de desigualdade que podem ser encontradas em vários

trabalhos", O coeficiente de variação é a mais antiga e conhecida delas, foi definida por K.

Pearson em 1896. Assim como o índice de Gini, é uma medida de dispersão relativa. Sendo

~ a média e c o desvio padrão:

cv= a
J-l

Essa medida obedece à condição Pigou-Dalton, pois a variância (d) aumenta quando

há uma transferência regressiva, mas a média não se altera.

Segundo Hoffman (1998), autores como Cowell e Shorrochs, criaram uma medida de

desigualdade que representasse todas as demais. Ao especificarmos certos parâmetros,

poderiamos obter a medida desejada. As medidas usuais de desigualdade, i. e. Gini, T e L de

Theil, Atkinson, e CV podem ser representadas por essa fórmula geral e possuem as

seguintes propriedades: simetria; função homogênea de grau zero das rendas e ser igual a

zero no caso de perfeita igualdade.

Em Paes de Barros (1998), para a comparação da desigualdade, pobreza e bem-estar

entre os países, utilizou-se a técnica de dominância de primeira e de segunda ordens. Dadas

duas economias, A e B, precisamos comparar a renda entre os indivíduos que ocupam a

mesma posição relativa na distribuição. Se a renda desses indivíduos na economia A, for

superior à renda daqueles na economia B (na mesma posição na distribuição), quer dizer que

a distribuição de renda da economia A domina a distribuição de renda na economia B em

primeira ordem. Mas, como bem ressaltado pelo autor, existem casos que a dominância de

primeira ordem não nos dá um resultado inequívoco, por isso tem-se a dominância de

segunda ordem, na qual se a renda média dos 0.% mais pobres na economia A for superior à

6 Sicherl (1999) sugere uma nova medida para a disparidade entre duas séries, denominada de S-Distance, na
qual introduz-se à forma tradicional de medida (estática) um componente temporal (dinâmico). A distância em
tempo (anos, meses, semestres, etc.) é utilizada para medir a disparidade entre duas séries.
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renda média correspondente para a economia B, para qualquer o; entào a distribuição

de A domina a de B em segunda ordem.

Quando precisamos estar cientes do montante de pobres' de uma determinada região

ou país, nos deparamos com a dificuldade de definir a linha de pobreza, ou seja quais

indivíduos serão considerados pobres. O critério mais utilizado é estabelecer uma cesta de

alimentos que atenda às necessidades mínimas de sobrevivência. Evidentemente, em regiões

muito heterogêneas, as cestas não conterão os mesmos produtos, aumentando o nosso

trabalho. As diferenças de custo de vida deverão ser levadas em consideração, bem como a

necessidade de inclusão de novos produtos quando se faz a comparação ao longo do tempo.

Segundo Rocha (2000)8, no Brasil é muito comum a utilização de múltiplos de

salário mínimo como linha de pobreza, mas adianta que a melhor fonte para estabelecer

aquelas linhas, é a utilização de informações sobre a estrutura de consumo das famílias.

Com essas informações, os passos para a construção da linha de pobreza são simples:

1. Determinação das necessidades nutricionais da população" em questão, que são

fornecidas segundo idade, sexo, tipo de trabalho e peso/altura. A partir daí tem-se

as necessidades nutricionais médias para cada grupo e subgrupo;

2. Determinação da cesta alimentar, a partir da pesquisa de orçamento domiciliar,

que atenda às necessidades alimentares mínimas com o menor custo. O valor

dessa cesta corresponderá à linha de indigência (LI);

3. É preciso, ainda, determinar as necessidades mínimas dos itens não-alimentares.

