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DISTRIBUIQ-O DA RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONlMICO 00 BRASIL: 

lMA REAFIRMAQ-O 

Carlos Geraldo Langoni(*) 

1. In t roduç ão 

o objetivo desta nota é fazer um breve resumo de nos
so trabalho sobre a distribuição da renda no Brasil, e ao mesmo tem 
po, comentar algumas críticas que vem sendo feita a nossa interpre
tação do problema. A análise dessas críticas colocará em evidência 
a relevância e consistência de nossas hipóteses. Desta forma esta 
nota é uma reafirmação de todas as conclusões importantes derivadas 
a partir de nossa pesquisa original (1). 

2. As Limitações Metodológicas Impostas pelos Dados 

~ importante antes de mais nada ter em mente que to
das as análises já realizadas acerca do comportamento da distribui
çao da renda no Brasil tem se baseado na comparação de dois perfis 
de renda estimados com base nos dados censitários de 1960 e 1970 
Este fato tem duas importantes consequências metodológicas: 

1 9 ) é impossível com apenas essas duas observações iso 
lar o efeito redistributivo das importantes componentes cíclicas que 
caracterizaram a década de 60, quais sej am: la .. fase: 1960 a 1963 -
inflação acelerada e redução no ritmo de crescimento que culminou 
com depressão; 2a. fase: 1964 a 1966 - redução da inflação e ainda 

(*) O autor ê doutor em economia pela Universidade de Chicago e professor da Esc~ 
la de Pôs-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Agradeço os come~ 
tários de Edy Luiz Kogut . 

(1) Uma primeira versão resumida do meu trabalho foi publicada na revista Estudos 
Econômicos-IPE/USP, vol. 2, n9 5, outubro de 1972. Entretanto as referências 
desta nota serão em sua maior parte dirigidas a versão completa já publicada 
Distribuição da Renda e Desenvolvimento Econômico do Brasil, Expressão e Cul
tura, Rio de Janeiro, 1973. A rêplica as criticas, estarao voltadas principal 
mente para o trabalho ainda não publicado de A. Fishlow, "Brazilian Income Size 
Distribution - Another Look" (mimeo), apresentado em uma Conferência sobre 
Brasil, fevereiro 1973, University of Cambridge. 
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depressão; 3a. fase: 1967 a 1970 - desaceleração da inflação e cres 

cimento acelerado. 
29 ) a comparaçao direta e simplista dos dois perfis 

de renda encerra muito mais do que os efeitos exclusivamente redis

tributivos, já que ao longo de uma década de desenvolvimento houve 
mudanças sensíveis no tamanho da população bem como de sua estrutu
ra. 

Como corolário, na interpretação do que ocorrreucom 

a distribuição de renda com base nos dados censitários, temos que 

dar ênfase as mudanças de longo prazo que caracterizam uma economia 

em desenvolvimento. Ou se quisermos destacar o impacto de uma ouou 

tra fase, deveremos nos basear em um modelo teórico cujas hipóteses 

sejam fixadas "ex-ante", e cuja validade seja suficientemente ampla. 

Alguns estudos esqueceram que os resultados refle -

tiam mudanças acumuladas ao longo da década, e mais do que isto dei 

xaram de analisar pelo menos qualitativamente a importância relati

va potencial da la. e 3a. fase. A ênfase foi quase que exclusivana 
política salarial, implementada a partir de 1964, tentanto transmi

tir a idéia de que o aumento de desigualdade observado era consequê~ 

cia de decisões deliberadas de política econômica. Paradoxalmente, 
como iremos demonstrar a seguir é justamente a 3a. fase em que exis 

te "a priori" fortes razões para acreditar que a sua contribuição 

seja relativamente mais importante para o aumento observado de desi 
gualdade. Mas esta é a fase de crescimento acelerado, com amplia -

ção sensível do nível de emprego o que torna falacioso qualquer te~ 
tativa de atribuir uma conotação simplista de piora de bem estar ao 
aumento observado de desigualdade. 

3. Metodologia 

No nosso trabalho nós fomos bem além das estimativ~ 
mais ou menos convencionais dos perfis de renda, e procuramos iden
tificar os fatores sistemáticos que explicam as diferenças indivi 
duais de renda. 

Para isso estimamos, tanto para 1960 como 1970, uma 
regressao log-linear em que a variável dependente - log da renda 

era expressa como uma função do nível de educação, idade, sexo, re
gião, e atividade, sob a forma "dummy". As três primeiras variá 
veis são justificadas em grande parte pela teoria do capital huma -
no. Já região e atividade refletem diferenças na pr~porção (ou dis 
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ponibilidade) de fatores, na estrutura produtiva e a existência de 
imperfeições de mercado (inclusive custos de transferência) que im
pedem a total eliminação de diferenciais de produtividade entre in
divíduos de mesma qualificação (1). 

Esse conjunto de variáveis conseguiu explicar uma fra 
ção substancial da variância do (log) da renda individual: 51% em 
1960 e 59% em 1970. 

A partir daí foi possível estimar a contribuição mar
ginal de cada variável independente para a desigualdade global. A 
importância da educação ficou evidente não só para as diferenças o~ 
servadas de renda em cada ano, mas também para o aumento de desigual 
dade durante o período. Os coeficientes desta variável (que repre
sentam acréscimos de renda associado a anos adicionais de estud~são 
os de maior magnitude e de maior significância entre todas as ou

tras variáveis incluídas na regressão. Ao mesmo tempo a contribui
ção marginal (normalizada) da educação para a variância da renda a~ 
mentou 33% entre 1960 e 1970. Idade que foi a segunda variável im
portante, sofreu um acréscimo de apenas 10%. 

Combinando adequadamente as estimativas de 1960 com 
as de 1970 foi possível decompor o aumento observado na concentra -
ção da renda em duas componentes fundamentais: as mudanças nas pro
porções da PEA dentro de cada grupo mantendo constante as rendas r~ 
lativas e as mudanças nas rendas relativas propriamente dita,tudo o 
mais permanecendo constante. A primeira componente mede o efeitoes 
cala e está diretamente relacionada com as mudanças estruturais da 
força de trabalho já mencionadas. A segunda mede o efeito redistri 
butivo propriamente dito (2). Um resultado importante é que as mu
danças exclusivas nas rendas relativas constituem uma parcela rela
tivamente pequena das mudanças globais na desigualdade da distribui 
çao: assim mantendo a composição da PEA como em 1960, o índice de 
Gini seria 30% inferior ao valor estimado para 1970. Em contraste 

(1) Para uma maior discussão de cada uma dessas variáveis, bem como da análise de 
regressão com "dummies", veja o capítulo V do livro Distribuição da Renda e 
Desenvolvimento Econômico do Brasil, Expressão e Cultura, Rio de Janeiro 1973. 

(2) O efeito renda é medido comparando a distribuição gerada, combinando os coefi 
cientes das diversas variáveis sistemáticas estimados em 1960 (b60) e a estru 
tura da força de trabalho em 1970 (X70), isto é, b60· X70, com a distribuição
estimada em 1970 (b70· X70). Já o efeito escala é estimada comparando a distri 
buição gerada com os coeficientes de 1970 (b70) e a esErutura da força de tr~ 
balho em 1960 (X60), isto é, b70· X60, com a distribuiçao estimada em 1970 
(b70· X70). 
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mantendo constante as rendas relativas esta mesma redução seria de 
apenas 13%. 

Como é óbvio pelos valores do coeficiente de determi
naçao e como foi aliás explicitamente reconhecido, o modelo utiliza 
do anteriormente está longe de considerar todas as variáveis que 
afetam as rendas individuais. Não foram incluídas por exemplo. di
ferenças de habilidade e ocupação independentes do nível de educaçoo 
atitude face ao risco, e que é mais importante diferenças de renda 
associadas com as diferenças na distribuição da propriedade (l).Po~ 

tanto não há razão para surpresas quando se verifica que o modelo 
não reproduz com fidelidade a distribuição original. Se nós esti -
véssemos interessados apenas na bondade de ajustamento poderíamos 
ter trabalhado com funções clássicas do tipo Pareto ou Log-Normal , 
que entretanto nao nos fornecem nenhuma informação útil acerca do 
que está por trás do perfil de renda (2). 

Na verdade o grau de desigualdade da distribuição de 
renda gerada a partir dos valores estimados, ainda é substancial. O 
índice de Gini por exemplo, assumiu o valor de 43% em contraste com 
56% estimado a partir dos dados observados. A importante implica
çao deste resultado é de que mesmo supondo que outros fatores tais 
como atitude em relação ao risco, diferenças de habilidade, imper
feições de mercado,e acesso a propriedade fossem exatamente os mes -
mos para todos os indivíduos ainda assim a distribuição da renda se 
ria acentuadamente desigual. 

Porque a decomposição do efeito escala e efeito renda 
é feita em cima dos perfis estimados, tanto para 1960 como para 1970 
naõ há nenhum motivo "a priori" para supor que a metodologia utiliz~ 
da leve a uma subestimação das mudanças exclusivas de rendas relati 
vaso Isso só aconteceria se o nosso modelo explicasse melhor as re~ 
das dos grupos situados no extremo superior da distribuição em 1960 

(1) Algumas dessas restrições serão analisadas, e em parte corrigidas a seguir. 

(2) Uma regressão log-linear em que todas as variáveis são "dummies", corresponde 
na verdade a uma análise de variância em que o coeficiente de cada variávelme 
de os desvios em relação a "grande media" (no caso o termo constante). A sua
principal virtude e permitir estimar a contribuição na margem, de cada variá
vel independente, assim como testar a sua significância. 
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relativamente a 1970, e esse não é o caso (1). Esses resultados fo 
ram confirmados - como aliás Fishlow reconhece em uma modesta nota 
de rodapé - pelas simulações por nós realizadas utilizando destafei 
ta uma decomposição da variância logaritmica (um índice de desigual 
dade relativa) utilizando exclusivamente em valores observados (2). 

Assim, o primeiro resultado extremamente importante 
que a nossa análise perminuchegar é de que uma grande parcela do 
aumento de desigualdade observado a partir da comparação direta dos 
perfis estimados de renda reflete apenas mudanças de proporção na 
força de trabalho, tais como aumento de pessoal no setor urbano re
lativamente ao primário, nas regloes mais desenvolvidas relativamen 
te as menos desenvolvidas, das mulheres relativamente aos homens, 
do pessoal com educação acima do ginásio relativamente aos analfabe 
tos e primário. Isolando esses efeitos verifica-se que a variação 
exclusiva de rendas relativas, que é a medida mais aproximada dos 
efeitos redistributivos, foi sensivelmente menor. 

