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LAUDO DE JU LGAMENTO DE TESE DOUTORAL 

o trabalho apresentado pelo Doutorando Virgflio Horácio Samuel 

Gibbon, sob o título 11 DISTRIBUIÇAO DE RENDA E MOBILIDADE SOCIAL: A EXPERI-

ENCIA BRASILEIRA", vem preencher uma lacuna na literatura econômica do Srasil, tratando 

de uma das mais importantes questões da época atual que é a do deslocamento dos indivíduos 

entre as diversas classes de renda no decurso do tempo. Para o estudo dessa mobilidade o can-
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didato apresenta nos Capítulosl e,/ de sua Tese, dois métodos originais de pesquisa para com-

plementar a matriz de mobilidade dos mesmos indivíduos nas classes de renda observadas em 

1970 e 1975, mediante o acoplamento de duas matrizes às matrizes originais: uma destinada a 

estimar aqueles indivíduos que sofreram perda de renda real no período de 1970 a 1975 e ou-

tra a matriz de procedência destinada ao estudo de origem dos indivíduos que compunham as 

diversas classes de renda em 1975. Como bem acentua o autor da Tese, esta última matriz 

triangular é importante para medir os efeitos do desenvolvimento econômico sobre a distribui-

ção de renda, pois permite estudar "a mobilidade das baixas camadas de população e a absor-

ção de novos indivíduos no mercado de trabalho". 

Pode-se pensar em outra metodologia para estudar a mobilidade dos 

indivíduos entre os diversos níveis de renda, entretanto, a que foi apresentad a satisfaz plena-

mente o objetivo do estudo apresentado. 

Em vista das razões assinaladas atribuo grau dez ( 10 ) ao candidato 

ao título de Doutor, não só pela Tese apresentada como também pela sua defesa. 

Rio deJaneiro,10 de outubro de 1978 
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LAUDO DE JULGAMENTO DE TESE DOUTORAL 

Como membro da Banca Examinadora instituída para examinar a 

Tese de Doutoramento em Economia, submetida ã Congregação da Escola de Pós-Graduação 

em Economia ( EPGE ), por Virgílio Horácio Samuel Gibbon, sob o título "DISTRIBUIÇAO 

DE RENDA E MOBILIDADE SOCIAL: A EXPERIENCIA BRASILEIRA", apresento o se-

gu inte parecer: 

- A Tese apresentada constitui relevante trabalho empírico sobre o 

problema de distribuição de renda no Brasil e seu enfoque é bastante original. A mobilidade 

dos indivíduos entre classes de renda, ao longo do tempo, é destacada e os resultados obtidos 

contribuem significativamente para melhorar nossos conhecimentos sobre a distribuição da 

renda. Em particular, fica claro que medidas estáticas de concentração têm pouco significado e 

devem ser analisadas com o devido cuidado, especialmente num contexto de crescimento eco-

nômico. 

Em vista disto, recomendo sua aprovação, com o grau dez ( 10 ). 

EPGE/IBRE 
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Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1978 
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LAUDO DE JULGAMENTO DE TESE DOUTORAL 

Tendo participado da banca examinadora da Tese de Doutorado, 

submetida à EPGE por Virgflio Horácio Samuel Gibbon, sob o título "DISTRIBUIÇAO DE 

RENDA E MOBILIDADE SOCIAL: A EXPERIENCIA BRASILEIRA", considero-a relevante 

para a atualidade brasileira, apresentando novas evidências sobre um tema controvertido e 

importante. Em sua execução o autor demonstrou possuir domínio dos conceitos econômicos 

e imaginação para lidar com difíceis problemas empíricos. Em vista disto recomendo a aprova-

ção da referida Tese com grau dez ( 10 ). 
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LAUDO DE JULGAMENTO DE TESE DOUTORAL 

Tendo examinado a Tese de Doutoramento de Virgílio Horácio Sa-

muel Gibbon, "DISTRIBUIÇAO DE RENDA E MOBILIDADE SOCIAL: A EXPERIENCIA 

BRASILEIRA", considero-a aprovada por se tratar de um estudo profundo sobre um dos mais 

relevantes problemas brasileiros, realizado dentro dos rigores acadêmicos e trazendo inclusive 

contribuições metodológicas originais. 

Virgílio Gibbon demonstrou nesta Tese completo dom(nio do ins-

trumental de teoria econômica e econometria, combinando capacidade de pesquisa e investiga-

ção com uma boa dose de criatividade. Seu trabalho certamente se constituirá em ponto de 

referência obrigatório para os estudiosos dos problemas sociais brasileiros. 

Por esses motivos, confiro-lhe o grau dez ( 10 ). 

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1978 
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Carlos Geraldo Langoni 
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CAPfTULO I 

A DISTRIBUIÇÃO DE REI'IDA EM 1970 e 1975 

1 - Introdução 

1.1- Distribuição de Renda na ~cada de 60 e Evidências rrais Recentes 

A evidência empírica sobre o comportamento da 

diitribuição de renda em diversos países indica que ~ razoã-

vel esperar-se um aumento 'do' grau de desigualdade nos estã-

9ios iniciais do processo de desenvolvimento econômico, como 

resultado de um conjunto de forças dinâmicas inerentes aop~-

prio funcionamento de uma economia de mercado. Por outro lado, 

nao apenas a teoria, mas a" própria experiência de países a-

tualmente desenvo~vidos, indicam que este mesmo conjunto de 

forças, atuando sobre os preços e os retornos relativos, se 

encarrega de deflagrar mecanismos redistributivos ao longo do 

tempo, que dissipam paulatinamente os efeitos concentradores 

1niciais~1) 

(I)Evidência intcrn~cional desta afirmaç~o foi apresentada por Kuzncts 
(1963), Chiswick (1971) e Paukert (1973). 

"\. 
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A economia brasileira, na segunda metade da 

década de 60, passou a apresentar elevadas taxas de cresci-

mento do produto e, a partir desse período, aumentou também o 

interesse sobre estudos de distribuição de renda com a fina-

lidade de averiguar-se em que medida o desenvolvimento econô-

mico estaria promovendo, simultaneamente, o desenvolvimento 

social. 

Usando uma amostra abrangendo 1.27% do Censo 

Demográfico para os anos de 1960 e 1970, Langoni (1973), tra-

balhando com dados de rendas individuais, obteve resultadosque 

apontaram para um inequívoco aumento do grau de desigualcade 

ao longo da década. Com ~feito, todos os grupos, exceto o de-

cil superior, apresentaram perdas de participação relativa na 

renda. O decil superior aumentou sua participação de 39.66%. 

para 47,79%. Entretanto, vale a pena observar que, para todos 

os grupos, ocorreram elevações de renda real, sendo que as 

maiores taxas de crescimento se verificaram para os extremos 
~. 

da distribuição. 

Estatr~ticas agregadas de desigualdade tamb6m 
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revelaram aumento de concentração, com o índice de Gini cres-

cendo 13,7%, o índice de Theil 37,09% e a variância dos loga-

ritmos 29,37%. 

Quebrando a análise por setores U~bano~ (searrr 

cário e terciário) e Ru~al, Langoni observou que a renda real 

apresentou crescimento em ambos, mas que o aumento da desigual-

dade ocorreu apenas no setor urbano, exatamente aquele em que 

a taxa de crescimento da renda média foi mais elevada (42,13% 

em contraste com 14,04% no setor primário). Na verdade ,não lhe 

foi {X)ssível detectar um aurrento inequívoco de desigualdade no se-

tor primário, uma vez que as curvas de Lorenz estimadas para 

os dois períodos da anál-ise se cruzaram. 

o arcabouço teórico apresentado por Langon~pa-

ra explicar o aumento de desigualdade observado, se fundamen-· 

", 

ta na consideração de que o desenvolvimento econômico é um 

processo de desequilíbrio, caracterizado por uma 

transformação dos setores tradicionais em setores 

Esse desequilíbrio, que se exacerba em fases de 

continua 

modernos. 
". 

crescimento 

acelerado, faz com que a dcmandn por novos fatores se deslo-
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que sobre uma oferta ·rela ti vamente inelástica a curto e médio 

prazos, cuja consequ~ncia é o aparecimento de "quasi-rents", 

tanto para o capital humano como para o capital físico. 

Parte desses ganhos excedentes podem ser nega-

tivos, especialmente os associados ao capital físico, em se-

tores que apresentam perda de importância relativa. PorÉm, eles 

ass~J magnitude extremamente relevante no que diz respeito 

aos contigentes de mão-de-obra especializada. 

Essa tend~ncia é reforçada na medida em que e-

xistam substància~desequilíbrios no processo de crescimento, 

onde os setores modernos se mostram mais capazes de absorver, 

com mais intensidade, inovações tecnológicas. Assim sendo, por 

existir um elevado grau de complementariedaàe entre qualifi-

caça0 e capital físico moderno, o impacto dos diferenciais de' 

salário entre mão-de-obra qualificada e nao qualificada será 

tanto maior, quanto mais elevada for a concentração do cres-

cimento nos setores modernos. -. . 

. Ainda segundo Langoni, a relação entre os"quasi 

-rents", oriundos do capital físico e a distribuição pessoal 
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da renda, é mais complexa. De fato, inicialmente, os ganhos 

extras assumem a forma de lucros adicionais realizados po~~ 

presas que se beneficiaram das novas oportunidades de inves-

timento e dos ganhos de produtividade associados ã incorpora-

çao de novos fatores. A primeira pergunta relevante portanto, 

seria:que parcela desses lucros será reinvestida? A respos-

ta, certamente, dependerá das expectativas de retorn~ dos no-

vos investimentos que, em última instância, sao função das 0-

portunidades alternativas de inversão. 

Se em urna economia existem expectativas de que 

as taxas de crescimento do produto deverão manter-se elevadas 

ao longo do tempo, haverá urna tendência de retenção dos lucros 

por parte das empresas,o que significa que parte dos ganhos 

será capitalizada, e consequentemente, reinvestida. Urna fra-

ção dos benefícios será transferida para o capital humano em 

virtude do aumento na demanda por mão-de-obra especializada, 

para fazer face às necessidades oriundas dos novos investimen
~. 

tos. 

No que diz respeito à distribuicão dos 
~ 

lucros, 
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tudo dependerá da propriedade dos ativos físicos. De qualquer 

forma, i verdade que urna fração dos "quasi-rents" decorrente 

da posse de capital físico assumirá a forma de ganhos de ca-

pital nao realizados, ao invis de renda convencional, o que 

afeta primeiramente a distribuição da riqueza, e nao da renda. 

Evidentemente, entretanto, um aumento na riqueza leva a um 

aume'1to futuro dos fluxos de renda. 

Na verdade, a questão sobre qual tipo de renda 

contribui mais para o aumento da desigualdade durante a fase 

inicial de crescimento acelerado i muito mais uma questão em-

pírica do que teórica. Com efeito, apesar de, em determinado 

ponto do tempo, a desigualdade da renda do capital ser maior 

do que a da renda do trabalho (I) , nao há razao teórica para 

supor-se q~e, ao "longo do tempo", a contribuição da renda do 

capital físico, para o aumento da desigualdade, global seja ne-

cessariamente maior do que a contribuição da renda do tr~l~. 