No entanto, não existe um parâmetro que possa ser utilizado para a mensuração,

Na literatura é comum o uso do coeficiente de Engel, que é a relação entre as

despesas alimentares e a despesa total 10. A linha de pobreza é dada por:

7 Foguel (2000) faz um estudo do impacto da melhoria do salário mínimo sobre o nível de pobreza nas seis
regiões metropolitanas mais importantes do Brasil, baseada na Pesquisa Mensal de Emprego. Consegue
mostrar que o efeito é positivo.
S Neste trabalho, Rocha busca calcular as linhas de indigência e pobreza para o Brasil. a partir das diferentes
metodologias disponíveis para a mcnsuração.
9 No Brasil, utilizam apenas as necessidades calóricas totais e não as necessidades de cada nutriente.
10 Para o Brasil, temos que o consumo de itens alimentares é relativamente pequeno, mesmo para os mais
pobres, fazendo com que o valor do coeficiente dc Engel fique em tomo de 0,5. Rocha (2000) cita que para o
Brasil, as linhas de pobreza estimadas considerando as despesas não alimentares. resulta em linhas muito
elevadas, não sendo úteis para a adoção de políticas de combate à pobreza eficazes. Ferreira e Litchfield (1999)
também utilizam aquele valor para o coeficiente de Engcl para os quintis mais baixos da população chilena.
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E= ef
df

LP=ac*df
ef

Define-sell o coeficiente de Engel como E, sendo o numerador ef despesas

alimentares e dfcomo despesa total (que é igual à despesa alimentar mínima) e ac despesa

alimentar que permite atender às necessidades calóricas recomendadas.

A conclusão mais importante é que a escolha da metodologia de construção das Lls e

LPs, dependerá da disponibilidade de dados estatísticos. Como já foi dito, a melhor maneira

é utilizar os dados de consumo observado para servir de parâmetro. Dada certa

arbitrariedade na definição das linhas, como também ressaltado em Hoffinan (1998), a

comparação internacional fica bastante prejudicada.

11 Mantivemos a mesma nomenclatura da autora.
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Tabela A.3.1 Li e Zou (1998) Resultados com a Amostra de Barro-Lee para capital humano

Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3 Regressão 4

Variáveis EF1 EA EF EA EF EA EF EA

Independentes (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Constante 2,829 3,619 I 2,720 3,482" " " "(1,174) (1,181) (1,105) (1,129)
PIS t-1 -0,559 -0,460 -1,048 -0,689 -0,559 -0,463 -1,051 -0,702

(-5,590) (-5,367) (-6,072) (-5,277) (-5, 566} (-5,333) H3,068} {-5,324}
MYPR t-1 -0,112 0,266 -1,139 -0,293 -0,112 0,259 -1,142 -0,317

(-0,373) (1,143) (-2,817) (-O,970) (-0,370) (1,105) (-2,817) (-1,041)

Ginit'l 0,149 0,031 0,154 0,102 0,150 0,034 0,156 0,105
(2,436) (0,675) (2,666) (1,981) (2,421 ) (0,718) (2,685) (2,044)

Democracia
" " " " I 0,045 0,104 0,260 0,376

(0,073) (0,187) (0,437) (0,679)

YDM5
" " 0,699 0,336 " " 0,656 0,282

(1,24) (0,645) (1,144) (0,534)

YDM6
" " 1,112 0,377

" "
1,075 0,341

(1,815) (0,695) (1,734) (0,623)

YDM7
" "

0,777 -0,361 " "
0,737 -0,394

(1,091 ) (-0,603) (1,023) (-0,653)

YDM8
" " 2,675 1,180

" " 2,638 1,161
(3,287) (1,799) (3,217) (1,761)

YDM9
" " 3,112 1,249 " " 3,106 1,282

(3,245) (1,662) (3,229) (1,700)

n,o obs, 185 185 185 185 185 185

n," pafses 37 37 37 37 37 37 37 37

R2 ajustado 0,575
"

0,640
" 0,575

"
0,641

"
Fonte. U e Zou 1998, p, 324

Notas:

EF= Efeito Fixo
EA= Efeito Aleatório
MYPR t-l= taxa de matrícula primária
YDM5-9= são as dummies para os nove períodos de tempo utilizados na estimação,

.i

1 EF indica efeito fixo e EA, são os efeitos aleatórios,
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Tabela A.3.2 Resultados de Deininger e Squire (1998) para estimação da equação de crescimento

Amostra completa Países em desenvolvimento

A (intercepto) 2,614 1,346 3,389 4,246 I 3,906

(2,94) 1,40) (2,17) (2,93) (1,51 )

Investimento 0,132 0,122 0,115 0,13 t 0,148

(6,15) (5,09) (4,00) (3,94) I (3,59)
I

PIS inicial -0,302 -0,205 -0,248 -0,301 I -0,338

(3,70) (2,23) (3,06) (1,39) (1,54)

Gini Renda -0,047 -0,019 -0,019 -0,018 I -0,045

(2,80) (0,95) (0,86) (0,60) I (1,27)

Gini Terra -0,027 -0,039

I
-0,053

(2,09) (2,43) (2,1)

Dummy América -0,530 0,018 I 2,765

Latina (0,85) (0,03) (1,83)

Dummy África -0,214 0,324 I 2, 191

(0,32) (0,46) (1,52)

Dummy Ásia 1,32 0,798 I 1,882

(2,32) (1,46) (1,51 )

R2 ajustado
.

0,3781 0,468 0,547 0,576 I 0,585

N2 de observações 87 87 55 27 I 27

I
Notas: A amostra de países não-desenvolvidos não inclui aqueles com população rnfenor a 2 milhões, Entre
parênteses temos os valores para as estatrsticas t
Fonte: Deininger e Squire (1998).

Tabela A.3.3 Deininger e Olinto (2000) para a Equação de Crescimento (*)

Equação (1) Equação (2) Equação (3)

Intercepto 1,750 (0,2694) 0,3879 (0,3373) 0,5634 (0,3089)

Log PIS defasado -0,1887 (0,0341) -0,0529 (0,0465) -0.1100 (0.0524)

Log Capital Humano 0,2738 (0,0514) 0,5571 (0,2257) 0,4187 (0,1793)

Capital Humano *PIS .. -0.0454 (0,0270) -0,0116 (0.0251)

Capital Humano"Gini .. -0.0021 (0,0019)

Terra

Gini Renda 0,0017 (0,0021) 0.0041 (0,0016) 0.0046 (0,0010)

Gini Terra -0,0049(0,0010) -0.0041 (0,0007) -0,0001 (0.0035)

N,o de países 31 31 31
~

.. . - -( ) Entre parenteses estao os erros padrão. Em negrito, sao coeficientes SignificatiVOS a 5%
Fonte: Deininger e Olinto (2000), p. 26, tabela 4, colunas 1.4 e 7.

\,
.I •
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Tabela A.3A Barro (1999) resultados para as hipótese de Kuznets

Determinantes da Desigualdade de Renda

Sem efeito Fixo I Com efeito
Fixo

log (PIB) 0,407 (0,09) 0,407 (0,081) 0,437 (0,078) 0,415 (0,084) I 0,132 (0,013)

log (PIB per capita)2 -0,0275 -0,0251 -0,024 -0,0254 -0,0083
(0,0056) (0,0051) (0,0049) (0,0053) (0,0014)

Dummy: Gini Renda Uq ou -0,0493 -0,048 -0,0496 I -0,0542
Gasto(=1) Renda Bruta (=0) (0,0094) (0,0087) (0,0094) (0,108)

Dummy: Família (=0) -0,0134

I
-0,0143 -0,0119

I
-0,0026

ou Individuo (=1)
(0,0086) (0,008) (0,0087) (0,0078)

Escolaridade Primária -0,0147 -0,0152 -0,0161 -0,0025
(0,0037) (0,0036) (0,0037) (0,0091)