4. A Extensão do Modelo 

No nosso trabalho é discutido com bastante profundid~ 
de possíveis limitações do modelo anterior (3). Os problemas resu! 
tantes da ausência de medidas de habilidade e "background" familiar 
(riqueza e ocupação dos pais, por exemplo) sobre as estimativas da 
contribuição da educação são avaliados teoricamente. A idéia bási
ca é de que educação é não apenas uma variável fim mas também uma 
variável meio. Em outras palavras, ela é um importante mecanismo 
de transmissão da influência do "status" familiar não tendo muito 
sentido tentar isolar a contribuição na margem de cada uma dessas 
funções. Por outro lado, a evidência empírica de outros estudos su 

(1) Isto é se os coeficientes da regressão para 1960 (b60) estivessem superestima
dos relativamente aos de 1970 ( 70) as nossas estimativas do efeito renda esta 
riam subestimadas. Entretanto, como se pode observar os resíduos (ou seja as 
diferenças entre a distribuição estimada e a observada) para o 40+, 10+, 5+ e 
1+ são sistematicamente maiores em 1960 do que em 1970. Os valores são respec
tivamente -15,73 "versus" -8,56, -17,80 "versus" -13,31, -14,22 "versus"-11,36 
e -7,99 "versus" -6,42. Isso alias ja era de se esperar, pelo acréscimo sensí 
vel no valor do coeficiente de determinação entre 1960 e 1970. -

(2) De qualquer maneira Fishlow parece ter em seguida mudado de opinião ja que no 
restante de seu trabalho passa a utilizar um modelo de regressão exatamente se 
melhante ao nosso, em substituição as estimativas com base no índice de TheiI 
que ele havia apresentado em seu primeiro trabalho. 

(3) Veja o capítulo VI do livro Distribuição da Renda e Desenvolvimento Econômico 
do Brasil, Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 1973. 
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gere que, mesmo levando-se em consideração o impacto dessas outr~ 

variáveis, educação continua sendo a variável mais significativa na 
determinação da renda individual. Além do mais a análise dos meca

nismos através do qual o "background" familiar atua sobre o nível de 
renda, sugere que a~a importância relativa tende a diminuir quanto 
mais dinâmica for a economia. A razão fundamental está na expansão 
do setor educacional que em geral acompanha o processo de desenvol

vimento econômico (1). 
Ao mesmo tempo o progesso tecnológico principalmente 

no campo do transporte e comunicações tende a reduzir os custos de 
acesso a informação. Por outro lado o volume de informações a ser 
ofertado tende a aumentar substancialmente com o nível de desenvol
vimento tornando-se ainda mais variado e complexo, diminuindo as 
possibilidades de ser descodificado apenas pela unidade familiar.Fi 

nalmente com o desenvolvimento ampliam-se as ~ortunidades para a 
participação da mulher no mercado de trabalho, o que por sua vez es 

timula a substi tuição da educação familiar (principalmente. da crian 

ça) pela educação na escola reduzindo outro importante canal de in
fluência do "background" familiar. Da mesma forma níveis de nutri
ção mínimos passam a ser atingidos por uma larga faixa da população 

infantil, diminuindo a influência desta variável sobre habilidade e 
desempenho. 

Já com a contribuição "pura" de educação ocorre just! 
mente o oposto. Há uma série de razões para acreditar que o impac
to da educação sobre a produtividade do indivíduo aumente justamen
te quando a economia se torna ~elativamente mais dinâmica. De um 
lado há a hipótese de complementaridade -entre capi tal físico moder
no e mão-de-obra altamente qualificada. Ao mesmo tempo, quanto ma~ 

dinâmica for a economia maiores são as possibilidades de realização 
dos chamados "efeitos alocativos da educação" pela importância que 
assume a absorção de informações acerca de novos insumos, técnicas e 
produtos (2). 

(1) Por exemplo, na Univ. de são Paulo em 1971, 40% dos alunos tem pais que não ti 
nha~ curso primário completo, demonstrando a elevada taxa de mobi1idade-SÕci~ 
que ocorre numa sociedade dinâmica. 

(2) De acordo com a teoria do capital humano o impacto da educação é muito mais am 
p10 do que um simples aumento de eficiência no sentido técnico, isto é, conse= 
guir obter mais produto de um mesmo conjunto de fatores. Há também os benefí -
cios decorrentes da maior capacidade de absorver e utilizar informações que 
abran~em os mercados de trabalho e do produto, tecnicas de produção e sua orga 
nizaçao. Este último efeito foi chamado por Finis We1ch de "efeito a10cativo dã 
educação". ~ particularmente relevante para analisar o comportamento do empre
sário moderno, que tem o comando (ainda que não necessariamente a posse) dosfa 
tores de produção, pela complexidade dos problemas de escolha de tecnicas e 
proporções ótima de fatores e produtos numa economia dinâmica. Finis We1ch, 
Education in Production, Journa1 of Po1itica1 Economy 78, jan.-fev. 1970. 
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Já com relação a remuneraçao do capital físico, é cr~ 
cial distinguir dois aspectos da sua influência sobre a distribui -

ção da renda: o seu impacto em um dado período de tempo, e a suacon 
tribuição para o aumento observado de desigualdade ao longo do tem

~. Parece haver poucas dúvidas de que, em qualquer momento no tem 

po, a remuneração do capital físico (juros, lucros e aluguéis) seja 
bem mais desigualmente distribuída do que a remuneração do capital 
humano (salários e ordenados). Em primeiro lugar, pela característi 

ca residual de sua mais importante componente (lucros) e em segundo 
lugar pela componente institucional (a propriedade privada). Isto 
pode ser verificado no caso brasileiro, através da manipulação dos 

dados de imposto de renda que permite uma separação bastante nítida 
das rendas do trabalho(cédula C) das rendas do capital (cédUlas A , 
~, E, F, G). Assim enquanto o Gini correspondente a cédula C é da 
ordem de 47%, aquele referente a cédula F (lucros em geral) é da or 
dem de 78%. 

~ óbvio entretanto, que a partir destes resultados não 
podemos necessariamente inferir que a contribuição da remuneração do 
capital físico para desigualdade observada da renda seja a mais im

portante em termos relativos, nem que a sua importância relativa t~ 
nha aumentado ao longo do tempo. 

Na verdade, antes mesmo de discutir alguns resultados 
específicos existem duas fortes razões para esperar "a priori" que 

este não seja o caso: em primeiro lugar pelo maior peso da renda do 
trabalho na renda global (em 1960, a participação da renda do traba 
lho na renda interna líquida era de 58,6%, e do capital cerca de 
41,3%). Em segundo lugar, pela tendência de longo prazo para uma 
redução na participação relativa da renda da propriedade na rendaglo 

bal, que tenderia a diminuir o impacto de qualquer aumento no grau 
de desigualdade interna (em 1969 - último ano para o qual existemd~ 
dos - a participação relativa do capital caiu para 40,7% e a do tra 
ba1ho aumentou pa~a59,2%); em ~ceiro lugar, pela dificuldade de 
identificar uma tendência inequívoca para aumento no longo prazo na 
variância da remuneração do capital físico: há na realidade várias 
forças conflitantes em atuação. Por exemplo,aumento na poupança t~ 
tal da parcela originária da renda corrente "vis a vis" a parcela heI. 
dada, contribui para uma redução na desigualdade da remuneração do 
capital físico. Já a ampliação do mercado de capitais aumenta as 
possibilidades de ganhos de capital por parte daqueles que já esta-
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vam investindo, contribuindo portanto para maior desigualdade. Si -

multaneamente porém, permite que uma parcela maior de indivíduos t~ 

nha acesso a investimentos em capital físico, contribuindo por esse 

lado, para a redução na variância deste tipo de rendimento. 

A fim de testar a influência da acumulação do capital 

físico, nosso modelo inicial foi ampliado para incluir a posição na 

ocupação (empregado, autônomo e empregador) que funciona neste caso 

como uma "proxy" para as diferenças de acesso a propriedade. Por

tarnb aquilo que Fishlow procura apresentar como novidade, já esta

va há muito tempo incorporado em nosso trabalho, tendo sido inclusi 

ve objeto de comentário em editorial do Jornal do Brasil (1). 

De qualquer maneira Fishlow tem estimativas acerca da 

contribuição de ocupação para apenas 1960. Por outro lado, eu te -

nho estimativas semelhantes para 1970. Portanto a comparação de 

suas estimativas com as minhas poderia em princípio permitir ava-

1iar' o que realmente interessa, isto é, se a contribuição de dife

renças de acesso a propriedade para as variâncias das rendas indivi 

duais efetivamente aumentou entre 1960 e 1970. 

Existem porém divergências mesmo nas estimativas para 

1960 excluindo posição na ocupação (que são as mais homogeneas) o 

que torna duvidosa a comparaçao ao longo do tempo (veja a Tabela 1). 

As razões para essas divergências são: em primeiro lugar, porque 

Fishlow agregou as observações, trabalhando com médias o que afeta 

diretamente a magnitude das contribuições marginais de cada variá -

vel já que o coeficiente de determinação é artificialmente eleva

do (2). Em segundo lugar, ele não inclui a variável sexo. Em ter

ceiro lugar, Fishlow fez uma série de correções nos dados originais 

enquanto eu trabalho estritamente com os dados observados. 

(1) Em dois artigos publicado no Jornal do Brasil (26/11/72) ~ no Estado de são 
Paulo (28/11/72), eu apresentava um resumo do trabalho onde havia menção expli 
cita ao uso da variável posição na ocupação como "proxy" para o acesso a pro -
priedade. O fato mereceu inclusive um comentário do Jornal do Brasil que em 
editorial de 7 de dezembro, sob o título de Renda Controversa, afirmava: "Re -
centemente o estudo do Professor Geraldo Langoni enriqueceu a controversiaquan 
do introduziu no exame do problema a variável "que mede indiretamente a infltÊii 
cia da distribuição da remuneração do capital físico pela forte associação que
existe entre a categoria empregador e o acesso ã propriedade." 

(2) Devido a esta agregação o coeficiente de determinação múltipla, estimado por 
Fishlow para 1960 mesmo excluindo a variável sexo é de 78%, em contraste com 
51%, obtido por nós com base em dados individuais. 

f 

\ 

I 
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T A B E L A 1 

CONTRIBUIÇÃO MARGINAL tC.M.) DAS DIVERSAS VARIÁVEIS (em %) 

FISHLOW (1960) LAN~I Iffl'mI 
l196D 

C.M. PARTICIPAÇÃO C.M. PARTICIPAÇÃO C.M. PARTICIPAÇÃO 
NO TOTAL NO TOTAL NO TOTAL 

EDUCAÇÃO 15,0 13,2 28,68 28,82 9,98 30,79 13,38 35,29 

REGIÃO 6,9 7,4 13,19 16,16 7,57 23,36 5,35 14,22 

IDADE 24,7 8,8 47,23 19,21 6,05 18,67 7,69 20,29 

SEXO - - - - 4,85 14,96 5,83 15,38 

ATIVIDADE 5,7 5,4 10,90 11,79 3,96 12,22 3,48 9,18 

OCUPAÇÃO - 11,0 - 24,02 - - 2,14 5,64 

TOTAL 52,3 45,8 100,00 100,00 32,41 100,00 37,91 100,00 

-2 77 ,8 88,8 50,74 59,34 R - - - -
MJLTI - COLI -
NEARIDADE ~5,5 1t43 , O - - +18,33 - +21,43 -

funte: Fish1ow, Another Look, Tabela 5 

Langoni, Distribuição da Renda e Desenvolvimento Econômico do 

Brasil 

De qualquer maneira mesmo guardando todas essas ressalvas, 
a diferença na magnitude da contribuição marginal normalizada deocu 

pação em 1960 e 1970, ~ tão acentuada, que parece restar pou~as dG

vidas de que tenh~ havido uma redução sensível na influência da acu 

mu1ação de capital "físico sobre a desigualdade das rendas ao longo 

da d~cada. De acordo com Fish10w a contribuição normalizada de oc~ 

pação foi em 1960, 24%. Já com base em nossas estimativas em 1970 
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esse mesmo valor é apenas 5,6% senao, na verdade inferior ao de to

das as outras variiveis: educaçio (35,29%), idade (20,29%), sexo 

(15,37%), regiio (14,22%) e atividade (9,18%). 