Independentemente da contribuição relativa que 
.... 

(l)NO caso brasileiro, em 1970, estim3tivas com base em dados do imposto 
de renda, feitas por Langoni, indic3vam que o índice de Gini p3ra sa
lirios era 47%, contra 78% do Gini para lucros. 
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cada parte de renda possa dar para a desigualdade global,per-

manece a idéia básica de que é razoável esperar-se um aumento 

de concentração da renda pessoal nos estágios iniciais do de-

senvolvimento econômico, quando as taxas de crescimento sao 

elevadas, mas os níveis de renda sao ainda relativamente bai-

xos. 

Segundo Carlos Geraldo Langoni, a tra~sitorie-

dade do aumento da desigualdade de renda depende ainda·de ca-

racterísticas básicas de cada economia, dentre as quais pode-

mos citar a taxa de crescimento da população, a extensão ter-

ritorial do país (que tende a apresentar correlação positiva 

com a probabilidade de surgimento de desequilíbrios regionais 

e setoriais), o tamanho e a composição inicial do estoque de 

capital humano, as condições e as características da oferta 

de tecnologia (qu~ em vários países em vias de desenvolvimen-

to, é reflexo da alocação setorial dos investimentos estran-

geiros) (1), o nível de competição no mercado de capitais, o 
'\ 

(l)De f t a o, nos 
grande parte 
mentos. 

investimentos estrangeiros, além das técnicas de produção, 
da importação de tecnologia vem emhttida em novos cquipa-
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grau de mobilidade tanto do capital físico como do humano e, 

finalmente, a magnitude da própria taxa de crescimento global 

da economia. 

No caso brasileiro, muitos destes fatores agem 

simultaneamente no sentido de agravar a'distribuição. Com a 

finalidade de mensurar a importância relativa das forças que 

determinaram a variância.das ~endas no período de 1960 a 1970, 

Langoni, no trabalho citado anteriormente, estimou regressoes 

que consideravam,-como variável dependente, o logaritmo da 

renda, cujo cornportarne~to deveria ser explicado por um con-

junto de variáveis "durnrnies 11 representando educação ,idade, se-

xo, setor de atividade e região, bem como' uma "proxy"para ca-

.. 
~o efeito dos diferenciais de acesso a propriedade. 

Um dos principais resultados obtidos foi a con-

tribuição marginal da variável educação tanto para 1960 corno 

para 1970. Esse comportamento da variável educação revelou-se 

mais intenso nos setores e regiões mais dinâmicos, evidendan-

do a importância da teoria- do -capi tal humano na explicação das 

disparidades de renda num contexto no ~orcado na trabalho eM 
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desenvolvimento. 

o trabalho de Langoni foi, sem dúvida, uma das 

peças fundamentais na discussão sobre distribuição de renda 

no Brasil. Porém, em virtude do período coberto por sua aná-

, 

lise, muitas das razoes teóricas por ele levantadas nara ex-

plicar o aumento de desigualdade, bem como as forças redis-

tribuitivas que a teoria sugeria para um período Mais longo, 

não puderam ser comprovados empiricamente, ficando tal tarefa 

para trabalhos posteriores. 

Um desses trabalhos é o de Horley (1976), que 

trabalhando com dados da PNAD, (Pesquisa Nacional por Amostra 

" de Domicílio), realizada pela Fundação "IBGE,para os anos de 

1968 e 1973, e também com dados obtidos da Lei dos 2/3, con-

firma a idéia de desequilíbrios no mercado de trabalho ao lon-

go do período de rápido crescimento porque atravessou a eco-

nomia brasileira. 

Segundo suas conclusões, o nível de emprego se 

comportou de forma satisfátória, pois não apenas os novos par-

ticipantes da força de trabalho, como também o contingente de 
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mão-de-obra que abandonou, no período, o setor agrícola, fo-

ram absorvidos em novos empregos no setor urbano, já que nao 

foi observado aumento significativo dos níveis de desenprego 

ou subemprego. 

o mercado de trabalho apresentou-se capaz de 

absorver satisfatoriamente a mão-de-obra disponível,permitin-

do, inclusive uma maior participação de mulheres na f0rça de 

trabalho. Essa última evidência, na verdade, poderia ter in-

terpreta~distinta,na medida em que as mulheres e até mesmo 

os jovens fossem obrigados a trabalhar como forma de comple-

mentar a renda familiar,reduzida pela diminuição dos salários 

reais dos trabalhadores nao qualificados. De fato, aumentosde 

participação no mercado de t~abalho podem resultar de duas 

situações completamente distintas. Na primeira,que Morley de-

nominou "pull model", o emprego se expandiria em virtude do 

deslocamento da demanda por mão-de-obra, ou, mais formalmente, 

por um deslocamento da curva de demanda por trabalho, aQ lon-

90 da curva de oferta de mão-de-obra. 

Na segunda, denominada "push model", a oferta 
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se deslocaria mais intensamente do que a demanda, causando 

declínio nos salários dos chefes de família, o que forçaria 

a urna maior participação de esposas e filhos na força de tra-

balho. Esse fenômeno poderia ser reforçado pela abundância 

de mão-de-obra de baixa qualificação oriunda das migrações 

rurais urbanas. 

A evid~ncia encontrada por Morley, entretanto, 

indica que, no caso brasileiro, a explicaçãornais plausível 

parece ser a do "pull model". Com efeito, as taxas de desem-

prego cairam durante os anos de rápido crescimento, os salá-

rios médios aumentaram e,além disso, a taxa de participação 

dos jovens, principalmente do sexo masculino,tambérn caiu du-

rante o período observado. 

A redução' na- taxa de participação de jovens na 

< • 

força de trabalho é, segundo Morley, um efeito do processo de 

urbanização(l). Em 1968,40% dos empregados entre 14 e 20~s 

trabalhavam sem remuneraçao para a própria família,principal-, 

mente na agricultura. Porém; apenas 16% dos novos empregos 

(l)Vidc Hor1cy (1976), pago 21. 
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criados naquela faixa ~tária, entre 1968 e 1973, eram nao re-

munerados. Três quartos dos novos empregos para jovens eram 

assalariados,ernbora apenas 54% dos jovens trabalhadores rece-

bessem salários em 1968. Com essa evidência, ~orley concluiu 

que os hovens nao foram forçados a ingressar no mercado de 

trabalho corno forma de complementar rendas reais familiares 

decrescentes, mas, ao contrári.o, parte permaneceu fora do rrer-

cado de trabalho, possivelmente freqüentando escolas, ou se 

deslocaram de empregos agrícolas não remunerados para traba-

lhos assalariados no setor urbano, o que significa um ganho, 

nao apenas para eles, corno também para suas famí'lias !l) 

Os dados sobre salários da PNAD também dão su-

porte empírico ã hipótese do "Pull model", defendida por Mor-

ley. Com efeito, a proporçao da força de trabalho no Brasil, 

c, 

que recebia menos do que o salário-mínimo, dinlinuiu durante o 

período de 1968/73, de 58,7% para 54,2%!2) 

(l)Morley (1976) op. clt pg. 21 ,. 

(2)Morley (1976) op. cit pg. 24 tabela 9. Segundo os ultimas dados da PNAD, 
esse percentual teria-se reduzido para 37,5% em 1976. 
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Segunco o autor, a causa principal desta queda 

é a reaução, em termos relativos e absolutos, do -numero de 

pessoas que trabalhavam em suas próprias famílias sem remune-

raçao. Essa categoria de trabalho é fundamentalmente composta 

por trabalhadores rurais ~, portanto, o seu declínio reflete 

a redução das participações dos jovens e a transferência da 

mulher de atividades nao remuneradas junto à família p~ra em-

pregos assalariados, em uma economia urbana. 

Esse resultado positivo esconde algumas dis-

crepâncias regionais devidas, sobretudo, a diferentes taxas 

de crescimento dos setores primário e urbano nas diversas re-

giões. 

Morley, trabalhando com dados da lei dos 2/3, 

que cobrem apenas trabalhadores assalariados com mais de 14 

anos no mercado de trabalho, desconsiderando os trabalhadores 

independentes, bem corno a mão-de-obra agrícola, obteve resul-

tados para a distribuição de salários no Brasil nos períodos 

-de 1969-73, que mostram que, no período analisado, ocorreuurna 

significativa ampliação da estrutura de salários,paralelamen-
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e a um aumento no nível de desigualdade de sua distribuição. 

Os no~os empregos criados, segundo Morley(l), foram em sua 

maioria absorvedores de mão-de-obra qualificada, em virtude 

do' rápido crescimento dos setores dinâmicos durante a fase 

de crescimento acelerado. Este fato entretanto, parece cons-

tituir-se numa das principais causas do aumento das dispari-

dades de renda 'e da ampliação da estrutra salarial. 

As curvas Lorenz, traçadas com os dados da Lei 

dos 2/3 utilizados por Morley, apresentam um deslocamento pa-

ra baixo, o que significa um aumento nos níveis de desigual-

dade, e conseqüentemente, poderia ser interpretado como uma 

uma piora,em termos de bem-estar social. Entretanto, a inter-

pretação de Morley quanto a essa evidência é bem diferen~. Se-

gundo ele, o movimento para baixo na Curva de Lorenz, no caso 

brasileiro, é o resultado do sucesso da economia em criar no-

vos e bons empregos, cuja interpretação em termos de bem-es-

tar nao é simples. 

~. 

(1)Mor1cy (1976) pg. 30. 
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Cómo diz o autor, o objetivo de uma boa po-

lític~ de desenvolvimento deve ser, certamente, a criação _de 

novos empregos com boa remuneraçao. Porém, as medidas agrega-

das de concentração de renda parecem nao concordar . com essa 

política, pois quando ela é praticada como no caso brasileiro, 

ocorre um aumento no grau de desigualdade. 

Em suas conclusões, Morley afirma que aecono-

mia brasileira conseguiu criar com sucesso um grande número 

de empregos de boa remuneraçao, embora os benefícios de tal 

evento nao tenham atingido, de forma proporcional, os indiví-

duos das diferentes classes de renda. 

Portanto, a evidência empírica apresentada pa-

rece confirmar uma das teses apresentadas por Langoni,segun-

do a qual o crescimento desequilibrado dos setores produti-

vos, com taxas mais elevadas nos setores modernos, absorvedo-

res de novas tecnologias, constituiu, pelo aumento da demanda 

por mão-de-obra qualificada, um dos fatores principais daoon-
~. 

oentração de renda numa economia com reduzido estoque de ca-

pital humano. 
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Em recente trabalho apresentado como tese de 

doutorado na "Escola de Pós-Graduação em Economia", da Fund-a-

ção Getúlio Vargas, Roberto Castello Branco(l) analisou tam-

bém o comportamento do mercado de trabalho brasileiro durante 

a fase de aceleração do crescimento econômico, compreendida 

entre fins da década de 60 e o início da atual. 