Escolaridade Secundária -0,0108 -0,0061 -0,0109 I -0,0173

(0,007) (0,007) (0,007) (0,0099)

Escolaridade Superior 0,081 0,072 0,082 0,102

(0,034) (0,032) (0,034) (0,03)

Dummy África (=1 se for da 0,113 0,135 0,113 Iregião) (0,015) (0,016) (0,015)

Dummy América Latina (=1 se 0,094 0,089 0,092
for da região) (0,012) (0,012) (0,012)

Indice enforcement da lei -0,04

(0,019)

Indice democracia -0,003 I(0,015)

R2 0,12,0,15,0,1 0,52,0,59, 0,5,0,58,0,78 0,56,0,59,0,67 36,56,57,59
8,0,22 0,67,0,67 ,0,72 ,0,67

Número de observações 49,61,68,76 40,59,61,70 40,57,56, 35,59, 61,70 ..
67

",. ,
l

\
,\ .

Fonte: Barro (1999), p. 46.
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Anexo 4 Estimação por mínimos quadrados em dois estágios

De forma a considerarmos a possibilidade da simultaneidade, apontada no capítulo

3, utilizou-se o método de mínimos quadrados de dois estágios para reestimarmos a

equação do produto per capita e de determinação do Gini - hipótese de Kuznets.

Os novos resultados não apresentam qualquer diferença significativa em relação ao

resultados obtidos anteriormente. Em vista disso, rejeita-se a possibilidade de viés de

simultaneidade. A seguir apresentamos os resultados para a estimação por mínimos

quadrados em dois estágios.

Tabela A.4.1 Determinação do produto per capita - América Latina (1970-1995)
Regressões do modelo de Solow com efeito fixo de país(*)

Com Capital Humano

e índice de Gini

Constante 5,2987

(0,8410)

0,5558

(0,1412)

0,1634

(0,2956)

0,05275

(0,0305)

1,2766

(0,5684)

ln (sk)

Lo (n+g+d)

Escolaridade (u)

Indice Gini (G)

R2ajustado

Erro Padrão da estimativa

Estatística F

Graus de Uberdade

0,94166

0,13508

n,6724
rr

Notas: (0) os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas.
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Anexo 4

Tabela A.4.2 Determinação da curva de Kuznets - América Latina (1970-1995)
Regressões das equações com efeito fIXO de país (*)

Variável Dependente_ Gini Modelo 1

Constante -3,4378

(1.8108)

Ln PIS pc 0,9689

(0,4584)

(Ln PIS pc)2 -0,0582

(0,0289)

Escolaridade (u) -0,00219

(0,0053)

R2 ajustado 0,74645

Erro Padrão da estimativa 0.02855

Estatística F 15,91628

Graus de Liberdade 64
Notas: (') os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas.

Tabela A.4.3 Determinação do produto per capita - América Latina (1970-1995)
Regressões do modelo de Solowcom efeito fixo de país(*)

Cem Capital Humano

e índice de Gini

Constante

Ln (sk)

4,935055

(0,85529)

0,4738

(0,1456)

0,5668

(0,3158)

0,0501

(0,0345)

1.2165

(0,5543)

Ln (n+g+d)

Escolaridade (u)

índice Gini (G)

R2ajustado

Erro Padrão da estimativa

Estatística F

Graus de Liberdade

0,95354

0,12158

83,0947

64
Notas: (.) os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas.
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Tabela A.4.4 Determinação da curva de Kuznets - América Latina (1970-1 ~
Regressões das equações com efeito fixo de país (*)

Variável Dependente_ Gini ,Vodelo 2

Constante Q.5531

~'!J.0271)

Ln dif 0.0925

~U.0268)

Escolaridade (u) 0.0061

(100679)

R2 ajustado :'75798
Erro Padrão da estimativa Q02793

Estatística F 15.3171

Graus de Liberdade 64
Notas: (*) os números entre parênteses estão os erros padrão das estimativas.
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