A desagregaçio desses resultados por setores, confir

ma essa expectativa (Tabela 2): 

A medida que passamos do setor primârio para o tercii 

rio hi uma tendência nítida para um aumento na contribuiçio margi -

nal de educaçio, e uma reduçio na contribuiçio de ocupaçio. Para 

educaçao, a contribuiçio cresce de 2,86% no primirio, até um miximo 

de 20,22% no terciirio. Ji ocupaçio, passa de 6,31% no primirio , 

para um valor praticamente irrisório no terciirio (1,03%) (1). 

Esses resultados sio inteiramente consistentes: o aces 

so a propriedade é importante numa economia tradicional onde a sim

plicidade da estrutura produtiva leva a uma extrema homogeneizaçio 

da força de trabalho. 

Quando passamos porém para um ambiente econômico mais 

dinâmico e sofisticado seu impacto marginal (isto é, tudo o maisman 

tido constante), é substancialmente enfraquecido. Num nível mais 

complexo de tomada de decisões, o nível de educaçio é que passa a 

ser a condiçio necessiria para garantir altos níveis de produtivid~ 
de e consequentemente renda. Assim as estimativas anteriores forne 

cem uma evidência poderosa para antecipar uma reduçio na contribui

çao do acesso a propriedade para o aumento de desigualdade ao longo 

da década. Isto pode ser considerado como um corolirio do desenvol 

vimento econômico, ji que este é em essência, a transformaçio de 

economias tradicionais em economias modernas. 

Assim o aumento na participaçio do setor urbano na 

renda global de 70% para 80% entre 1960 e 1970 deveria levar a uma 

queda na contribuiçio marginal do acesso a propriedade em termos 

agregados mesmo que a magnitude das contribuições marginais seto-

(1) Observem que mesmo no setor primário, a variável ocupação não é a mais impor -
tante na explicação da variância das rendas individuais-.-A varLável região que 
reflete diferenças na estrutura produtiva (inclusive tecnologia), disponibili
dade de fatores, e diferenciais de produtividade associados a custo de transfe 
rência, contribui substancialmente mais. Este resultado também contrasta com
os de Fishlow para 1960, onde ocupação e idade, (que reflete em parte ganhos 
de experiência, mas também esta correlacionada com a"-acumulação de riqueza ) 
aparecem como as variâveis mais relevantes. De novo, apesar de todas as reser 
vas, quanto a comparabilidade das .duas estimativas, as diferen~~de magnitude
confirmam que mesmo no setor primario o processo de modernizaçao, levou a uma 
redução na importância do acesso a propriedade. 
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T A B E L A 2 

CONTRIBUIÇÃO MARGINAL (C.M.) DAS DIVERSAS VARIÃVEIS POR SETORES 

PRIMÃRIO SECUNDÃRIO TERCIÃRIO 

EDUCAÇÃO 2,86 18,54 20,22 

REGIÃO 9,47 7,72 4,84 

IDADE 5,89 10,44 11,06 

SEXO 1,10 3,66 9,15 

OCUPAÇÃO 6,31 2,95 1,03 

TOTAL 25,63 43,31 46,30 
-2 R 37,05 54,40 62,19 

MULTICOLINEARI-
DADE 11,42 11,09 15,8·9 

Fonte: Langoni, Distribu1ção da Renda e Desenvolvimento Econômico, 
pág. 194 

riais permanecesse exatamente aos níveis de 196U. Esta tendênciaen 
tretanto foi reforçada porque o processo de modernização, reduziu a 
magnitude da contribuição marginal em cada setor ao longo da década. 

Por último uma evidência definitiva: justamente para 
o setor primário onde a contribuição marginal desta variável é rela 
tivamente mais importante, ê que não se pode falar em aumento de de 
sigua1dade já que as curvas de Lorenz referentes a 1960 e 1970 se 
cruzam (1). 

(1) Veja a Tabela 3.7 e o Gráfico 3.1 do livro Distribuiçao da Renda e Desenvolvi
mento Econômico do Brasil 
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A .inclusão da variável posição na ocupaçao serve tam 
bém como um teste adicional para a validade das estimativas aprese~ 
tadas no nosso modelo original. Como a Tabela 3, demonstra, reesti 
mando a nossa regressão com a variável ocupação o coeficiente das di 
versas variáveis permanece praticamente inalterado em sua magnitude 
e significância. Este resultado é particularmente importante para 
educação: a estabilidade de seus coeficientes, principalmente nos 
níveis mais elevados (colegial e superior), reduziu as possibilida
des desta variável estar na verdade captando o efeito da acumulação 
de riqueza. Assim fica reiterada a influência independente e subs
tancial das diferenças em educação sobre os níveis indiuiduais de 
renda. 

s. Desenvolvimento e Distribuição 

A análise anterior sugeriu que, apesar da maior de -
sigualdade da sua distribuição, é pouco provável que a acumulação de 
capital físico tenha sido um fator significativo para o aumento ob
servado de concentração ao longo da década. Em contraste toda evi
dência aponta para o comportamento do mercado de trabalho ou acumu
lação do capital humano que acompanha o processo de desenvolvimento 
econômico, como sendo o elemento chave de toda estória. 

Na verdade o que aconteceu, pode ser racionalizado em 
termos de um simples modelo, cuja validade, uma vez aceita certaspre 
missas é universal. A sua previsão é de que, em qualquer economia em 
que haja dois setorés com comportamento bem distintos em termos de 
produtividade e/ou em termos de oferta de mão-de-obra, o processo de 
desenvolvimento irá necessariamente gerar desequilíbrios, que serão 
particularmente importantes na fase de crescimento acelerado. Este 
desequilíbrio toma forma de um aumento no salário relativo, dos gru 
pos de mão-de-obra qualificada relativamente aqueles pouco qualifi
cados. 

o Gráfico I ilustra esses resultados: Aí estão reuni 
dos a oferta e demanda por mão-de-obra, em dois sub-setores distin
tos da economia; o primei ro sub-setor é intensivo em mão-de-obra-Iiã-o 
qualificada (DODO) cuja oferta por hipótese é extremamente elástica 
(SOSo). O outro sub-setor é intensivo em mão-de-obra qualificada 
(DlDl ) cuja oferta ~or hipótese é bastante inelástica a médio pra -
zo (SlSl). Essas condições apesar de propositadamente axageradas 
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T A B E L A 3 

REGRESSOES COM E SEM POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO 

VARIÃVEL COEFICIENTES VALOR DE t 

A B A B 

TERMO CTE 3,97 3,91 387,3 382,8 

RI 0,17 0,17 33,0 34,7 

R2 0,25 0,25 56,4 57,9 

R3 0,02 0,01 4,1 3,5 

R4 - 0,26 - U,27 - 54,5 - 57,7 

R5 - 0,38 - 0,38 - 88,9 - 91,5 

AZ 0,47 0,5U 141,8 146,2 

A3 0,44 , 0,47 143,1 150,9 

E.., 0,34 U,32 121,1 114,7 
l. 

E3 0,89 U,84 181,8 175,9 

E4 1,34 1,30 235,1 232,3 

E5 2,03 1,98 262,2 261,7 

11 - 0,9B - 0.92 - 84,3 - 81,2 

12 - U,57 - 0,51 - 58,7 - 53,6 

13 - 0,21 - 0,15 - 21,8 - 16.3 

14 - 0,01 0,04 - 0,9 3,9 

15 0,14 0,18 15,2 19,3 

16 0,25 0,27 26,2 28,9 

17 0,22 0,22 22,3 23,8 

18 0,13 0,13 12,6 12,9 

SI 0,66 e,64 217,5 217,9 

O2 - 0,05 - 17,9 

0 3 - 1,10 - 130,8 

s2 
-2 R F 

A 0,4193 0,5720 22823, 

B 0,3982 0,5934 22664 

Obs: A = re ressao orl. lna1 g ,g .. - -
B = regressao inclulndo posiçao na ocupaçao 
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NOTAS DA TABELA 3 

termo cte: região Norte-Centro Oeste (R6) , setor primário (AI) ,ana! 

fabetos (E l ), sexo feminino (S2)' ocupação empregados(Ol) 
70 anos e mais (1 9) 

Outras . -' regiões: RI GB, RJ; R2 SP; R3 PR, varlaveis - = = = 
R4 = MG, ES; R5 = MA, PI, CE, 

AL, SE, BA; R6 = RON, AC, AM, 

AM, MT, GO, DF. 

atividade (ou setor) : A2 = secundário; A3 "= terciário 

educação E2 = primário; E3 = ginásio; E4 

idade 11 = 10/14; 12 = 15/19; 13 = 20/24; 

16 = 40/49; 17 = 50/59; 18 = 60/69 

sexo . SI = homens 

ocupação : 02 = autonomo 03 = empregador 
s2 = variância 

ft2 = coeficiente de determinação 

F = valor da distribuição F (Fisher) 

t = valor da distribuição t (student) 

= colegial; E5 

14 = 25/29; 15 

SC, RS; 
RN, PA, PE, 

ROR, PA, 

= superior 

= 30/39; 

descrevem acuradamente as características básicas, respectivamente, 
do sub-setor primário tradicional e urbano moderno da economia bra
sileira (1). 

As diferenças de elasticidade das curvas 'de oferta 
refletem divergências sensíveis na escassez relativa de cada tipo de 
mão-de-obra. Já as diferenças de posição na escala de cada curva 
representam diferenças de custo (diretos e indiretos) : assim o di-

(1) o eixo horizontal do gráfico pressupõe duas escalas diferentes a fim de medir 
simultaneamente a quantidade de mão-de-obra qualificada e não qualificada. Na 
pratica a oferta de mão-de-obra não qualificada não é totalmente elástica, de
vido aos custos de transferência entre re~iões e setores. Basicamente o mesmo 
esquema poderia ser utilizado para a análise apenas do comportamento de todo 
o setor-urbano, distinguindo-se neste caso sub-setores modernos daqueles tradi 
cionais. 
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ferencial de salário (Wl - WO)' representa o mínimo necessário para 
induzir os indivíduos a permanecerem anos adicionais na escola ou 
em treinamento no trabalho. 

Propositadamente no Gráfico, a demanda por mão-de-

obra também se torna relativamente mais inelástica com o aumento no 

nível de qualificação. Isto reflete simplesmente a redução no núm~ 
ro de substitutos potenciais: observe que mão-de-obra qualificada é 
substituto para mão-de-obra não qualificada, a recíproca porém nao 
sendo verdadeira. Ao mesmo tempo há a hipótese de que capital físi 
co moderno é complementar com mão-de-obra altamente qualificada, e 
substituto para mão-de-obra pouco qualificada. As diferenças na es 
cala de demanda refletem os aumentos de produtividade sugeridos pe
la teoria do capital humano. 