A concepçao básica apresentada foi, mais uma 

vez, a da existência no Brasil de um mercado de trabalho di-

nâmico, cujos desequilíbrios entre oferta e demanda,pelosdi-

versos tipos de mão-de-obra, estão intimamente associados ao 

processo de crescimento. 

No primeiro capítulo de seu trabalho, Castello 

Branco apresenta a composição do emprego no setor urbano por 

subsetores, as taxas médias de crescimento de emprego, os ní-

.... 

veis salariais reais, as relações entre os salários médios e 

mínimos, por subsetores, bem como as taxas médias de cresci-

mento anual dos salários reais. 

(l)Robcrto da Cunhn Cnstcllo Brnnco: "Crescimento Acelerado e o 
de trabnlho: A Experiência Brnsileira" - EPGE, FGV, Rio/1977. 

mercndo 

'"t. 
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o autor chama a atenção para o fato de que,rne~ 

mo nessa apresentação simplificada do comportamento do merca-

do de trabalho urbano, entre os anos de 1969 e 1973, pode-se 

perceber a extensão dos benefícios produzidos pelo crescimen-

to econômico. Com efeito, tanto o nível' de emprego corno o dos 

salários reais expandiram-se a taxas médias anuais extrema-

ment~ altas, da ordem de aproximadamente 11%, o que confirma 

a hipotese do "pull model" defendida por Morley (1976). Outro 

aspecto importante revelado é a evolução distinta dos salá-

rios e do emprego entre os diferentes subsetores urbanos de-

monstrando a existência de tendências desequilibrantes diag-

nosticadas, como vimos, em trabalhos anteriores. 

No segundo capítulo de sua tese,Castello Bran-

co, estimou dois modelos de "earnings" para explicar as dife-

renças individuais de remuneraçao em 1969 e 1973 entre os em-

pregados do setor urbano(l). Análise semelhante havia sido 

anteriormente desenvolvida por Senna (1975). Em seu trabalho, 

(1)0 modelo de "earnings" ou "função salãrio" foi desenvolvido por ~lincer 
(1974). Nesse modelo, os diferenciais de salirio s~o explicados por 
um conjunto de varinvcis como educação form.:ll,experiência no trahalho, 
etc, e permite estimar as taxas de retorno de investimento em l'apital 
humano, 

'"t. 
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·Castelo estuda de forma desagregada, vinte e oito subsetores. 

Na versão mais simples da função salário, as variáveis "nível 

de escolaridade" e "tempo de experiência total no mercado de 

trabalho" explicam 39% em 1969 e 41% em 1973, da variância 

observada dos salários horários entre os membros da força de 

trabalho urbana. Subsetorialmente, esses percentuais de ex-

plic&;ão oscilam entre um máximo de 52%, no subsetor da Ener-

gia Elétrica, e um minimo de 14% para o subsetor gráfico. Na 

maioria das estimativas, o coeficiente da variável escolari-

dade, que constitui uma taxa de retorno aos investimentos em 

educação formal, é o de maior magnitude e significância entre 

as variáveis explicativas. 

Um resultado extremamente ímportante,encontra-

do por Castello Branco,ê a redução da dispersão das taxas de 

.-. 
retorno em educação entre 1969 e 1973, o que pode ser inter-

pretado como uma conseqfiência dos mecanismos de correção dos 

desequil!brios incorporados no funcionamento das forças de 

mercado. 



19 

Apesar da redução da dispersão na magnitude das 

taxas de retorno ,ocorreu, também, uma elevação de seu nível me-

dio, passando de 13,7% em 1969 para l5,l~ em 1973, o que de-

nota a persistência de uma situação de escassez relativa de 

mão-de-obra qualificada. Vale salientar que Senna (1975) havia 

estimado uma taxa de retorno média de 14,26% em 1970, o que 
~ 

e 

perfeitamente compatível com os resultados encontrados por 

Castello Branco. 

Uma evidência ainda mais flagrante dessa afir-

maçao é o fato de as taxas de crescimento dos salários reais, 

no período analisado, se apresentarem crescentes com o nível 

de educação formal. Com efeito, os indivíduos com curso supe-

rior tiveram seus salários mensais, em termos reais, aumenta-

dos a uma taxa média anual de 14%, enquanto os rendimentos dos 

que tinham primário completo cresceram de 7% ao ano. 

o comportamento dos salários reais dos anal-

fabetos constituiu-se exceçao, dado que cresceram ~ taxa média 

de 9%, igual ~ obtida pelos que -possuiam o curso ginasial. 

Tal fato, entretanto, pbde estar refletindo não s6 a intensi-
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dade da expansao da demanda derivada global por mão-de-obra, 

mas também o surgimento de alguma escassez transitória na 0-

ferta de mão-de-obra não qualificada, .em virtude de uma maior 

procura em setores específicos, como vez por outra ocorre na 

construção civil e na agricultura. 

Castello Branco agregou ainda os 28 subsetores 

em apenas 3 grandes segmentos. O primeiro, composto pelos sUb-

setores mais dinâmicos e que registram maiores graus de con-

centração industrial. Em contraste, foram reunidos, em outro 

segmento,os subsetores tradicionais, caracterizados como os 

que crescem mais lentamente, não sofrem mudanças tecnológi-

cas intensas e que, no caso brasileiro, parecem ser mais com-

~ 

petitivos, urna vez que e relativamente menor a concentração 

industrial. E, finalmente, foi composto um segmento interme-

diário, através da agregaçao de subsetores que têm apresen-

tado rápido crescimento, mas se caracterizam por um menor grau, 

tanto de concentração, como de adoção de novas tecnolo<]i.3.s. 

Considerando esses três segmentos, a taxa mé-



21 

dia anual de crescimento dos salários mensais no setor mais 

moderno foi de 12,5%, contra 9,5% do tradicional. Da mesma 

forma, o nível médio de escolaridade.da força de trabalho em-

pregada no primeiro e de sete anos, enquanto no último de a-

penas 4 anos. 

Considerando ainda esses três segmentos agre-

gados, as variáveis associadas ao capital humano explicam 

maiores parcelas da variância dos rendimentos quando passamos 

do setor tradicional (26%) para o mais moderno (56%). O im-

pacto da escolaridade sobre os salários e sua contribuição 

marginal sao também sistematicamente maiores nesses setores. 

Esses resultados confirmam que, num ambiente 

econômico mais dinâmico e sofisticado, os investimentos em ca-

pi tal humano e, em especial, os investimentos em educação for-

mal, se tornam os principais determinantes da produtividade 

os indivíduos e, consequentemente, de sua remuneraçao. 

Finalmente, dentre os resultados encontrados 

por Castello Branco, vale a pena salientar os efeitos detec-

tados na mobilidade entre empregos sobre o comportamento dos 

salários. 
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Os resultados obtidos demonstrum que o uumento 

de nível salarial, devido à mobilidade, é tanto maior quanto 

mais dinâmico for o mercado de trabalho. 

Aliás, os aspectos dinâmicos do processo de de

senvolvimento econômico são exatamente os mais difíceis de 

serem detectados em amostras de "Cross-Sections" tradicionais. 

No trabalho de Castello Branco, ele chama a a-

tenção para o fato de que, embora a distribuição dos salários 

se tenha tornado bem mais desigual, na medida em que a variâ~-

cia dos logaritmos da renda se elevou em 27% entre 1969/1973, 

tal fato tem pouca relevância em termos de bem-estar social, 

diante dos benefícios gerados pelo crescimento econômico. (1) 

De fato, a variância logarítmica, bem como as 

demais medidas tradicionais de desigualdade, sao inadequadas 

para servirem como base de inferência a respeito de variações 

no nível de bem-estar da sociedade, numa economia em cresci-

mento. Por serem medidas estáticas, elas sao incapazes de re-

gistrar a mobilidade econômica e social dos indivíduos, fruto 

do processo de desenvolvimento econômico. 

(I)Vidc Cnstcll0 Bronco, 1977, PR. 236. 
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A preocupaçao com os aspectos dinâmicos do de-

senv01vimento econômico, e seu impacto sobre a distribuição 

de renda, parece portanto ser a tônica que deveria nortear as 

novas pesquisas sobre o assunto. 

Gary Fields (1977), reexaminando os estudosso-

bre distribuição de renda no Brasil, na década de 60, afirma 

que a pergunta fundamental que se deve sempre procurar respon-

der é: "quem (classificados por classes de renda ou qualquer 

outro critério socio-econômico) recebe que parte dos frutos 

do crescimento econômico"? 

Segundo Fields, a forma ideal para se respon-

der a essa pergunta, seria "acompanhar o mesmo conjunto de 

indivIduos ao longo do tempo para se poder ver corno suas ren-

das variam, e como essas variaç~es se relacionam com sua ren-

da inicial". Fields lamenta, entretanto, a inexist~ncia desse 

tipo de informação para o Brasil, que serviria para medir com 

mais precisão o'grau de mobilidade dos indivIduos entre as 

diversas classes de renda. 

o objetivo do presente tr"b;"llho é CX;"ltancntc o .de 
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preencher esta lacuna dos estudos de distribuição de renda no 

Brasil. 

1.2- Os Objetivos da Pesquisa 

Os dados do Imposto de Renda das Pessoas Físi-

cas, permitem; através do número do CPF,a seleção de amostras 

ao longo do tempo contendo os mesmos indivíduos. Assim sendo, 

além do estudo da distribuição de renda, torna-se possível, 

também, construir matrizes de mobilidade que dão urna idéia 

mais precisa dos deslocamentos individuais através das clMses 

de renda, bem corno distinguir o fenômeno de mobilidade do de 

absorção dos novos contigentes de mão-de-obra no mercado de 

trabalho. 

No presente estudo, analisamos,no primeiro ca-

pItulo, a distribuição de renda em 1970 e 1975 para duas a-

mostras distintas. Uma, contendo todos os indivíduos com ren-

dimentos acima do nível de isenção em 1970 e 1975, e outra em 

que são considerados a~enas os mesmos indivíduos. 
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No segundo capítulo, desenvolvemos um estudo 

de mobilidade entre classes de renda mediante a construcão de 
> 

matrizes de probabilidade de transição e matrizes de proce-

dência, para o Brasil como um todo, bem como uma análise de-

sagregada a nível regional. 

Como veremos mais adiante, a construção da M'3.triz 

de Probabilidade de Transição a partir de dados do Imposto de 

Renda, traz embutido um viés no sentido de superestimar a mo-

bilidade positiva nas classes mais baixas. No terceiro capí-

tulo, desenvolvemos uma metodologia que nos permitiu estimar 

uma matriz de Probabilidade de Transição Expandida que revela 

a mobilidade negativa dos indivíduos das classes de rendamais 

baixas. 

As matrizes de Procedência, também em virtude 

dos dados utilizados, apresentam um viés no sentido de subes-

timar as probabilidades de proced8ncia inferior. No quarto 

capítulo desenvo-lvemos uma metodologia para superar este pro-

blema que, como subproduto; nos possibilitou tanillém separar 

os fenômenos de mobilidade e de absorç~o de novos contingen-
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tes de mão-de-obra. 

Finalmente no quinto capítulo, apresentamos o 

resumo dos resultados, beITI como alguns comentários finais a-

cerca de suas implicações no debate sobre distribuição de ren-

da no Brasil. 
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2 - Descrição dos Dados e Definição d~Classes de Renda 

Os dados utilizados referem-se ao Rendimento 

Bruto Anual Individual, constante das declarações do Imposto 

de Renda de pessoa física para os anos de 1970 e 1975. 

-A primeira preocupaçao foi, em virtude da ~u-

dança nos níveis de isenção, em 1975, definir a amostra para 

1970 de forma a que o limite inferior da prineira classe ~a-

quele ano, inflacionado, correspondesse ao limite inferior da 

primeira classe de 1975, estipulado pelo nível legal de iS2n-

ção{l). Isso foi feito para evitar comparaçoes de amostrasge-

radas a partir de critérios distintos. 

O deflator usado foi o Indice de Custo de Vi-

da da Guanabara que, no perIodo de 1975j70,acusou variação de 

(1)08 limites de isenç;o do Imposto de Renda t~m evoluido a taxas sup~rio
res ~s do custo de vida. Por esse motivo, em estudos de distrihuiç;0 de 
renda que utilizem dados provenientes da declaraç;o de rendimcnto,~ ne
cess5rio uniformizar os limites inferiores de renda, em term0S reais. 
Sem essa providên.cia, ao dl~finirll\os as classes de renda equivall'ntl's nos 
dois perTodos, terIamos distorç~cs significativas nas frcquên~ias das 
classes inf er iores, poi 8 es tal' íamos comp'lr ':lllllo amos t ras de n hr ang~nc ia 
distintas. O limite de isenç;o, em 1970 era de Cr$ 5.040,00 c,cm 1~75, 
de Cr$ 26.000,00. Ou seja, apresentou um crescimento de 415%, contra 
159,7% do Indice de Custo de vida. 



28 

159,66%(1). Assim, o limite inferior da primeira classe, para 

1970, foi fixado em Cr$ 10.012,00(2)por ano que,inflacionado, 

corresponde a Cr$ 26.000,00 anuais, valor correspondente ao 

limite de isenção para 1975. 

Como tínhamos por objetivo analisar não apenas 

a distribuição das renda em 1970 e 75, mas também o grau de 

mobilidade dos indivíduos entre as diversas classes ao longo 

desse período, as classes de renda,naqueles anos, foram gera-

das segundo dois conceitos distintos de equivalência: ~ . 
nl velS 

de renda real absoluta e relativa. O primeiro foi obtido a 

partir da geraçao de classes de renda para 1975 I . simplesmente 

inflacionando os limites das classes de 1970. O segundo, além 

da taxa de inflação, considerou também o crescimento de renda 

per-capita no período(48,178SJ). Portanto a difen~nça entre os li-

. nU. tes das classes entre 1970 e 75,neste canrei to de equivalência, e de 

284.8%. 

(I)Vale a pena ressaltar que utilizamos os índices oficiais de CllStos de 
Vida para o Rio de Janeiro calculados pela Fundaç;o GctGlio Vargas.Du
rante o periodo, coberto pela an51ise, este indice,em virtude d0 proble
mas de controle de preços e de sua pr~pria composiç;o, pode tcr subes
timado a inflaçno,o quc afetaria a definição de equival~ncia d;lS clas
ses de renda. Essa distorçã~'pela metodologia utilizada, n~o afetou a 
determinaç:lo dos limites das classes de renda em 1975, porém fez com 
que os limites cm 1970, se situassem acima dos nivcis corretos.As im
plicaç~cs deste procedimento sobre as medidas de mobilidade serão an3-
lizarlns no segundo capítulo. 

(2)0 limite inferior de nossas classes de renda em 1970 correspondea 2~7 
salnrios mínimoH daquele ano. Em 1975, o limite infl'rior corresponde a 
1 7~ Anl~r;nN mrnimn~_ 
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A fim de simplificar os procedimentos de com-

putação usamos um artifício que nos permitiu obter, para 1975, 

os dois conceitos de classe de renda equivalentes, ao mc:srro terrpJ. 

Este artifício consistiu em usar, como fator 

determinante da amplitude das classes de renda,a taxa de cres-

cimento da renda real "f€r-capita" observada no período 1975/70 . 

. Assim ,chamando de y o limite inferior da pri-

meira classe de renda para 1970, de r a taxa 
-E 

de variação 

no custo de vida e de r a taxa de crescimento da renda real 
r 

per-capita, criamos 8 classes de renda da seguinte forma. 

1970 (a) 

I r-----+.------- __ o - ___ o 

v 
Y I y(1 +r ) 

r 

" L __ l _____ . ___ _ (b) 

y(l+r ) 
r 

2 
yO+r ) 

r 

2 f--- y(1+r ) 
r 

3 
y(1+r ) . r 

- -, 

y(}+r ) 
r 

2 
y(l+r ) 

r 

7 
y(1+r ) 

r 

~ 

. 8 
y(1+r ) 

r 

.J,. 
y (} + r ) f- ----

P 

(l+r ) 
p 

(1+r ) 
p 

(1+r ) 
p 

1975 

(l+r ) ~-------
p 

v 

y(}+r) (}+r) 
r p 

" 
2 

( 1 + r ) y (l +r ) 
r p 

3 
(1+1' ) y(l+r ) 

r p 
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Ao tomarmos as classes na direção A vemos que 

a diferença entre os limites ~ apenas o fator (l+r ), ou sej~ 
p 

os limites das classes de 1975 sao apenas os limites das clas-

ses de 1970 inflacionados. 

Ao casarmos porém as classes na direção B, ve-

mos que a diferença entre os limites dos dois anos, além da 

taxa de inflação, leva também em consideração a taxa de cres-

cimento da renda "per-capi ta" . 

Portanto, temos 8 classes para 1970 e 9 pa-

ra 1975, sendo as duas últimas abertas. Dependendo da forma 

como casarmos as classes, teremos dois conceitos de classes 

de renda equivalentes anteriormente mencionados. 

Os valores assim obtidos geraram as classes de 

renda apresentadas abaixo e que foram numeradas de 1 a 8 e de 

1 a 9, para futura simplificação na apreseútação das tabelas. 

Este procedimento visou também facilitar o estudo de mobili-

dade cuja metodologia serã- descrita no 29 capítulo. 



1)" 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Cr$ 

1970 

10.0121--

14.836 l -----

21. 984 ~ - -----

32.575 I ---

4 8 . 26 9 (- --- - -
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CLASSES DE RENDA 

14.836 

21.984 

32.575 

48.269 

71.524 

71. 524 l--- --- 105. 9 8 3 

105 . 9 83 ! ------- 157.043 

157. 043 ~-

Cr$ 

1975 

26.000: 

38.523 1 

57.083i 

84.584: 

125.335 

185.719 

275.195 

407.777: 

604.236: 

38.523 

57.083 

84.584 

125.335 

185.719 

275.195 

407.777 

604.236(1) 

Como podemos observar, se um indivíduo que em 1970 se en

contrava na classe 1 ,se deslocasse para classe ~ em 1975, ele teria 

auferido um ganho de renda real em termos absolutos. Porém nãote

ria auferido ganho em termos relativos, uma vez que seu ganho de 

renda real foi equivalente ao aumento da renda per-capita. _Para 

que ess"e indivíduo auferisse ganhos, em termos relativos ele te

ria que migrar para a 3a classe em 1975 ou para classes ainda su

periores. 

Obs.: a) A taxa de crescimento da renda real per-capita no período 
48,17% entre 1975 e 1970. 

foi de 

b) A taxa de variação do índice de Custo de Vida da Guanabara foi de 
159,667. no mesmo período. 

(1)Esta classe é aberta, dentro do pdmciro conceito de equivalência an
teriormente des.crito. 
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No presente estudo, utilizamos o universo dos declarantes de 

imposto de renda acima dos níveis de isenção. Esta amostr~pa-

ra o ano de 1970, conpreendeu 2.139.801 observações e, para o 

ano de 1975, sua abrangência foi de 2.627.183 indivíduos. 

Trabalhamos também com uma amostra que consi-

derava o conjunto interseção dos declarantes em 1970, que de-

clararam rendimentos também em 1975. A abrangência desta ~s-

tra foi de 1.467.969 observações em ambos os períodos. A se-

leção desta segw1da amostra se prendeu ao interesse de anali-

sar a distribuição de renda e a mobilidade social de um mes~o 

grupo de pessoas, ao longo do tempo. 

Em 1970, a população economicamente ativa, no 

Brasil,era de 29,6 milhões de pessoas, ou seja, nossa amostra 

representaria 7,2% daquela população. Entretanto por se tra-

tar de dados do Imposto de Renda, nossa amost ra se re fe re,pre-

dominantemente ao setor urbéll10 dél economia, ou pelo menos aos 

indi víduos engaj ados no mercado forl1wl de trabalho. Segundo 

o Anuário Estatísticos do IBGE, em 1970, 44% da populaç~o e-

conomicamente ativa trabalhavu em utividadcs ligadl1s à a<Jri-
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cultura, pecuária, silvicultura, extração vegetal, caça e 

pesca, o que certamente eleva a representatividade de nossa 

amostra em termos da população economicamente ativa do setor 

urbano. O ponto fundamental, entretanto, e que nossa amostra 

-nao pretende ser representativa do universo constituido pela 

população economicamente ativa, pois abrange apenas declaran-

tes do imposto de renda acima dos níveis de isenção. 

Corno dissemos anteriormente, nos trabalhos an-

. teriores, houve evidência de que o maior aumento de desigual-

dade ocorreu no setor urbano, em decorrência do desenvolvjrren-

to desequilibrado do mercado de trabalho. 

A escolha de nossa amostra teve por objetivo 

analisar a distribuição de renda e o grau de mobilidade exa-

tamente neste setor onde se observou o maior aumento de con-

centração da renda. 
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3 - A Distribuiç50 de Renda em 1970 e 1975 

3.1- Resultados Empíricos 

Os resultados das distribuições de renda em 

1970 e 1975 estão nas tabelas 1.1 e 1.2. 

Esses resultados foram obtidos considerando Ur 

dos os indivíduos da amostra em 1970 e em 1975, situados den-

tro dos limites abrangidos pela definição de classes de renda 

equivalentes que incorpora a inflação e o crescimento da ren-

da per-capita no período. 

Um primeiro resultado que merece comentário 
~ 

e 

a notável estabilidade da distribuição, observando-se apenas 

uma requena queda nas frequências re1ati vas das duas primeiras 

e nas duas Gltimas classes de renda. 