No Gráfico I, o mercado de trabalho se encontra nu

ma posição inicial de equilíbrio em AO e AI' onde as curvas de ofer 
ta e demanda são definidas para uma certa taxa de crescimento dopro 
duto. Fica assim determinado respectivamente o salário e nível de 
emprego de cada tipo de mão-de-obra, em cada um dos setores. Com a 

aceleração do crescimento da economia a demanda por mão-de-obra se 
expande. Ineialmente vamos considerar o caso mais simples de expa~ 
são proporcional dos dois setores. Mesmo neste caso, as novas posi 

ções de equilíbrio (BO e Bl ), já revelam um aumento no salário rela 
tivo da mão- de-obra qualificada (~> Wl ). O gráfico permi~ 

( Wo Wo ) 

te também ter uma idéia de que como se chega a esta posição de equi 
líbrio. Durante um certo período de tempo a expansão da demanda t~ 
rá que ser racionada por um acréscimo bastante acentuado dos salá -
rios relativos da mão-de-obra qualificada que- chega a atingir W2 . 

Wo 
Estaremos nos deaocando ao longo do trecho 510511 da curva de ofer

ta, e o diferencial WiW2 representa um puro "rent", isto é, aquela 
parcela da remuneração que é determinada exclusivamente pelas condi 
ções de demanda, não tendo portanto nenhuma relação com o uso alte~ 
nativo do fator. Este aumento de salário relativo sinaliza no mer
cado uma situação de aguda escassez, estimulando a transferência de 

mão-de-obra de sub-setores intermediários que também usam mão - de
obra qualificada (ainda que menos intensivamente) cuja taxa de expa~ 
são do produto foi porém relativamente menor (1). Esta realocaçãode 

(1) Por simplicidade estes setores não aparecem explicitamente no Grafico. Observe 
ainda que o trecho A1S10, corresponde ao uso mais intensivo de mão-de-obraqu~ 
1ificada do próprio setor. 
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mão-de-obra permite após algum tempo, atingir o equilíbrio em BI,on 
de o salário relativo W3 é agora menor do que Wz ,ainda que 

Wo Wo 
substancialmente maior do que o nível inicial WI 

Wo 
O problema é que em geral a expansao da demanda deri 

vada por mão-de-obra é tipicamente não neutra: ela beneficia relat! 
vamente mais o pessoal mais qualificado, refletindo a expansão mais 
rápida dos setores modernos ("skill intensive") relativamente aos 
setores tradicionais. Assim a situação típica é aquela descrita por 
BO e CI ' onde os ganhos de salários relativos são ainda mais acen 
tuados (~ > W3 > WI ) :e importante ainda notar que, co 

( Wo Wo WO ) 

mo consequência direta da alta elasticidade da oferta a mão-de-obra 

não qualificada não consegue absorver nenhuma parcela dos ganhos de 
produtividade do setor: toda a expansão da demanda (DODO) se refle
te apenas em aumento no nível de emprego, permanecendo o saláriopr~ 
ticamente constante. 

Até agora nós estamos trabalhando na hipótese extre
ma de que a curva de oferta de mão-de-obra qualificada permanece ina! 
terada. Na realidade é razoável admitir que esses desequi!íbriosde 
mercado, uma vez esgotadas todas as possíbilidades de transferên 
cia inter-setorial da mão-de-obra de qualidade equivalente,estimu 
lem o aumento na escala de oferta. O maior diferencial de salários 
incentiva os indivíduos a permanecerem anos adicionais na escola,já 
que, "ceteris paribus", isto representa um aumento na rentabilidade 
privada dos investimentos em educação. Por outro lado o aumento de 
salários relativos representa do ponto de vista da empresa, aumento 
de custos, havendo portanto interesse em facilitar a expansao da 
oferta, através de um maior volume de recursos para programas do ti 
po "on the job training" ou cursos rápidos de especialização. Esta 
é aliás a parcela de oferta global de mão-de-obra qualificada que 
reage mais rapidamente: não hâ nestes casos limitações físicas im -
postas por leis que fixam prazos de duração e curriculum dos cursos 
em diversos níveis. A maior parcela porém da oferta de mão-de~bra 
qualificada reage bem mais lentamente pelas características peculia 
res da função de produção do setor de educação formal: a restrição 
mais relevante é aquela imposta pela rigidez de curriculum e prazo 
de duração de cada curso fazendo com que, mesmo havendo uma expan -
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são rápida da capacidade física e do número de professores, o aumen 
to de matrícula só se reflita em acréscimo de pessoal qualificadoal 
gum tempo mais tarde. Esta mesma rigidez, explica a impossibilida
de de o setor de educação formal antecipar corretamente a direção e 
magnitude das mudanças de longo prazo na demanda pelos diferentes ti 
pos de mão-de-obra. 

Assim a expectativa é de que a médio prazo a expan -
sao da demanda seja bem mais acentuada do' que a reação da oferta. 
O novo equilíbrio se daria em torno do ponto El' onde o salário re 
lativo do pessoal qualificado ainda apresenta um acréscimo substan
cial (Ws ). 

( Wo ) 

~ importante perceber que, enquanto a economia conti 
nar a crescer a um ritmo acelerado, será praticamente impossívelevi 
tar que os indivíduos qualificados se beneficiem desses ganhos ex -
traordinários. Estes acréscimos de salário por dependerem relativa 
mente mais do comportamento da demanda, podem ser chamados "quasi
rents". A medida porém que a economia for reduzindo o seu ritmo,a 
expansão da demanda também se dará a uma taxa relativamente menor,e 
o que é muito importante. bem mais previzível. Ao mesmo tempo os in 
vestimentos passados em capital humano, realizados pelo setor deedu 
cação formal, começarão a frutificar sob a forma de acréscimo da 
oferta de pessoal qualificado. Como corolário este acréscimo de 
oferta irá paulatinamente esgotar qualquer reserva de mão-de-obra 
não qualificada, sugerindo que a tendência de longo prazo é para a 

curva SOSO se tornar positivamente inclinada (1). Todas essas for
ças terminarão por deixar o mercado de trabalho em uma situação mais 
normal, onde a dispersão dos salários relativos dos diversos tipos 

de mão-de-obra poderá inclusive ser menor do que a situação observa 
da antes da fase de crescimento acelerado. 

O modelo anterior estabelece uma relação clara e pr~ 
visível entre o processo de desenvolvimento econômico, e o comport~ 
mento do perfil de renda, fornecendo portanto uma explicação lógica 
para o aumento de desigualdade observado. pondo ao mesmo tempo em 
destaque o papel da última fase da década de 60, que foi caracteri
zada pela aceleração do crescimento (2). 

(1) Esta tendência é reforçada pelo impacto negativo que a urbanização e a melho
ria educacional tem sobre a taxa de expansão demográfica. 

(2) Como se pode verificar não há, ao contrário do que afirma Fish1ow, nada de cir 
cu1ar neste raciocínio. 
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A relevância desta hipótese para o caso brasileiro 

foi cuidadosamente demonstrada ao longo do trabalho. A evidência 

apresentada pode ser assim resumida: 
a) pelas diferenças extraordinárias nas taxas observadas de cresci
mento do setor agrícola e do setor industrial ao longo da década: a 
taxa média de crescimento do primeiro foi de 3,5% por ano enquanto o 

segundo cresceu a 5,7%; 
b) pelas diferenças substanciais no conteúdo de qualificação entre 
o setor primário e urbano: em 1970, 53% da força de trabalho no se-

. .. . 
tor prlmarlo era analfabeta, enquanto no setor urbano esta propor -
-çao era de apenas 14%; 

c) mesmo dentro do setor urbano, as indústrias modernas (intensivas 
em mão-de-obra qualificada) cresceram a uma taxa mais elevada do 
que as indústrias tradicionais (intensivas em mão-de-obra nao qua1i 
ficada). No período 1967/70 a indústria automobilística cresceu a 
taxa média anual de 32,6%, a de maquinaria 22,7%, a de produtos quí 

micos 15,6%; já a indústria texti1 cresceu cerca de 7,4% e a de pro 

dutos alimentícios 8,3%; 
d) pelo fato significativo de que o aumento de desigualdade observa 

do foi substancial apenas para o setor urbano. O índice de Gini 

por exemplo, cresceu cerca de 20% para o secundário, 14% para o ter 

ciário e somente 3% para o primário; 
e) pelo aumento de cerca de 33% na contribuição (normalizada) da v~ 
riável educação na explicação das diferenças individuais de rendaen 
tre 1960 e 1970; 
f) pela verificação de que os ganhos de renda real beneficiaram de~ 
proporcionalmente o pessoal com o colegial (+28%) e superior (+52%) 

enquanto os analfabetos permaneceram com a renda real constante; 
g) e, finalmente resultados recentes mostram inequivocamente um au 
mento no grau de concentração no setor urbano justamente na fase mais 
importante de aceleração do crescimento (1). O índice de Gini para 
os empregados no setor urbano (Lei dos 2/3) apresenta o seguinteco~ 
portamento: 1967 = 0,386; 1968 = 0,391; 1969 = 0,430; 1970 = 0,438. 

(1) Rodolfo Hoffmann, Considerações sobre a Evolução Recente da Distribuição da Ren 
da no Brasil, Escola Superior de Agricultura, Universidade de _são Paulo, Pira-
cicaba, Apendice 2. Nesta nota, Hoffmann tambem critica a versão resumida de 
nosso estudo publicado na revista do IPE. Como os seus comentários dizem res 
peito a política salarial, basicamente todas as nossas observações dirigidas a 
Fishlow são validas igualmente para este seu trabalho. 
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Fishlow (pág. 3) se surpreende com os acréscimos ob

servados de renda relativa dos grupos mais qualificados, tomando c~ 
mo base um esquema conceitual que s6 tem validade no curto prazo.De 
fato, dada a função de produção, homogenea de grau um, um aumento na 

quantidade relativa de um fator leva necessariamente a reduções no 
seu preço relativo. O problema porém, é que as mudanças observadas 

no caso brasileiro correspondem a uma situação de médio a longo pr! 
zo, em que há simultaneamente crescimento do produto e possivelmen
te a incorporação de mudanças tecnológicas que alteram as funções de 
produção. Neste caso qualquer restrição acerca de deslocamentos ap~ 
nas ao longo de uma isoquanta, deixa de existir, não havendo razão 
alguma para deixarmos de encontrar valores positivos para as elasti 
cidades do salário relativo em relação a oferta de mão-de-obra, co
mo aliás efetivamente ocorreu (1). 

Um outro ponto em que Fishlow se precipita é ao afi~ 
mar que n6s não tiramos todas as conclusões l6gicas da idéia de 
"quasi-rent" por não sugerir que esses ganhos deveriam ser taxados. 
Em primeiro lugar há uma referência explícita e direta a este fato 

no meu trabalhc:Assim na pág. 83 (Estudos Econômicos) eu dizia:" ... 