Com efeito observamos que 40,61% dos indiví-

duos se encontravam na primeira classe em 1970 e 27,24~, na 

segunda. Esses percentuais, para 1975 reduziram-se para 39,72% 

e 26,62% respectivamente. Na Gltima classe, a redução foi de 

0,38% para O, 35't e na p"enGl tima de 0,70 para 0,69%. A cstabi-



TABELA 1.1 

DISTRIBUICÃO E CO~POSICÃO DA RENDA POR CLASSES DE RENDA 
< '* 

(todos os Indivíduos) 

1970 

FREQU~NCIA RENDIMENTO BRUTO COMPOSICÂO DO RENDIHENTO 
CL~.SSÉ REt-.'!DIMENTO BRUTO 

DE RELATIVA PARTICIPAÇÃO PA'RTIC:rFAÇ'ÃO RENDl\ Da RENDA DO BRUTO 
RELATIVA 

ACU~1l)T.l->.DA RELATIVl\ RELATNA. TRABALHO CAPITAL M.bDIO ACUMUI..!'\DA RENDA 
% o (a) % o (b) % % Cr$ -o ú 

lA,) 

01 

1 40,61 40,61 20,94 20,94 86,37 9,32 12.100 

2 27,24 67,85 20,72 41,66 86,47 10,28 17.866 

3 15,84 83,69 17,83 59,49 86,37 11,77 26.435 

4 8,96 92,65 14,93 74,42 85,88 13,02 39.118 

5 4,40 97,05 10,78 85,20 83,28 15,96 57.531 

6 1,87 98,92 6,76 91,96 78,98 20,31 84.968 

7 0,70 99,62 ·3,77 95,73 72,64 26,68 125.521 

8 0,38 100,00 4,25 99,98 61,41 37,64 262.673 

FQ!-..TE: SEPl'RO LR.P.F. 

P..enr.:lirnento Bruto v.édi0 Total: Cr$' 23.480 ( C r $ (1. e 1 9 7 ° ) 
NÚITero de Pessoas Total: 2.139.301 
Variâ~cia do log do Ren/Bruto 0,576 



CLASSÉ 

DE 

RENDA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

roNI'E: 

TABELA. I.2 

DISTRIBUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DA RENDA POR CLASSES DE RENDA 

(todos os Indivíduos) 
1975 

FREQU!;NCIA RENDIMENTO BRUTO COHPOSIÇÃO DO 
RENDIMENTO BRUTO 

RELATIVA PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO RENDA DO RENDA DO RELATIVA RELATIVA ACUMULADA REIATNA ACUMULADA TRABALHO CAPITAL 

(em % ) (em %) (a) (em %) (em %) (b) % % 

39,72 39,72 20,12 20,12 90,46 6,65 

26,62 66,34 19,84 39,96 89,67 8,04 

16,43 82,77 18,16 58,12 89,40 9,33 

9,46 92,23 15,42 73,54 88,38 10,92 

4,75 96,98 11,42 84,96 86,51 13,04 

1,98 98,96 7,01 91,97 83,20 16,45 

0,69 99,65 3,61 95,58 78,21 21,36 

0,35- 100,00 4,41 99,99 72,68 26,80 

SE?~P.J - I.R.P.F. 

P.endi11l"'...nto Bruto Médio Total Cr$ 92.251 (Cr$ de 1975) 
NG.-nero de Pessoas Total 2.627.183 

Variância do log do Rendi Bruto 0,585 

RENDIMENTO 

BRUTO 

Nr:DIO 

Cr$ t 
( 

46.735 

68.757-

101.988 

150.424 

221.888 

326.600 

481.611 

1.152.379 



37 

lidade da distribuição pode ainda ser observada através das 

estatísticas agregadas de desigualdade. Com efeito, a variân-

cia dos logs foi de 0,576 em 1970 eO,S8S em 1975,ficando por-

tanto praticamente inalterada nos dois períodos. 

Estes resultados contrastam com os obtidos em 

trabalhos anteriores (I) . Entretanto como nossa amostra é re-

presentativa da cauda de uma distribuição de Pareto, os re-

sultados requerem interpretação adequada. Assim, a afirmação 

de que a distribuição da renda permaneceu inalterada,deve ser 

entendida como uma estabilidade da cauda da distribuição. 

Tais resultados entretanto nos dão pouca in-

formação a respeito da apropriação das rendas pelas diversas 

camadas da população, uma vez que a uma frequência mais baixa 

nas classes elevadas pode estar associada uma participação 

mais elevada dessas classes na renda total. 

Para medirmos esse efeito, transformamos as di.s-

tribuições de frequência em Curvas de Lorenz, a partir das 

observações das colunas a e b da tabela 1.1 e 1.2. O pro-

(1) Langoni (1973), Castcllo Bnmco (1977), Norlcy (1976). 
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cesso utilizado foi o do ajustamento de uma parábola cada três 

pontos de forma análoga à empregada no computo das médias mó-

veis. Assim, em cada parábola, eram consideradas duas infor-

maçoes já utilizadas na parábola anterior mais uma informação 

adicional. Em virtude das elevadas frequências nas primeiras 

classes elas foram quebradas ao meio, o que nos possibilitou 

obter onze observações, exc1usive o ponto (0,0). 

A tabela 1.3 explicita os resultados obtidos 

nesses ajustamentos. Como se pode observar, a conclusão a ser 

extraida é de uma perfeita estabilidade da distribuição, uma 

vez que as variações percebidas,tanto nas estatísticas agre-

gadas de desigualdade, como nas apropriações de renda pelos 

dive~sos decis,são insignificantes. 

De fato o decil inferior da distribuição, que 

em 1970 apropriava 4,76% da renda global, participava com 

4,53% em 1975, e o decil superior passou de 30,05% em 1970 

para 30,67% em 1975. 

Os 30% mais pobres, dentro de nossa arnostr~qm 

recebiarn,ern 1970, 14.53~ da renda, participavam em 1975 com 
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TABELA 1.3 

DISTRIBUIÇKo DEC1LICA DE RENDA 

(todos Inctivíduos) 

1970/1975 

PERCENTUAL DA RENDA 

ACUMULADA ACUMULADA 

1970 -- 1975 

1970 1975 

4,76 4,53 4,76 4,53 

4,77 4,53 9,53 9,06 

5,00 4,96 14,53 14,02 

5,27 5,95 19,80 19,97 

6,93 6,19 26,73 26,16 

8,39 8,81 35,12 34,97 

8,86 8,87 43,98 43,84 

11,10 10,82 55,08 54,66 

14,87 14,67 69,95 69,33 

30,05 30,67 100,00 100,00 

TABELA 1.1 e I. 2 , colunas a e b -

1970 1975 

% POP. % RENDA % POP. % 

1+ 7,17 1+ 

5+ 19,97 5+ 

40- 19,80 40-

GINI 0,33 GINI 

PERCR~-rruAL 

ACUMULl>.DO 

DA 

POPULAçÃO 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

RENDA 

7,78 

20,26 

19,97 

0,34 
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14,02%, ao passo que, os 30% mais ricos passaram de 44,92% 

para 45,34%. 

As medidas de desigualdades computadas mostra-

ram também pequenas vari3ções (GINI: 0,33 em 1970 e 0,34 em 

1975). Além disso, as Curvas de Lorenz apresentam cruza~ento 

no quarto decil, o que confirma a ambigui8ade de interpreta-

çao quanto as tend~ncias da distribuiç~o de renda(l). 

Um resultado extremamente interessante e o au-

mento da participação da renda do trabalho (2) em todas as 

classes de renda. Com efeito, para os indivIduos da sétima e 

oitava classes, os rendimentos do trabalho, que representavaM 

respectivamente 72,6% e 61,4% de suas rendas em 1970,passaram 

a representar 78,2% e 72,7%, em 1975. Em trabalhos(3)anterio-

res apesar de se ter co~s~atado que a distribuiç~o rla renda 

(1) - _. . .... . . - . 
Alem do pequeno aumento, a propr1n magllltude do 1l1dlCP de G1nl l' 1nfe-
rior ã encontrada em tr.:tb.:tllws anteriores. Langoni (1973), traha llwndo 
com dados censit~rics encontrou um indicC' de Gini, para 1970, d~ 0,56. 
Trab.:tlhando com d.:tdos do Imposto de Rl'nda, o Gini encontrado p0r Lan
goni foi 0,48. ~or~m sua amostra tinha limite inferior mais baixo. 

(2) . _ 
Renda do trabalho (' a soma dos rendImentos brutos constantes das c~du-
las C e D nas dcclaraç~es de rendimentos. Todas as demais c~dulas fo
ram consideradas renlla do capital. Consid0l':llllOS os rendimentos da c~
dula G(Rcndimcntos de Exploraç;o agricola (' pastoril) como renda do ca-
pital. Certrullentc existe Llmbiguidade na classificação deste tipo de 
rendimento. Porêm julg:l\llOS ma1s accrt:Hla esLl classificação porqUl' a 
ren(tLl do cLlpit:al ê gl'rnlmentl' subestimada em declLlração de rl'lldillll'lltes. 

(3) . ( ) Lnnr,OI11 1973. 
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oriunda de capital físico é muito mais concentrada do que a 

gerada a partir do estoque de capital humano, há também evi-

de~ncia de que uma parcela substancial da desigualdade total 

é oriunda das diferenças qualitativas da força do trabalho. 

Castello Branco (1977) forneceu ampla evid~n-

cia empírica a respeito dos efeitos do crescimento econômico 

sobre a estrutura do mercado de trabalho desagregado por se-

tores. 

o aumento da praticipação da renda do tra~alho 

ria renda tota·l no mesmo período em que se observa uma rela-

tiva estabilidade da distribuição de renda,~erece u~a análi-

se mais detalhada. 

Com o crescimento econô~ico, paralelamente ao 

deslocamento da demanda por mão-de-obra qualificada ocorre 

também um significativo aumento nas oportunidades de emprego 

para indivíduos de menor qualificacão. Assim sendo, ao mesmo 

tempo em que alguns indivíduos conseguem deslocar-se em dire-

çao ~s classes de renda superiores, em decorrancia das forças 

din5micas do desenvolvimento (melhores oportunidades de em-
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prego, experi~ncia no trabalho, retorno dos investimentos em 

educação), um novo contigente substancial de mão-de-obra e in-

corporado ao mercado de trabalho, nas faixas de renda baixa. 

Estes aspectos dinâmicos sugerem que as análi-

ses de distribuição de renda que comparam duas amostras em 

pontos distantes do tempo exigem urna interpretação cuidadosa 

das mudanças no perfil de rendimentos, pois, por trás de Qm 

conjunto de medidas agregadas de concentração, estão camu:la-

dos fenômenos sociais de natureza distinta. 