Uma conclusão imediata (por causa dos '~uasi-rents") é que a oferta 
de pessoal com educação superior terá que se expandir a uma taxamais 

elevada e/ou a taxa efetiva do imposto sobre os grupos com este ní
vel de qualificação terá de ser aumentada". Existe ainda outro po~ 
to que reflete pouco cuidado do Fish10w no trato desse assunto. Na 
verdade porque os dados censitários se referem ao rendimento bruto 
antes da dedução de qualquer imposto, não é possível saber se es

ses rendimentos foram ou não taxados suficientemente. ~ um fato 
elementar, como eu afirmava no trabalho anterior, de que 'a taxação 
desses ganhos ocorrerá automaticamente na medida em que o imposto de 
renda das pessoas físicas se torne cada vez mais efetivo". Parece 
haver poucas dúvidas de que o grau de progressividade efetiva do i~ 

posto de renda, ainda que não possa ser considerado 6timo, aumentou 
substancialmente após 1964. 

De fato, de acordo com as nossas estimativas, em1970 
a taxa efetiva do imposto de renda passava de 0,1% no deci1 mediano 

(1) 

\ 

{ 

Fishlow admite este fato ao afirmar que "um exercício similar usando os 
de 1970 iria revelar elasticidades positivas para os grupos de educaç~o 
elevada, já que a sua remuneraçao aumentou ainda que a sua participaçao 
va também". Op. cito pág. 3. 

dados 
mais 

relati 
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para 9% no decil superior e 17% no 1% mais rico (1). De qualquerm~ 
neira é importante reconhecer que, mesmo representando remunerações 
acima do custo de oportunidade, aSrnldanças observadas de renda rela 
tiva são indicadores de escassez, servindo como já enfatizamos de 
guias para a posterior correção desses desequilIbrios. 

Uma outra importante evidência a favor de nosso mode 
lo é indiretamente fornecida pelas. simulações de Fishlow acerca de 
estratégias educacionais alternativas. Mesmo num modelo extremamen 
te simplificado, em que se considera que um acréscimo na proporçao 
de pessoal qualificado irá necessariamente reduzir suas rendas rela 
tivas (isto é, supondo deslocamentos apenas ao longo de uma isoqua~ 

ta), as hipóteses de aumento na participação relativa do setor urb~ 
no e melhoria qualitativa da força de trabalho (através do aumento 
dos anos de educação) resultam necessariamente num Acréscimo ~e desi 
gualdade (2). Ou seja, o resultado é exatamente aquele previsto p~ 
lo nosso modelo, só que nós, por estarmos primordialmente interess~ 
dos nos efeitos redistributivos do processo de desenvolvimento, con 
sideramos explicitamente a possibilidade da expansão da oferta de 
mão-de-obra qualificada ser mais do que compensada, a médio prazo, 
pelo crescimento da demanda; isto permite observar, em contraste com 
as simulações, acréscimos simultâneos na proporção e salário relati 
vo do pessoal qualificado, que evidentemente reforça a tendência p~ 
ra um aumento de desigualdade. 

Em resumo mesmo Fishlow demonstra que as mudançasqu~ 
litativas e alocativas da força de trabalho que acompanham o proces 
so de ~esenvolvimento. geram necessariamente um aumento de desigua! 
dade. ~ claro porém que não se pode atribuir a este resultado um 
sentido de piora de bem-estár. O aumento nos anos de escolaridade 
e a imigração rural-urbana, representam uma fo~midável redistribui
ção de oportunidades, que não pode ser reproduzida por nenhum esqu~ 
ma de transferência de renda meramente fiscal. 

(1) Langoni, Dis~ribuição da Renda (livro), Tabela 2.2 

O) Por exemplo, na estratégia educacional referente ao ensino superior, a variân 
cia dos logs. passa de .625 em 1970 para .851 no ano 2020, um aumento dã 
ordem de 13,6%. Fishlow, Another Look, Tabela 4 . 
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6. pOlítica Educacional 

Confirmada a hipótese de que os desequilíbrios no 
mercado de trabalho foram efetivamente a causa principal para o au
mento observado de desigualdade ao longo do tempo, é natural que ê~ 
fase seja dada a pOlítica educacional como instrumento de correção 
(ou minimização) desses desajustamentos. 

Como consequência direta dessa análise dois objeti -
vos de política deveriam ser alcançados: 1 9 ) criar condições para a 
expansão acelerada da educação superior a fim de minimizar os 'quasi 
-rents" do grupo com esta qualificação; 29 ) minimizar o "lag" de 
reação da oferta de pessoal qualificado em resposta a expansao da 
demanda. 

Este último objetivo exige, em primeiro lugar a man~ 
tenção do caráter geral da educaça"5- formal que é ofertada preponde
rantemente pelo governo. Em segundo lugar é necessário estimular, 
através de subsídos, a participação ainda maior do setor privado na 
adequação desta mão-de-obra as condições peculiares do mercado de 
trabalho. Esses sub~ídios poderiam~mar a forma, por exemplo, do 
cancelamento durante um certo período, dos débitos trabalhistas re 
ferentes a mão-de-obra treinada. 

Já a expansão acelerada do ensino superior só será 
viável se for eliminada sua gratuidade. Isto reflete em parte os 
àevados custos diretos da educação superior (aproximadamente 29 ve
zes o de educação primária), e é ao mesmo tempo o reconhecimento ex 
plícito , de que a consideração dos custos indiretos (representado 
pela renda sacrificada por nã~ trabalhar ou trabalhar apenas em tem 
po parcial) resulta, mesmo num sistema de anuidades zero, em forte 
discriminação contra os indivíduos pobres. 

A nossa sugestão é então a de que todos os estudan -
tes pagassem d custo marginal da educação superior. Esta parcela e 
mais os custos puros de oportunidades seriam financiadas através de 
empréstimos por um Banco de Educação e seriam pagos após a entrada 
no mercado de trabalho. A taxa de juro cobrada deveria se aproxi -
mar do custo de oporturndade médio do capital na economia (1). 

(1) Para maiores detalhes acerca dessas sugestões, veja o Capítulo X do livro Dis 
tribuiGão da Renda e Desenvolvimento Econômico, 
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A importância desse esquema é óbvia: seria elimina
da a discriminação contra os indivíduos pobres, garantir-se-ia a 
expansao adequada (em termos de quantidade e qualidade) do ensino 
superior e além do mais ,estariam liberados recursos para serem apli 
cados em outros níveis de educação, cuja rentabilidade social é re
lativamente mais elevada. Portanto é claro que o esquema proposto 
acima permite atender simultaneamente aos objetivos de expansão do 
ensino superior e de todos os outros níveis de educação. Entre es
tes, ênfase especial deverá ser dada a educação primária, cuja ren
tabilidade marginal social, é de acordo com as nossas estimativas, 
extremamente elevada (da ordem de 32%) (1). 

De passagem é importante notar que, ao contrário do 
que afirma Fishlow não há absolutamenterenhuma contradição entre o 
aumento substancial nas rendas relativas do pessoal com educação su
perior ao longo da década, e nossas estimativas das taxas sociais 
de retorno que mostram a educação primária com uma rentabilidade s~ 
cial mais elevada em 1960 e 1970. Em primeiro lugar, as taxas de 
retorno, comparam benefícios (medidos por diferenciais de salario ) 
com custos. Em segundo lugar, são medidas marginais, isto é, refe
rem-se ao retorno associado a anos adicionais de escolaridade. E 
em terceiro lugar, mesmo esquecendo essas qualificações, a compara
ção relevante é entre o comportamento dos salários relativos e ta
xas de retorno ao longo do tempo. Assim a baixa taxa de retorno da 
educação superior reflete em primeiro lugar, o fato - apesar da ma& 
nitude do diferencial de renda em relação ao primário - de seus cus 
tos serem sensivelmente mais elevados; em segundo lugar, o fato de 
que esta taxa mede o retorno dos cinco anos finais de educação adi 
cionados a um estoque de doze anos (colegial completo), cuja 
produtividade marginal, aceitando a lei das proporçoes variáveis,d~ 
veria ser menor do que aquela associada aos cinco anos iniciais de 
educação primária; e em terceiro lugar, a análise do comportamento 
das taxas de retorno entre 1960 e 1969 revela extamente aquilo que 
deveríamos esperar: um aumento sensível da rentabilidade dos níveis 
mais elevados de educação (colegial, superior) ao mesmo tempo que os 

(1) Veja Langoni, A Rentabilidade Social dos Investimentos em Educação no Brasil, 
em Ensaios Economicos em Homenagem a Octavio Gouveia de Bulhoes, APEC, 1971ou 
o Capitulo IV de Causas do Crescimento Econômico do Brasil, APEC Editora, 
1973. 
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níveis mais baixos (primário e ginásio) apresentavam quedas. Em pa! 
ticular a rentabilidade social do investimento em educação superior 
cresceu de 4% para 12% (1). 

Fishlow surpreendemente porém, se opoe a sugestão an 
terior de expansão do ensino universitário: como já ficou claro uma 

limitação na taxa de crescimento da oferta deste tipo de mão-de
obra significa a maximização dos quasi-rents (que poderão até mesmo 
se transformar em ganhos permanentes) com um impacto fortemente re
gressivo em termos de distribuição da renda. 

Na verdade no esquema proposto, não há conflito al

gum entre expansão da educação primária (e particularmente alfabeti 
zação) e educação superior: com o auto-financiamento do último ní
vel, ambos os objetivos podem ser alcançados simultaneamente. 

7. Outras Componentes Cíclicas 

Restaria comentar acerca da importância atribuída a 
pOlítica salarial de 1964/66 para o aumento observado de desiguald~ 
de. 

Na ausência de um modelo teórico, muitos tentaramatri 
buir a essas decisões exógenas, avaliadas a posteriori, a responsa
bilidade maior pelo aumento de desigualdade observado ao longo de 
uma década. Era de se esperar entretanto que a ausência de teoria 

fosse compensada pela riqueza de informações estatísticas. de modo 

que o impacto desta política sob o perfil de renda pudesse ser cui
dadosamente medido. Isto porém não acontece, porque efetivamente 

não existem no caso brasileiro, séries anuais de distribuição de 
renda cobrindo todo o período relevante. 

Por exemplo, Fishlow procura confundir o leitor com 
fragmentos de dados (alguns cuja fonte nem é citada) que não guar -
dam nenhuma relação com o que ele deseja testar, isto é, a importân 
cia da pOlítica salarial. Como possível evidência é apresentadauma 
estimativa das taxas de crescimento da renda média dos empregados 
comparativamente aquela dos empregadores e autônomos. Os resultados 
mostram que houve um aumento maior nas rendas médias do segundo gru 
po (empregadores e autônomos) relativamente ao primeiro (emprega 

(1) Langoni, ibid. 
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dos). Isto evidentemente não prova nada acerca da política sal~ial 
Em primeiro lugar, as taxas de crescimento da renda foram calculad~ 
entre 1960 e 1968/70 enquanto que a política salarial foi implemen
tada a partir de 1964. Em segundo lugar, a comparação só tem algum 
sentido, mesmo para testar uma hipótese mais geral de redistribui -
ção de salarios para lucros, se a estrutura educacional de cada um 
desses grupos ~or mantida constante e se deixarmos de lado a parce
la dos autônomos (pela característica de renda mista). Conforme foi 
apresentado, o maior crescimento da renda média dos empregados e au 
tônomos pode ser considerada como uma evidência a mais a favor de 
nossa hipótese: o resultado refletiria apenas a expansao não neutra 
da demanda de mão-de-obra que beneficiou relativamente mais aquele 
grupo com o maior conteúdo de qualificação (medido por anos de est~ 
dos) . Po.r outro lado ,o comportamento das rendas da propriedade na 
desigualdade global ja foi discutido e, como nós vimos não ha evi -
dência definitiva de que tenha aumento na contribuição marginal des 
ses rendimentos, pelo menos comparavel aquele observado para os ren 
dimentos associados ao capital humano. 