Com efeito, uma interpretação mais precisa dos 

efeitos redistribuitivos do processo de desenv~lvimento exi-

giria que se diferenciasse, de alguma forma, o comportamento 

dos rendimentos da população já empregada nos dois pontos de 

tempo cobertos pela análise, daquele oriundo dos novos con-

gentes de m~o-de-obra absorvidos pelo mercado de trab~lho du-

rante o período abrangido pelo estudo. 

A falta de distinç50 entre esses dois contin-

gentes leva a distorç5es nao apenas quantitativas mas taMb~m 

qualitativas, pois a população recém-absorvida pelo merc~do 
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de trabalho soe apresentar características diversas no que diz 

respeito aos níveis de qualificação, composição etária, sexo, 

etc. 

No presente estudo, em virtude da amostra uti-

lizada, não é possível analisar todo o perfil de renda e em 

especial as faixas de renda inferiores, ~or onde são absrovi-

dos os novos contingentes de mão-de-obra de baixa qualifica-

-çao. Entretanto, os dados oferecem a oportunidade de se estu-

dar, com bastante precisão, o comoortamento da distribuição de 

renda de uma amostra formada pelos mesmos indivíduos em dois 

pontos do tempo. De fato, na medida em que cada 'contribuinte 

possui um número de CPF, torna-se possível selecionar nos dois 

períodos, as mesmas pessoas. Os resultados da distribuição de 

renda, considerando apenas os mesmos indivíduos, encontram-se 

nas tabelas 1.4, 1.5 e 1.6. O primeiro resultado facilmente 

observável é a redução das frequências relativas das duaspri-

meiras classes inferiores de renda e o aumento dessas fI\_"<Jl.lm-

eias para as demais:" 

Tal redução de frequência, é bem mais intensa 

do que na nmostra que considerLl todos os indivíduos, o que 

.. 



TABELA 1.4 

D1STR1BU1CÃO E C0MPOSICÃO DA RENDA POR CLASSES DE RENDA 
d t 

FREQU~NCIA 
CLASSE 

DE 
RELATIVA RELATIVA 

RENDA ACU1'lULr-'DA 
% % (a) 

1 30,52 30,52 

2 29,20 59,72 

3 19,29 79,01 

4 11,41 90,42 

5 5,72 96,14 

6 2,44 98,58 

7 0,91 99,49 

8 0,49 99,98 

Fa1I'E: SEPPPO - I.R.P.F. 

Rendirrer1to Bruto r-rédio Total: Cr$ 
nÚT-ero de Pessoas Total: 
Variância do log do Rend. Bruto 

(mesmos Indivíduos) 
1970 

RENDIMENTO BRUTO 

PARI'ICIPAÇAO 
PJl.RTICIPAÇ'..ÂO RELATIVA 

RELl',TIVA ACW1ULADA 
% % (b) 

14,27 14,27 

19,92 34,19 

19,40 53,59 

16,95 70,54 

12,48 .83,02 

7,86 90,88 

-4,35 95,23 

4,76 99,99 

26.338 (Cr$ de 1970) 
1. 467 . 969 

0,611 

Cm1POS 1ÇÃO DO 
RENDIMENTO BRUTO 

RENDA DO RENDA DO 
TRABALHO CAPITAL 

% S). ., 

89,39 7,75 

88,67 9,19 

87,55 11,02 

86,58 12,51 

83,79 15,56 

79,37 20,01 

72,99 26,47 

61,20 37,95 

REND I r.1EN TO 

BRUTO 

M-t:DIO 

Cr$ 

12.325 

17.988 

26.496 

39.158 

57.563 

84.944 

125.504 

256.846 



TABELA I.5 

DISTRIBUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DA RENDA POR CLASSES DE RENDA 

(mesmos Indivíduos) 
1975 

FREQUl:;NCIA RENDIMENTO BRUTO 

CLASSE 

DE REL/I.TIVA PARrICIPAÇJ:Ü 
PARTICIPAÇÃO 
RELATIVA 

REliDA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

rom: 

RELATIVA Aa.Jr/IlJI.ADA RELATIVA ACUBUrJ.?'DA 
% % (a) % % (b) 

27,15 27,15 11,60 11,60 

26,60 53,75 16,60 28,20 

20,57 74,32 18,64 47,14 

13,41 87,73 18,17 65,31 

7,33 95,06 14,64 7-9,95 

3,21 98,27 9,43 89,38 

1,13 99,40 4",91 94,29 

0,59 99,99 5,70 99,99. 

SERPFD - LR.P.F. 

Pen.dimento Bruto I"écio Total: Cr$ 111.336 (Cr$ de 1975) 
r~Fero d0 Possoas Total: 1. 4G7 . 969 
Variância do log do Pend.Bruto 0,675 

C01'1POSIÇÃO T"'IO 
RmmIME~TTO BRUTO 

RENDA DO RENDO DO 
TRAB/I.LHO CA:?ITAL 

% % 

89,86 8,46 

83,94 9,50 

88,65 10,40 

87,70 11,76 

85,98 13,66 

82,73 16,97 

77,51 22,13 

70,26 29,32 

RENDH1ENTO 

BRUTO 

Hr:DIO 

Cr$ 

.::.. 
47.573 V1 

69.486 

102.484 

150.890 

222.412 

326.833 

481.513 

1.077.619 
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TABELA 1.6 

DISTRIBUIÇÃO DECtLlCA DE RENDA 

(mesmos individuas) 
1970/1975 

PERCENTUAL DA RENDA PERCEmUAL PERCEl'rruAL -----------------------------------------------
DA ACm·!ULADA ACU~1UL1\DA ACUMULADO 

POPULAÇÃO 1'970 1975 DA 

10-

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10+ 

FUNI'E: 

4,29 3,82 

4,39 4,11 

4,72 5,02 

6,16 5,16 

7,01 6,76 

8,18 8,79 

9,60 9,22 

10,66 10,98 

15,17 15,56 

29,82 30,58 

TABELA l.4 e 1.5, oolunas 

1970 

% POP. % RENDA 

1+ 7,21 

5+ 19,63 

40- 19,56 

GINI . 0,34 

1970 1975 POPULAÇÃO 

4,29 3,82 10 

8,68 7,93 20 

13,40 12,95 30 

19,56 18,11· 40 

26,57 24,87 50 

34,75 33,66 60 

44,35 42,88 70 

55,01 53,86 80 

70,18 69,42 90 

100,00 100,00 100 

a e b -

1975 

% POP. % RENDA 

1+ 7,66 

5+ 19,97 

40- 18,11 

GINI 0,36 
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evidencia um certo grau de mobilidade em direção as classes 

mais elevadas de renda e que era camuflado, na amostra global, 

pelo fenômeno de absorção dos novos contigentes de mão-de-obra 

na faixa de contribuintes do imposto de renda. 

No que diz respeito a concentração, utilizando 

corno indicadores o índice de Gini e a variância dos logarit.nos 

da renda, observamos urna ligeira concentração, embora ainda 

insignificante, quando apenas os mesmos indivíduos sao consi-

derados. O índice de Gini passa de 0,33 para 0,34 entre 1970 

e 1975,considerando todos os indivíduos, e de 0,34 para 0,36, 

consider"ando os mesmos. A variância dos logaritmos passa de 

0,57 a O,58,para a distribuição com todos os indivíduos e de 

0,61 .a 0,68, para a distribuição com os mesmos. A distribuição 

por decis tão pouco apresenta modificações substanciais. Ob-

serva-se uma perda de participação dos dois decis inferiores 

e um aumento de participação dos três decis superiores, embo-

ra percentualment~ irrisõria. 

Como era de se esperar, a elevação do rendi-

mento bruto médio da distribuição corno um todo,entre 1970 e 
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1975,é significativamente superior na amostra com os mesmos 

indi víduos do que na amos tra com todos (322,7% contra 292,9%). 

~ interessante observar que, apesar de estar-

mos trabalhando com uma amostra de declarantes do imposto de 

renda, a taxa de crescimento nominal da renda média,dentro da 

nossa amostra que engloba todos os indivíduos, foi apenas 2,8% 

superior ao crescimento da renda percapita no período (292,9% 

contra 284,8%). 

3.2- Comentários 

A literatura tradicional sobre distribuição 

de renda sempre encontrou certa dificuldade em interpretar 

variações nos índices de concentração em termos de bem estar 

social, pois tal interpretação requeriria a definição arbi

trária de uma função de bem estar para sociedade(l). Essa di-

ficuladade fica ainda mais flagrante quando, por trás das rno-

dificações nas estatísticas de concentração, escondem-se as-

pectos dinâmicos como os fenômeno's de mobi lidude e absorçi1o de 

mão-de-obra. 

(l)Vid~ Aigncr c Heinz (1967) 
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Com efeito, dificilmente poderiamos realizar, 

-a partir dos dados aDresentados na seçao anterior, algQ~ jul-

gamento sobre a forma corno as diversas camadas de população 

se beneficiaram do processo de crescinento econômico. 

Tanto na amostra global, como na que considera 

apenas os Qesmos indivIduos, a relativa estabilida~e da dis-

tribuição não revela, com a suficiente clareza, o impacto da 

criação de novos empregos, as possibilidades ~e ascenção so-

cial dos já engajados na força de trabalho, ~ue em última ins-

tância, sao os fenômenos que realmente importam para o com-

portamento futuro da apropriação da renda. 

Portanto, tão ou mais relevante para o julga-

mento dos aspectos sociais de um processo de desenvolvimento 

parece ser o estudo da mobilidade entre as diversas clas-

ses de renda, atrav~s de estatIsticas especialmente descnvol-

vidas para essa finalidade, pois somente esse tipo de infor-

rnaçao é capaz de revelar as tendências de longo prazo dcfla-

gradas pelos contínuos ajustamentos das forças de mercado em 

um contexto din5mico. 
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Por esse motivo, no segundo capítulo, desen-

volveremos uma análise de mobilidade com base nas mesmas amos-

tras que geraram os resultados já apresentados, com a finali-

dade de mensurar as probabilidades de mudanças de classes de 

renda dos indivíduos já engajados na força de trabalho. 



TABELA 1.7 

FREQU~NCIAS ABSOLUTAS POR CLASSES DE RENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

T O T A L 

1970 (a) 

Todos os Indv. 

868.967 

582.724 

338.946 

191.784 

94.181 

39.985 

15.078 

8.136 

2.139.801 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 

a) P.efere-se à Tabela I.l 
b) P.efere-se à Tabela I.4 
c) P.cferc-se à Tcl-...cla 1.3 
d) Refere-se à Tabela 1.5 

1970 - 1975 

1970 (b) 1975 (c) 1975 (d) 

Mesmos Indv. Indv. Mesmos Indv. 