Ao analisarmos os efeitos redistributivos da políti 
ca salarial de 1964/67 é importante antes de mais nada perceber que 
esta era um apêndice da política anti-inflacionaria. Alguma conten 
ção era inevitivel, a fim de facilitar a correção das expectatlvas 
com respeito ao comportamento futuro dos preços, dada a situação anor 
malissima de taxas de inflação da ordem de 90% em 1964. Isto resul 
tou em manutenção da queda do salirio mínimo real, não havendo ini
cialmente uma compensação em termos de bem estar, através do aumen
to no nível de emprego porque a economia estava em depressão ( em 
1964, a taxa de crescimento do produto per capita foi nula). Quando 
me refiro a manutenção da queda é para enfatizar que a redução dosa 
lirio mínimo real não é peculiaridade desta fase, mas uma tendência 
que ji vinha sendo observada desde 1962. Como a Tabela 4 demonstra, 
mesmo na chamada fase "liberal" da política salarial (1962/63), po
de-se observar quedas significativas no nível real de salario míni
mo. Este resultado reflete o fato elementar, do ponto de vista da 
teoria, de que em qualquer mercado só é possível fixar níveis depre 
ços nominais. Os valores reais (ou relativos) serão determinados 
"ex-post" pelo mercado, dependendo do comportamento do índice geral 
de preços. Como até 1964 a inflação era.acelerada e portanto impos 
sível de ser antecipada, é ficil perceber porque mesmo reajustes de 
salários nominais da ordem de 100% foram frustados pelo comportame~ 
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to do mercado, resultando em quedas ex-post nos níveis reais. 
Existe uma outra complicação adicional na considera

çao do impacto da política salarial após 1964. g que nos anos em 
que sua importância é relativamente maior, isto é em 1964/66, a ec~ 
nomia brasil~ira atravessava uma de suas piores crises de depres 
são, inclusive com crescimento negativo do produto per capita. ~. 

impossível identificar lia priori" a magnitude do efeito redistribu
tivo de cada uma dessas componentes. A política salarial tem um 
efeito direto sobre os níveis relativos de remuneração. As conse -
quências da crise de depressão são mais difíceis de captar através 
das medidas convencionais de distribuição, já que o seu impacto é 
no aumento do desemprego que atinge desproporcionalmente a mão-de -
obra não qualificada. 

A análise anterior sugere que qualquer tentativa de 
analisar os efeitos redistributivos causado pela queda do saláriomí 
nimo real tem de considerar também a fase anterior a 1964. 

A consideração explícita deste outro período da déc! 
da torna ainda mais difícil aceitar a plausibilidade da explicação 
simplista proposta por muitos para o aumento observado de desigual
dade. Se vamos atribuir o que aconteceu a decisões exógenas de po
líticas, então para ser consistente, todas as políticas relevantes 
da década xem de ser levadas em consideração e a influência indepe~ 
dente de cada uma terá de ser avaliada. Em particular é fundamen -
tal considerar o impacto regressivo das políticas do início da déc! 
da que resultaram em inflação e estagnação. Na falta de evidência 
empírica, a escolha da política salarial a partir de márço de 1964 
como sendo a que teve o efeito redistributivo negativo mais impor -
tante é inteiramente arbitrária. 

Finalmente, se a política salarial teve realmente uma 
influência significativa e independente, como conciliar a queda de 
33% no salário mínimo em termos reais entre 1960 e 1970, com o au -
mento de renda real de todos os grupos urbanos no mesmo período?(l) 
Conforme a Tabela 5 deixa claro, todos os grupos apresentaram acré~ 
cimos de renda real, mesmo aqueles cuja renda está próxima ao salá-

(1) Apesar dos deflatores utilizados nas duas series terem sido diferentes, as di
vergências nos índices de preço não são suficientes para modificar as conclu -
sões acima. O aumento no índice geral de custo de vida para a Guanabara foi de 
269,7% entre 1960/1970, apenas ligeiramente superior aquele observado para o 
deflator implícito (253,7%). 
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T A B E L A 4 

EVOLUÇÃO DO SALÃRIO MfNIMO NA GUANABARA: 1960/1972 

VALOR ~DIO ANUAL (a) VARIAÇÃO PERCENTUAL 
A N O 

NOMINAL(b) REAL Cc) NOMINAL REAL 

1960 6,99 106 

1961 10;56 123 + 53,04 + 16,04 

1962 13,44 103 + 27,27 - 16,26 

1963 21,00 96 + 56,25 - 6,80 

1964 40,38 94 + 92,28 - 2,08 

1965 62,30 87 + 54,28 - 7,45 

1966 81,23 81 + 30,38 - 6,90 

1967 101,76 78 + 25,29 - 3,70 

1968 125,81 79 + 23,61 + 1,28 

1969 147,87 75 + 11,75 - 5.06 
1970 177,60 71 t. 20,11 - 5,33 

1970/1960 + 157,39 - 33,02 

1971 210,83 73 + 18,71 + 2,82 

1972 255,50 76 + 21,18 + 4,11 

1972/1970 + 44,03 + 7,U4 

Nota: (a) média dos valores mensais 
Cb) em Cr$ correntes, inclusive a partir de 1962 o 13 9 sa1â-

rio 

Cc) números índices, o def1ator utilizado foi o índice geral 
de custo de vida na GB, base 1965/1967 
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rio mínimo legal. Este resultado torna impossível atribuir a polí
tica salarial a responsabilidade maior pelo que aconteceu durante to 
da a década. 

A conciliação dos resultados anteriores, irá dar ain 
da mais relevância as nossas hipóteses. A queda do salário mínimo 
real de 33\ entre 1960 e 1970 e o aumento entre 4\ e 14\ da renda 
real dos decis medianos no setor urbano refletem o deslocamentQ dos 
indivíduos ao longo do perfil de renda. Em outras palavras, os in
divíduos que em 1970 recebiam o salário mínimo não são os mesmos de 
1960. Na verdade é possível que eles nem aparecessem nos dados refe 
rentes a distribuição urbana em 1960: naquela época eles trabalha -
vam no setor primário, ou simplesmente não tinham ainda ingressado 
na força de trabalho. Esse deslocamento ao longo do perfil de ren
da não pode ser avaliado diretamente a partir das medidas convencio 
nais de distribuição apesar de ser um indicador extremamente impor
tante do alto grau de mobilidade da sociedade brasileira. Entretan 
to, parece haver poucas dúvidas de que esta mobilidade tenha sido 
consequência direta da aceleração do crescimento econômico que car.ac 
terizou o período 1967/70. Com o maior dinamismo da economia, as 
quedas de salário mínimo real puderam ser compensadas em termos de 
bem estar, pela expansão do emprego pouco qualificado. Este se be
neficiou ainda do estímulo autônomo dado a construção civil através 
do mecanismo de poupança e investimento coordenado pelo Banco Nacio 
nal de Habitação. Como o salário mínimo real ainda permanecia aci
ma do nível de remuneração da mão-de-obra equivalente no setor agri 
cola, ampliaram-se as oportunidades de emprego no setor urbano e ga 
rantiu-se ainda uma margem líquida de benefícios na transferênciade 
mão-de-obra de um setor para o outro. Por outro lado a expansãoac~ 
lerada do setor urbano, facilitava enormemente a mobilidade verti -
cal (entre ocupações) e horizontal (entre subsetores urbanos) prin
cipalmente pelo maior estímulo que as firmas passam a ter para in -
vestirem em treinamento. 

Por outro lado a expansão rápida da economia ampliou 
também as oportunidades de emprego bem como o aumento nas horas mé
dias trabalhadas. Esse conjunto de fatores foi suficiente para com 
pensar os efeitos negativos da queda de salário mínimo real. 

De fato a análise do período mais recente sugere que 
houve efetivamente uma ampliação substancial do salário médio real, 
com a aceleração do crescimento: de acordo com a Lei dos 2/3 (Mini~ 
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térío do Trabalho) o salário médio real dos empregados no setor ur
bano cresceu cerca de 16,5\ entre abril de 1967 e abril de 1970. Ou 
tra evidência é a arrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço (FGTS) no período de 1968/1970, fornecidas pelo Banco Nacional 
de Habitação. Como o FGTS é um imposto estritamente proporcional ã 
folha de pagamento das empresas, os resultados per capita em termos 
reais refletem -desprezando variações na eficiência de arrecadação
o aumento do salário médio no setor urbano (1). Assim para São 
Paulo entre 1968 e 1970, o acréscimo de salário real foi da ordemde 
29,$%. Para Recife esses mesmos valores são da ordem de 28,1%. 

T A B E L A 5 

RENDA ~DIA DO SETOR URBANO 1960/1970 

(em Cr$ por mês/1970) 

PERCENTIL 1960* 1970 1970/60 

40 - 87 102 + 17,24 
10 185, 193 + 4,32 
.10 203, 23-2, + 14,28 
10 250, 283, + 13,20 
10 314, 398, + 26,75 
10 402. 574. + 42,79 
10+ 1 030, 1 688, + 63,88 

* o def1ator utilizado é o Def1ator Imp1í 
cito do PIB 

Fonte: Langbni,-op.cit., pig. 70 

(1) Os valores reais são apresentados em UPC, isto ê, unidades padrão do capital 
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Todos esses resultados sugerem que a relação salário 
médio/salário mínimo elevou-se substancialmente durante este perío
do, ou em outras palav~as, que o salário mínimo está perdendo impo~ 
tância na determinação do salário médio da indústria. 

A impossibilidade de isolar, com apenas duas observa 
çoes, os efeitos redistributivos de políticas específicas implemen
tadas durante a década é uma das razões para" nós não termos dado 
ênfase em nosso trabalho, às diversas componentes cíclicas da déca
da. A outra razão, e esta a principal! é que nós estamos convenci
dos de que a parcela maior do aumento observado de desigualdade de
ve ser atribuída ao impacto diferenciado que a expansão rápida do 
setor urbano teve sobre a demanda de mão-de-obra de diferentes qua
lificações. g lógico que a política de contenção salarial contri -
buiu de alguma forma para a ampliação da magnitude deste impacto 
Mas o importante é que existem razões suficientemente fortes para 
acreditar que o aumento de desigualdade iria acontecer, independe~ 
te do comportamento do salário mínimo urbano. Assim, de acordo com 
o nosso mod~lo, o aumento relativamente menor da ,renda real dos gru 
pos situados nos decis medianos é consequência ,direta da alta elas
ticidade da oferta de mão-de-obra pouco qualificada que aí predomi
na (1). Nessas condições, é impossível conseguir acréscimos artifi 
ciais de salário real através de política salarial a nao ser com um 
controle da quantidade de mão-de-obra empregada, o que significadi~ 
criminar contra aqueles que ainda não tiveram acesso ao mercado, ou 
em outras palavras, aumentar o desemprego. 

A única solução viável é tornar a curva de ofertades 
te tipo de mão-de-obra positivamente inclinada, o que é equivalente 

a transformar mão-de-obra não qualificada em qualificada através de 
investimentos em educação. 

8. Evidência Internacional 

Como nenhum país teve ainda a chance ou tempo para 
adotar o modelo brasileiro de desenvolvimento, um corolário imedia
to daqueles que atribuem a fatores institucionais a responsabilida-

(1) Para os decis inferiores a comparação se torna mais problemática pela grande 
variância das horas normais trabalhadas, já que aí predomina o emprego tempo 
rário e não contratual. 
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de maior pelo aumento de desigualdade, é de que este aumento é uma 
peculiaridade do Brasil. 

Existe porém evidência empírica substancial de que 
este nao é o caso. Trabalhos clássicos da literatura sobre distri
buição da renda como o de Kuznets, Kravis, Lydall e Chiswick mos 
tram que existe uma forte correlação entre a taxa de crescimento da 
economia e o aumento de desigualdade independentemente do quadro 
institucional vigente. 

Alguns desses resultados foram resumidos no nossotra 

balho (1). 
A estes estudos acrescenta-se agora o trabalho de 

Felix Paukert, economista da conceituada Organização Internacional 
do Trabalho, recentemente publicado em inglês no International 
Labour Reviewde agosto-setembro do corrente ano, sob o 
"Income Distribution at Different LeveIs of Development: A 

título 
Survey 

of Evidence" (Distribuição da Renda em Diferentes Níveis de Desen -
volvimento: Uma Resenha da Evidência). Paukert reuniu os dados so
bre distribuição da renda de nada mais nada menos 56 países. Na 
amostra há uma grande variedade de sistemas sócio-econômicos, e de 
regimes políticos como os representados pelos Estados Unidos ,Suécia, 
India, México, Israel, etc. 

Esses 56 países foram então classi~icados segundo 
dois critérios: o nível de desenvolvimento medido pela renda per ca 
pita (em US$) e o índice de concentração de renda apresentado pelo 
coeficiente de Gini (este índice varia de zero a um e, quanto maio~ 
maior a concentração da renda). 

Estas duas variáveis medidas ao longo, respectivame~ 
te, do eixo horizontal e vertical, permitiram então a obtenção de 
uma curva conforme reproduzimos no Gráfico 11. 

O que há de notável neste Gráfico? Sem dúvida é a 
constatação de que o grau de concentração tende inicialmente a ele
var-se com o nível de renda per capita, atinge um máximo (na faixa 
dos US$ 300 aos US$ 500) e depois começa a diminuir. Daí a sua for 
ma gráfica aproximar-se bastante de uma parábola. 

Portanto a experiência desses países é uma evidência 
empírica irrefutável a favor da tese de que o aumento de desigualda 

(1) Langoni, Distribuição da Renda e Desenvolvimento Econômico do Brasil, pág. 
198/201 

1 
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GRÃ F I C O II 

RELAÇÃO ENTRE DISTRIBUIÇÃO DA RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
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Fonte: Felix Paukert, Income Distribution at Different LeveIs of 
Dev~lopment: A Survey of Evidence, International Labour 
Review, agosto-setembro 1973, pág. 119. 
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de é urna consequência inevitável do processo de desenvolvimento ec~ 
nômico, pelo menos na sua fase inicial onde a renda per capita ain
da permanece relativamente baixa. Em geral a passagem do estágio de 
baixa renda per capita (menos de US$ 100) para urna renda per capita 
relativamente mais elevada (acima de US$ 500) é acompanhada por al
tas taxas de crescimento corno as que predominam atualmente no Brasil 
g a chamada fase de crescimento acelerado. 

Como a hip5tese de que todos esses 56 países tenham 
adotado uma política de contenção salarial é remota e absurda, este 
comportamento s5 pode ser racionalizado pelas mudanças que ocorrem 
no mercado de trabalho com o processo de desenvolvimento e que já 
foram discutidas com detalhe. 

O ramo ascendente da curva corresponde a fase de de
sequilíbrio no mercado de trabalho caracterizado pela escassez de 
mão-de-obra qualificada, que se beneficiam de "quasi-rents". O ramo 
descendente reflete a ação dos mecanismos de ajustamentos para a 
correção desses desequilíbrios iniciais, com a eliminação progressi 
va do excesso de demanda por mão-de-obra qualificada via desacelera 
ção do crescimento econômico e expansão da oferta. 

Esta é a essência do que está acontecendo em termos 
de distribuição da renda no Brasil. Observem que quanto mais rápi
do o crescimento mais rapidamente a economia poderá se deslocar do 
ramo ascendente da curva (zona de contradição) para o ramo descen -
dente (zona de conciliação). Isto confirma a idéia de que o instru 
mento redistributivo mais poderoso é efetivamente o crescimento ace 
lerado. 

9. Resumo e Conclusões 

Este trabalho é urna reapresentação da nossa análise 
acerca dos fatores que explicam o aumento de desigualdade da distr! 
buição da renda no Brasil entre 1960 e 1970. 

Feita a análise, verificou-se que existem suficien -
tes razões te5ricas e evidência empírica para acreditar que uma par 
cela substancial do aumento de desigualdade esteja associado aos de 
sequilíbrios no mercado de trabalho que ocorrem ao longo do proces
so de desenvolvimento e que são particularmente importantes na fa
se de crescimento acelerado. Estes desequilíbrios acontecem porque 
o crescimento da economia não é equilibrado (do ponto de vista seto 
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rial ou regional) nem tão pouco homogêneo (na verdade diferenciação 
deverià ser tomado como uma d~ suas características mais importan -
tes). No caso brasileiro. houve uma expansão desproporcional do se 
tor urbano relativamente ao primirio e em cada um desses setores das 
indústrias modernas relativamente as tradicionais. Por isso a ex -
pansão da demanda derivada por mão-de-obra é tipicamente não neu
tra:ela beneficia mais o pessoal mais qualificado. refletindo o 
avanço dos setores modernos que são tipicamente "skill intensive". 

O impacto final sobre os salirios relativos se com -
pleta pelas diferenças de elasticidade da oferta de cada tipo de 
mão~de-obra (quanto mais qualificada mais inelistica) e pelas pecu
liaridades da função de produção da educação formal que faz com que 
mudanças na escal~ da oferta sejam rélativamente lentas. 

Assim o modelo é suficientemente geral para explicar .. 
nao so os ganhos relativamente maiores do grupo situado no extremo 
superior da distribuição como também os ganhos menores d~s decis in 
feriores (1). 

Simultaneamente, a evidência empírica-não revelou ne 
nhuma tendênc{a sistemitica para um aumento significativo na contri 
buição da remuneração do capital físico, pelo menos na medida em 
que seu impacto seja corre-tamente assimilado pela variivel posição 
na ocupação (empregado. autônomo e empregador). Os principais re -
sultados foram: 

1. A estabilidade dos coeficientes repreSentativos do 
impacto dos níveis superiores de educação sobre a -renda quando da 
inclusão da variivel posição na ocupação (que foi utilizada como 
"proxy" para acesso a propriedade), reduziu as possililidades da va
riivel educação estar na verdade captando o efeito da acumulação de 
riqueza. Este resultado reitera a influência independente e subs -
tancial das diferenças em educação sobre os níveis individuais - de 
renda; 

(1) Uma outra evidência acerca da importância da aceleraçao do crescimento sobre a 
desigualdade foi apresentada em nosso trabalho:Tràtá-se de uma regressão comba 
s!: em uma "cross-section" por regiões entre o grau de concentração (particifa=
çao dos 10+) nível de renda e taxa de crescimento. Consistente com a previsao 
de nosso modelo verificou-se que o grau de concentração aparece positivamente 
c~rrelacionado com a !!!! de crescimen;o e negativamente correlacionado com o 
n1vel de renda. Entretanto o pequeno numero de observaçoes (apenas seis) suge
re cautela na generalização desses resultados. 
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2. A pequena contribuição marginal das diferenças de 
acesso a propriedade. Em 1970, esta contribuição foi estimada em 
2,14% sendo portanto inferior a de todas as outras variáveis: educ~ 
ção (13,38%), idade (7,69%), sexo (5,83%), região (5,35\) e ativid~ 
de (3,48 %) . 

3. Por outro lado, onde a contribuição marginal des
ta variável é relativamente mais importante - setor primário - é 
justamente quando não se pode afirmar inequivocamente que tenha ha
vido um aumento de desigualdade, já que as curvas de Lorenz referen 
tes a 1960 e 1970 se cruzam. 

4. Outra evidência indireta é a tendência de longo 
prazo para a queda na participação da renda da propriedade na renda 
global, 

Finalmente enfatizamos a impossibilidade de identifi 
car inequivocamente a influência independente da política salarial a 
partir de 1964, sobre o comportamento da distribuição da renda det~ 
da uma década. Em primeiro lugar, a sua influência seria apenas so 
bre o comportamento dos decis inferiores do setor urbano. Em ou
tras palavras, esta não é uma explicação que permita compreender o 
que aconteceu com o perfil de renda como um todo, Em segundo lugar, 
ela teria apenas reforçado uma tendência que poderia ser explicada 
teoricamente pelo comportamento elástico' da mão-de-obra não qualifi 
cada. Em terceiro lugar. se a explicação é baseada em fatores" ad 
hoc" então consistência exige que todas as políticas (ou componen -
tes cíclicas), que tiveram potencialmente importantes efeitos redis 
tributivos durante a década, sejam avaliadas. Assim não tem senti
do analisar a política salarial, sem falar ao mesmo tempo, nos efei 
tos fortemente regressivos da inflação crescente até 1963, ou o im 
pacto da crise de depressão de 1963 a 1966. 

g importante a. esta altura compreender que a mensa -
gem principal de nosso trabalho não é a de justificar a distribui -
çao da renda atual no Brasil, Há um consenso geral do qual firme 
mente participamos, de que ela está longe de ser considerada ótima, 
apesar de todas as dificuldades que existem na definição clara e 
precisa de como deve ser esta distribuição ótima. 

O que nós procuramos demonstrar é, o absurdo em que
rer atribuir o aumento de desigualdade de uma década exclusivamente 
a um dos aspectos da política econômica posta em prática a partir de 
1964. Por outro lado, a interpretação correta do que ocorreu é fun 
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damental para a orientação de políticas, cujo objetivos sao os de 
corrigir as distorções observadas. Na nossa análise a fase de cres 
cimento acelerado do processo de desenvolvimento, provoca um aumen
to de desigualdade que não pode entretanto ser utilizado como indi
cador de bem estar. Nesta fase de desequilíbrio as medidas conven
cionais de distribuição tem muito pouco significado. 

O critério relevante deve ser o de ampliação de ~o! 
tunidades. Neste ponto de vista eu não conheço instrumento mais po 
deroso do que o crescimento acelerado, principalmente pelo seu im -
pact~ em termos de aumento significativo no nível de emprego. Opr~ 

blema consiste exatamente em delinear políticas que, sem perder de 
vista este objetivo primordial, permitam que a economia atravesse e! 
sa fase de tmnsição rumo ao estágio de desenvolvimento minimizando 
os desequilíbrios nos diferentes mercados e particularmente no mer
cado de trabalho. E isto é exatamente o que nós procuramos fazer 
na parte final de nosso trabalho,onde discutimos a política educa -
cional, agrícola, tecnológica, saúde e fiscal (1). 

lO .. Implicações políticas 

g interessante terminar traçando as linhas gerais des 
sas políticas. A política educacional já foi discutida anteriormen
te. 