448.021 2 1.043.496 398.527 

428.729 3 699.338 390.490 

283.310 4 431. 749 301.997 

167.551 5 248.403 196.866 

83.934 6 125.745 107.606 

35.829 7 52.008 47.178 

13.418 8 18.163 16.663 

7.177 9 9.281 8.643 

1.467.969 T O T A L 2.627.183 1.467.970 

~ 



CAPI'l'ULO I I 

MOBILIDADE ENTRE CLASSES DE RENDA: ABORDl\GE~1 PRELHlINl\R 

1 - Introducão 
> 

t possível que,ao longo do processo de desen-

volvimento econômico,ocorra, durante certos estágios, um au-· 

mento de desigualdades relativas de renda. 1\s causas desses 

desequilíbrios transitórios sao as mais variadas, podendo-se 

arrolar, dentre elas, as próprias magnitudes das taxas de cres-

cimento, o conteúdo tecnológico dos setores mais dinâmicos, o 

estoque inicial de capital humano, etc,como já foi discutido. 

Essa concentração, porem, pode gerar t.ensões 

-sociais nas classes ainda nao beneficiadas pelo desenvolvi-

mento, e a probabilidade de que essas tensões surjam, bem COI10 

o período de tempo necessário a sua eclosão, sao inversamente 

proporcionais, dentre outros fatores, ao grau de mobilidadcda 

sociedade. 

Hirsch~an(1973),nnalisando esse tipo de fcn5mc-

52 
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no, denominou de "efeito túnel", 'o fato observado de que in-

divíduos, mesmo nao se beneficiando nos estágios iniciais do 

desenvolvimento ,~uferem ganhos de utilidade decorrentes da 

formação de expectativas positivas com relação ao futuro. A 

analogia por ele estabelecida usa a imagem de um túnel engar-

rafado,em que os indivíduos da pista da esquerda, apesar de 

terem seus veículos ainda imobilizados, se alegram ao verem 

que os veículos da pista da direita avançan. Esse aumento de 

satisfação decorre da expectativa de que em breve seus veícu-

los também se movimentem. 

Em termos sociais, uma grande mobilidade en-

tre as classes de renda geraria esse mesmo tipo de expecta-

tiva entre as camadas de rend~mais baixas, o que permitiria 

a conviv~ncia socialmente pacífica com o aumento transit6rio 

de desigualdades relativas. 

o fenômeno de desigualdade "cmn" mobilid.J.de a-

judaria a explicar, inclusive, porque em certas sociedades 

foi possível realizar as transformações inerentes ao desen-

volvimento econômico, com um grau razoável de estabilid~de ~ 
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cial e política e em outras nao. 

o aumento no grau de desigualdade da distri-

buição de renda no Brasil foi constatado em diversos traba-

lhos,dentre os quais podemos citar os de Hoffman (1971), Duarte 

(1971) e Fishlow (1972). Em estudos posteriores porem, um 

- , 
maior cuidado vem sendo dispensado, nao apenas a exo1icacão 

~ , 

das causas de concentração, como também ao papel das forças 

dinâmicas do processo de desenvolvimento que, num prazo mais 

lffilgO se encarregaria~ de desencadear mecanismos redistribu-

tivos (Langoni 1973). 

Dentro dessa ótica os trabalho de Senna (1975) , 

Samue1 Morley (1976) Castel10 Branco (1977) e rie1ds (1977) 

tentam mostrar os efeitos do processo de crescimento ace1era-

do sobre o mercado de trabalho, o crescimento diferenciado de 

novas oportunidades de emprego entre os divérsos setores, e 

.suas consequências em termos do aurrcnto das disoaridlldes sa1a-

riais. 

EsSes trabalho.~,dão evidência de que grande 

, -
parte do aumento de oosl.qu"Jébdc tCrill sido dC'vidll \1 c:--:xms\1o de se-
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tores din5micos, absorvedores de m~o-de-obra qualificad~ que 

determinaram o surgimento ~e "quasi-rents" transitórios. 

A teoria econômica, com efeito, sugere que ga-

nhos extraordinários, decorrentes da escassez relativa de um 

fator (no caso, mão-de-obra qualificada), constituem uma sina-

lização de mercado no sentido de induzir os indivíduos a se 

qualificarem, de tal forma que, a médio prazo, as disparida-

des iniciais tendam a diminuir. 

No caso brasileiro, a evidência fornecida no 

primeiro capítulo, de uma distribuição ainda bem desigual da 

renda, aliada a constataç6es de desequilíbrios no mercado de 

trabalho, em estudos anteriores, sugere que, por tr5s de me-

didas est5ticas de concentraç50, deve-se verificar uma inten-

sa mobilidade,permitindo aos indivíduos das classes de renda 
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mais baixas se deslocarem em direção aos extratos mais eleva-

dos. 

A finalidade deste capítulo e a de mensurar 

essa mobilidade entre as classes de renda. Para tanto, anali-

saremos a mobilidade dos indivíduos entre as diversas classes 

de renda entre os anos de 1970 e 1975, a partir de uma matriz 

de probabilidade de tansição. A análise foi feita para o Bra-

sil como um todo e desagregada por Regiões Fiscais. 
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2 - Descrição Metodológico. 

Os dados utilizados, como dissemos no primei-

ro capítulo, referem-se ao Rendimento Bruto Anuo.l constante das 

declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas para os 

anos de 1970 e 1975. 

Como temos por objetivo analisar a mobilidade 

dos indivíduos entre as diversas classes, ao longo do período 

em estudo, as classes de renda para 1970 e 1975 foram geradas 

segundo dois conceitos distintos de "equivalência". 

O primeiro consistiu simplesmente 'em inflacio-

nar os limites das classes de 1970, a fim de obter as classes 

para 1975. Dentro desse conceito,o deslocamento de um indiví-

duo da classe i em 1970 para uma classe i em 1975 espelharia 

uma mobilidade que denominamos absoluta por refletir a~;eno.s uma. 

variação de poder aquisi ti vo em termos reais. Porém, tornou-se 

intcressante,ainda, criar classes de renda equivalentes que, 

além da inflação,considerassem, também, o crescimento real 

"per-capita" no período. Assim, se a diferença entre os limi-
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tes das classes de 1970 e 1975 incorporasse, além da taxa de 

inflação, o crescimento. real da renda per-capita, a mo-

bilidade de um indivíduo da classe ~, em 1970, para a classe 

i, em 1975, mostraria que, além de uma melhora absoluta em 

termos de poder aquisitivo real, ele obteve ganhos superiores 

ã média dos indivíduos, o que refletiria, 90rtanto,uma melho-

ra relativa. A essa mobilidade denominamos mobilidade relativa. 

A terminologia mobilidade absoluta e mobilida-

de relativa pode gerar confusões semânticas sendo, portanto, 

necessário esclarecer bem o que se entenderá por esses con-

ceitos ao longo deste trabalho. No que diz respeito a ~obili-

dade absoluta, o que se requer, para que um indivíduo ascenda 

uma classe social, é que ele aufira um ganho de renda, nos 5 

anos cobertos pela análise, superior à variação do índice de 

custo de vida do Rio de Janeiro no período. 

Na medida, portanto, em que os índices utili-

zados subestimem a inflação, a mobilidade poderá estar supe-

restimada. A interpretação correta porém é que o indivíduo 

para subir uma classe de renda auferiu ganllOS de rendimentos 
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superiores à variação do índice de custo de vida. No que diz 

~ 

respeito a mobilidade relativa, ela deve ser interpretada azo 

oriunda de um ganho superior a variação do índice de custo ce 

vida mais a variação da renda per-capita no período. Esta ren-

, 
da per-capita, entretanto, se refere a renda per-capita na-

cional e nao àquela estimada a partir dos indivIduos da anos-

tra. 

Urna vez definidas as classes de renda, a meto-

dologia utilizada foi a de construir u~a natriz de ?robabili-

dade de transição em que cada elemento a.. representasse o 
1J 

percentual dos indivIduos da classe i em 1976 que se deslo-

cou para a classe j em 1975, da seguinte forma; 

-1 
a 1 2 ••••••••••• a 1 B 

I 
a 21 a 22 ........... a 28 

M = 

'ao 1 'a 02 •••.•..•.•. a ao 

.. 
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A soma das linhas dessa matriz é, por defini-

çao igual a 1. A matriz espelharia perfeita imobilidade se os 

valores da diagonal principal fossem iguais a 1 e, os demais 

zero, ou seja se M=I (matriz identidade). 

Portanto, quanto mais expressivos os valores 

de a .. para i ~ j e j > i, maior a mobilidade no sentido de 
1) 

ganhos de renda, (mobilidade positiva) e quanto mais exores-

sivos os valores a.. para i :j:. j para j < i maior a mobilida-
1) 

dê no sentido de perda de renda (mobiliQade negativa). 

Os elemen tos a .. , por serem freqüências rela-
1) 

tivas, podem ser interpretadas, em grandes amostras, como a 

probabilidade de migração da classe e para a classe j, pois 

como se sabe, a frequência relativa converge para a probabi-

lidade do evento na medida em que n cresce. 

2 interessante notar que, para a construç~o de 

tal matriz, é imprescindível que se obt.enham c1.:-tdos de rcndi-

mento nos dois a'nos considerados, relativos aos 1"!\C'smos indi-

víduos, a fim de poder 10c~liz5-los nas diferentes classes de 

renda. Com os dados do Imposto de Remela isso foi possívcl,pois 
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o C.P.F. permite selecionar os mesmos indivíduos nos dois pon-

tos do tempo. 

Por considerar apenas os mesmos indivíduos nos 

dois pontos do tempo, a Matriz M, tal corno definida acima,re-

flete a mobilidade do contingente de mão-de-obra já engajado 

no mercado de trabalho, isto é, não leva em consideração o 

impacto da entrada de novos indivíduos. 

Construimos duas matrizes de probabilidade de 

transição. A primeira, que denominamos Matriz Absoluta, con-

sidera as classes de renda equivalentes de forma a mensurar o 

que foi definido como mobilidade absoluta. A segunda, denomi-

nada Matriz de Transição Relativa, considera as classes de 

renda equivalentes de forma a medir a mobilidade relaU.va. O 

quadro a seguir especifica as classes de renda relevantes pa-

ra cada matriz. 

Como se pode observar, pela forma como foram 

definidas as classes de renda, o salto de uma classe, no con-

ceito de mobilidade rclativ~, corresponde ao salto de duas 

classes, no conceito de mobilidade absoluta . 

. . 



1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 
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MATRIZ DE TRANSIÇÃO ABSOLUTA 

Classes de Renda 

Cr$ de 1970 Cr$ de 

1 O . 012 [-- . ---- 14.836 26.000: 

14.836 L. ____ -- 21.984 38.5231 

21 . 984 ,---------- 32.575 57.083: 

32.575'-- 48.269 84.584: 

48.2691-· 71. 524 125.335; 

71.524' 105.983 185 . 7 19 ~- ---

105.983 ;---- _.-- 157.043 275.195-

157.043: - -_._--- 407.777~ 

MATRIZ DE TRANSICÃO RELATIVA 

Classes de Renda 

Cr$ de 1970 Cr$ de 

10.012 i---- 14.836 38.523~· 

14.8361--------- 21. 984 57.0831 

21.984 f----- 32.575 84.584r 

32. 575 ~. __ .-- 48.269 125.335! 