Ainda em ~ermos de i~vestimento em capital humano 
maior ênfase deverá ser dada aos ga~tos em saúde básica, que devem 
ser considerados como investimentos e não consumo, já que eles au -
mentam a capacidade produtiva da força de trabalho: diretamente qu~ 
do se trata de trabalho manual, e indiretamente por permitir uma ab 
sorção mais eficiente de outras formas de investimentos em recursos 
humanos, e principalmente educação. Na verdade uma das formas de 
perpetuação das diferenças de oportunidades entre indivíduos das 
classes de renda mais baixa e aqueles de renda mais alta é justamen 
te as diferenças de acesso a assistência médica e os baixos padrões 
nutricionais. O problema aqui é nio apenas de um aumento no volume 
global dos recursos existentes, mas uma definição mais clara das 
áreas prioritárias, uso mais eficiente dos recursos já existentes 

(1) No Capítulo X do livro Distribuição da Renda e Desenvolvimento Econômico do 
Brasil, apresentamos uma versão mais completa dessas políticas. 
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(exemplo típico sendo o INPS) e um esforço maior de complementação 
entre esses investimentos e os investimentos educacionais. ( Assim, 
por exemplo, toda estrutura do MOBRAL poderá também ser utilizadap~ 
ra o desenvolvimento das atividades relacionadas com saúde). 

Por outro lado parece h~ver poucas dúvidas de que o 
crescimento populacional, está por trás da alta elasticidade daofer 
ta da mão-de-obra não qualificada, ajudando a explicar a dificulda
de de transferir para esses lndivíduos ganhos de produtividade, ma~ 
tendo ao mesmo tempo elevada a demanda por serviços públicos (educ~ 

ção, saúde, habitação). Não acreditamos na necessidade e principal 
mente na viabilidade econômica de um programa de controle forçado da 
natalidade para o Brasil. Mas consideramos de fundamental importâ~ 
cia a eliminação da discriminação do acesso às informações quanto as 
possibilidades já existentes de controle, que afeta principalmente 
os indivíduos das classes de renda mais baixa. O processo de desen 
volvimento econômico com o consequente aumento do nível de renda per 
capita, melhoria do nível educacional e o intenso processo de urba
nização fará automaticamente a outra parte. Este ajustamento dome~ 
cado será beneficiado pela provável redução do custo de controle co
mo fruto das pesquisas que se estão realizando nesta área em países 
desenvolvidos. 

Nós demos bastante ênfase ao fato de que o núcleo in 
dustrial em expansão rápida na fase de crescimento acelerado. usa 
uma tecnologia importada, cuja característica é não apenas a inten
sidade no uso de capital, mas também a intensidade no uso de mão-d~ 
obra qualificadao Portanto, uma das alternativas para reduzir os 
desequilíbrios no mercado de trabalho. seria através de investimen
tos domésticos em pesquisa aplicada. 

Aqui a estratégia mais adequada, principalmente seum 
dos objetivos é beneficiar a empresa privada nacional, seria a cana 
lização de recursos para grupos setoriais de pesquisa ao invés da 
firma individual. Estes grupos atuariam como importante elemento in 
termediário entre as universidades ou produtores de pesquisa aplic~ 
da de caráter mais geral (mesmo aqueles situados no exterior) e as 
firmas individuais. Desta forma aumenta a possibilidade de explor~ 
ção dos ganhos de escala que, notoriamente existem na atividade de 
pesquisa (ou em outras palavras, evita-se a pulverização de recur -
sos em pequenas unidades de produção), e ao mesmo tempo elimina -se 
a discriminação a priori contra firmas pequenas, maximizando-se o 



I 
1 

I 

I 

I 
1 

benefício social pelo livre acesso de todas as firmas do setor aos 
resultados da pesquisa. Estes fundos setoriais de pesquisa seriam 
financiados em parte pelo governo (direta ou indiretamente através 
de incentivos) e em parte compulsoriamente pelas próprias firmas que 
deles fizerem parte. Uma parcela desproporcional dos recursos dev~ 
ria ser financiada pelas empresas multinacionais que são as que atual 
mente mais se beneficiam com a possibilidade de transferir tecnolo
gia do exterior. 

O governo teria de atuar diretamente no setor agríc~ 
la onde, no caso de variedades, a possibilidade de transferência p~ 
ra e simples de espécies desenvolvidas no exterior em geral inexis
te. Naárea agrícola a política tecnológica voltada primordialmente 
para produtos de alimentação básica e de exportação, poderia se tran! 
formar num elemento poderoso de aumento da renda real da parcela da 
população situada nas classes mais pobres. Indiretamente através da 
redução do preço real dos produtos básicos que constituem parcelasubs 
tancial do dispêndio corrente desses grupos. Diretamente pela pos
sibilidade que esses produtos oferecem, pela re~ivamente alta elas 
ticidade de demanda (renda no primeiro caso, e preço no segundo) ,p~ 
ra simultaneamente aumentar a produtividade e a renda real do se 
toro 

Com respeito a reforma agrária, que é sempre um pon
to extremamente controvertido, é importante fazer algumas observa -
ções que considero básicas para uma definição de seu potencial como 
instrumento redistributivo. 

Reforma agrária no sentido estrito significa confis
cação, parcial quando o pagamento é inferior ao preço real de merca 
do, e total quando simplesmente não há pagamento algum. 

Esta última alternativa é pouco compatível com uma 
economia de mercado onde uma das forças básicas de estímulo ã pro 
dução é justamente a possibilidade de apropriação dos benefícios a! 
sociados a qualquer investimento (a menos das externalidades). Qual 
quer tentativa de generalização dessas medidas levaria a um proces~ 
rápido de desinvestimento privado no setor agrícola com redução do 
nível de produção, cujas consequências seriam fortemente regressi -
vas aumento no preço de produtos básicos de alimentação, e pelom~ 
nos na fase de transição, até mesmo aumento no nível de desemprego, 
ambos prejudicando desproporcionalmente os indivíduos situados nas 
classes de renda mais baixa. 

Por outro lado, o pagamento integral do valor de mer 
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cado das propriedades torna inviáveis desapropriações em grande esc~ 
la, além de não haver, do ponto de vista agregado, qualquer redistri 
buição da riqueza, pois os proprietários rurais apenas modificam a 
forma pela qual seu patrimônio está sendo aplicado. A solução inte~ 
mediária é a de pagamento (total ou parcial) em títulos da dívida p~ 
blica, o que implica em alguma redistribuição direta de renda, uma 

vez que os proprietários são forçados a emprestar ao Governo. Em 
qualquer alternativa haverá sempre uma redistribuição de oportunida
des pelo acesso de novos indivíduos à propriedade de terra. 

Esta análise inicial sugere que a reforma agrária, no 
sentido estrito da palavra, é um instrumento político de ação limit! 
da para ser aplicado em áreas que, por um complexo.de fatores (incl~ 

sive de natureza histórica)., apresentam pequenas possibilidades de 
funcionamento dos mecanismos redistributivos de mercado e cujo nível 
de tensão social e política é tal que, soiuções de longo e médio pr! 
zos deixam de ser viáveis. 

Isto é particularmente verdadeiro no Brasil, onde 
por condições naturais, existe a alternativa de redistribuir terras 
de excelente qualidade que são do domínio público. Neste caso há 
em geral, necessidade de investimento em infra-estrutura, mas que 
atende simultaneamente a outros objetivos (como é o exemplo típico 
de rodovias), em contraste como o pagamento puro e simples pela com
pra de terra. Por outro lado, a experiência histórica de outros paí 
ses e o próprio padrão regional de desenvolvimento agrícola do 
Brasil não dão qualquer suporte à hipótese que sustenta a necessida
de de redistribuição generalizada de terras, como pré-condição para 
aumentos de produtividade (e, consequentemente, nível de renda) no 
setor. 

De toda maneira, qualquer programa de redistribuição 
da posse da terra, ainda que regional, terá de ser necessariamente 
acompanhado por políticas de desenvolvimento agrário, já por nós dis 
cutidas: investimentos em capital humano, pesquisa e adoção de no
vos insumos, além de todo um esquema especial de subsídios que permi 
ta a sustenção desses novos empresários agrícolas, pelo menos na fa
se inicial de implantação do processo. 

Restaria algumas considerações sobre a política fis
cal. Aqui além do aumento da taxa efetiva de progressividade do si~ 
tema de impostos, principalmente através da inclusão na base do im -
posto dos ganhos de capital, e da criação de um imposto proporcional 
sobre a riqueza ou patrimônio, algumas modificações poderiam ser fei 



tas no mecanismo de incentivos fiscais. A idéia básica é garantir a 
transferência de uma parcela maior dos benefícios para o fator trab~ 
lho, sob a forma de aumento no nível de emprego e ganhos de produti
vidade. Isto poderia ser conseguido transferindo-se parte dos subsI 
dios atualmente dirigidos quase que exclusivamente ao capital para o 

fator trabalho,através do cancelamento durante um certo período, dos 
encargos trabalhistas das firmas beneficiadas. Desta forma elimina
ria-se uma das maiores distorções do esquema de incentivos, em parti 
cular aqueles voltados para o Nordeste, que é o seu pequeno impacto 
em termos de emprego pela alta intensidade de capital das unidades 
produtivas aí instaladas. 

Ainda com respeito ao problema do emprego, este sis
tema de incentivos à mão-de-obra poderia ser manipulado a fim de es
timular a alternativa "second shift" (ou segundo turno) relativamen
te a expansão da capacidade produtiva. Existem uma série de restri
çoes na legislação trabalhista que tornam extremamente caro para o 
empresário utilizar mão-de-obra no turno noturno. Eliminadas essas 
restrições, ou mesmo através de estímulos adicionais, nós poderíamos 
para uma grande faixa de empresas (inclusive no setor serviços) sem 
qualquer alteração no estoque já existente de capital físico, ampli~ 
substancialmente a capacidade de absorção de mão-de-obra. Seria po~ 
sível desta forma eliminar em grande parte a restrição que a elevada 
relação capital-trabalho, impõe à capacidade de geração de empregos 
do setor urbano. g importante ainda perceber que tudo isto seriacon 
seguido com ganhos adicionais de eficiência pela possibilidade de ex 
pIorar economias de escala, inclusive as que dizem respeito ao aumen 
to da proporção pessoal empregado na linha de produção/pessoal admi
nistrativo. 

As sugestões anteriores, necessariamente de carater 
geral. e longe de serem totalmente abrangentes. tem como o único ob
jetivo demonstrar que existem, dentro do modelo brasileiro váriaspo~ 
sibilidades para correções e ajustamentos nas distorções provocadas 
pelo crescimento rápido. Em particular em uma economia como a nossa 
que ainda está distante da fronteira de eficiência, em muitos casos, 
alguns ilustrados acima, é possível atender simultaneamente a objeti 
vos red1stributivista e de crescimento. 
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