48.269 j------ 71. 524 185.719: 

1975 

38.523 

57.083 

84.584 

125.335 

185.719 

- 275.195 

407.777 

1975 

57.083 

84.584 

125.335 

185.719 

275.195 

71.524; 105.983 275.1951 .--._--- 407.777 

105 . 983 ;----- 157. 04 3 407.7771 604.236 

157.043 r---- 604.236 1 
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3 - Matriz de Transiç~o: Resultados Empíricos 

As tabelas I1.l e II.2ilustraPl os resultados em-

píricos das matrizes de mobilidade obtidas. 

Conforme explicamos anteriormente, cada ele-

mento a.. da matriz de transição se refere ao percentual dos 
1.J 

indivíduos que estavam na classe ~, em 1970, que migraram 

para classe i em 1975. 

Assim, tomando a Matriz de Transição Absoluta, 

vemos que, dos indivíduos que estavam na primeira classe de 

renda em 1970, 27% nela permaneceram em 1975 (elemento a
ll

), 

38% passaram para classe 2 (elemento a I2 ), 22% passaram para 

a classe 3 (elemento a
13

) e assim sucessivamente. 

Logo, podemos observar que 73% dos indivíduos 

~ 

que pertenciam a primeira classe inferior de renda, em 1970, 

deixaram aquela classe em direç50 a classes mais altas. Dos 

indivíduos que compunham a 2a classe,64% também auferiram ga-

nhos de renda em termos reais. Tais percentuais se mant~m e-

levados, embora declinantes, em todas as classes de renda, sen-
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TABELA II.1 

MATRIZ DE TRANSIÇÃO ABSOLUTA 

C L A S S E S 1 9 7 5 La .. 
ClASSES 1J 

1970 1 2 3 4 5 6 7 8 j > i 

1 0,27 0,38 0,22 0,09 0,03 0,01 0!73 

2 0,09 0,27 0,34 0,21 0,07 0,02 0.64 

3 0,04 0,10 0,24 0,34 0,21 0,06 0,01 0.62 

4 0,02 0,04 0,09 0,23 0,36 0,20 0,05 0,01 0.62 

5 0,01 0,03 0,05 0,11 0,23 0,35 0,18 0,05 0.53 

6 0,01 0,02 0,03 0,05 0,11 0,26 0,34 0,18 0.52 

7 0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,14 0,26 0,44 0.44 

8 0.01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,08 0,13 0,68 ° 

FONTE: SERPRO IRPF 
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TABELA 11.2 

MATRIZ DE TRANSIÇÃO RELATIVA 

CIASSES C L A S S E S 1 9 7 5 1: a .. 
lJ 

1970 1 2 3 4 5 6 7 8 j > i 

1 0,52 0,31 0,12 0,04 0,01 0.48 

2 0,29 0,28 0,23 0,08 0,02 0.33 

3 0,10 0,25 0,35 0,21 0,06 O,O~ 0.33 

'-4 0,04 0,09 0,24 0,36 0,20 0,05 0,01 0.26 

5 0,03 0,05 0,11 0,23 0,36 0,18 0,04 0,01 0.21 
.. 

6 0,02 0,03 0,05 0,11 0,26 0,34 0,14 0,04 0.18 

7 0,01 0,02 0,04 0,07 0,14 0,27 0,29 0,15 0.15 

8 0,01 0,02 0,02 0,05 0,08 0,13 0,21 0,48 ° 
FONTE: SERPRO - I.R.P.F. 



66 

do respectivamente 62%, 62%, 58%, 52%, 44%, as parcelas da 

3a, 4a, 5a, 6a e 7a classes que migraram para classes supe-

riores. 

Na Matriz de Transiç~o Relativa, 48% dos indi-

víduos que estavam na la classe, em 1970, se deslocaram em di-

reç~o a classes superiores de renda. Tal percentual ê de 33% 

para 2a classe, 33% para 3a, 26% para 4a, 21% para 5a, 18% 

para 6a e 15% para 7a. 

Essa mobilidade significa que, além de acres-

cimos de renda em termos reais, os indivíduos que se desloca-

ram para as classes de renda imediatamente superiores, obti-

veram ganhos superiores ao aumento de renda real per-capita 

no pe;r-íodo. 

Uma outra forma de visualizar o grau de mobi-

lidade é através do que poderíamos chamar de "esperança mate-

mática de mobilidade" ou "salto esperado" por classe, que de-

notaremos SE .. TcJ.l estatísitca ê definida pcJ.ra cada linha da 
~ 

matriz de transição. Como a soma dos eler.lentos a ij em cada 

linha 6 igucJ.l a um e como esses elementos podem ser consirle-
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rados corno probabilidades de migração, definimos SE. da se-
1. 

guinte forma: 

SE. = 
1. 

8 

r 
j=l 

(j - i). a .. , 
1.) 

para cada i 

Esta estatística pode ser interpretada corno o 

número de classes através das quais o indivíduo da classe !' 

pode esperar se deslocar em 5 anos. Os valores assim computa-

dos estão apresentados na tabela 11.3. 

Observa-se que, tornando a Matriz de Transição 

Absoluta, até a 6a classe de renda há uma esperança positiva 

de mobilidade que, para la classe de renda é da ordem de 1,26. 

Estes resultados,entretanto, contém um viés, uma vez que, pela 

forma como a matriz foi construída, os indivíduos da primeira 

classe só podem apresentar mobilidade positiva. Este proble-

ma serã solucionado no capitulo Irr. Os resultados negativos 

das classes de renda mais altas sao também consequências di-

retas da forma corno as classes de renda foram definidas, uma 

vez que a probabilidade de mudançà para classe de renda mais 

elevada é zero, quando a última classe é aberta. 



CLASSES 
DE 

RENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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TABELA II.3 

SALTO ESPERADO OU 

ESPERANÇA DE MOBILIDADE 

EM 5 ANOS 

Matriz de Tran
sição Absoluta 

SEi 

1,26 

0,96 

0,80 

0,72 

0,52 

0,27 

-0,15 

-0,75 

FONTE: Tabelas II.l e II.2 

~·latriz de Tran
sição Relativa 

SE. 
1 

0,71 

·0,16 

-0,06 

-0,21 

-0,43 

-0,63 

-0,93 

-1,20 
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Considerando a Matriz de Transição Relativa os 

resultados sao bem mais modestos, apresentando esperanças po-

sitivas de mobilidade apenas para as primeiras classes. Tal 

resultado deve ser interpretado lembrando o grande aumento de 

renda requerido nessa matriz para que se tenha migração posi-

tiva entre as classes. 

A esperança matemática de mobilidade, tal como 

definida, sofre as limitações decorrentes de ser computada a 

par~ir de um sistema fechado, como as matrizes de transição,o 

que induz a resultados tendenciosos, principalmente,nas clas-

ses de renda próximas ao extremo de distribuição. Com efeito, 

pela forma como são construídas, essas matrizes nao permitem 

observar a mobilidade negativa da primeira classe, nem tão 

pouco a mobilidade positiVa da Gltima. 

No que se refere ao fato de a 'Gl tima classe ser 

~.berta, uma forma de se contornar p.:lrcialmente o probler.l.3 e 

computa~ no lugar da esperança matemática de mobiljdade, os 

"ganhos de renda esperados" por classe. Dessa forma a cUs-

torção devida ao fato de a úl tim.:l classe ser aberta ~)ode ser 
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. minimizada em decorrência das expectativas de elevação dosga-

nhos médios dos indivíduos que permaneceram na oitava classe 

entre 1970 e 1975. 

como: 

Os ganhos esperados de renda foram definidos 

8 
E (g) = E 

j=l 
a .. (y. 

J.) ) 
y. } 

J. 
para cada i, onde 

.. 
a .. e a pro

J.) 

babilidade de um indivíduo migrar da classe i em 1970 para 

classe j em 1975; y. sao os rendimentos médios das classes 
J. 

i em 1970 a preços de 1975 e y; sao os rendimentos médios das 
-' 

classes j em 1975. Assim, E(g.} e a média ponderada das dife
J. 

renças entre os rendi~entos médios das classes j em 1975 e i 

em 1970 (em termos reais), onde os pesos da ponderação são as 

probabilidades de migração d3s classes i em 1970 para classes 

j em 1975. Para inflacionar os rendimentos médio~ de 1970 u-

tilizamos o índice de custo de vida do Rio de Janeiro. 

Os dados de rendimento médio foram obtidos das 

tabelas I.4 e I.5~ que se referem aos mesmos indivíduos pois, 

para computarmos o ganho esp"erado de renda, temos que consi-

derar a distribuiç50 de renda consistente com a l',atri z de 
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TABELA 11.4 

GANHOS ESPERADOS DE RENDA REAL 

. I I ' Ganhos de renda I Rendimento Mé-: Ganho Percen- 'Taxa esperaôa 
CLASSES Real esperado !dio em 1970 I tual Esperado de cresc~nto 

DE (A) I (B) (em tenros reais) da Renda Real 
RENDA Cr$ de 1975 i Cr$ de 1975 • (A/B) x 100 . por ano 

1 34.833 32.003 109% 15,8% 

2 31.306 46.707 67% 10,8% 

3 51.776 68.799 75% 11,8% 

4 52.052 101. 677 51% 8,6% 

5 68.851 149.468 46% 7,8% 

6 85.865 220.565 39% 6,8% 

7 114.054 325.883 35% 6,2% 

8 23.189 666.926 3,4% 0,68% 

Fonte: Tabela 11.2 e Tabela 1.4 e 1.5. 
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transição que, por definição,se refere aos mesmos indivíduos. 

Além disso, também por motivo de consistência dos dados, es-

ses câlculos s6 podem ser realizados com a Matriz de Transi-

çao Relativa (tabela 11.2) em virtude das classes de renda 

consideradas na anâlise do primeiro capít~lo. 

COflO se pode observar, exceto pela inversão 0-

corrida na segunda classe, existe uma expectativa decrescen-

te de ganhos de renda, em termos relativos. 

Na tabela 11.4 chama atenção o ganho Dercen-

tual esperado da primeira classe (l09%), contra apenas 3% Da-

ra a última. 

Tal resultado, como dissemos anteriormente con-

têm viés proveniente da metodologia como a matriz foi cons-

truida. Com efeito, por considerar os mesmos indivíduos e cla:;-

ses de renda equivalentes em dois pontos do tempo, a a~ostra 

exclui, automaticamente, os indivíduos que se situavam nas 

primeiras classes em 1970 e que perderam renda durante o pe-

rIodo, a ponto de nao se encontrarem sequer na primeira clas-

se em 1975. Assim, a mobilidade positiva das prir~\eiras clas-
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ses de renda foi superestimada, o que certamente, influenciou 

os cálculos dos ganhos esperados de renda real. 

A matriz de probabilidade de transição,tal co-

mo definida no presente ca?ítulo(l) , estimada com dados de 

imposto de renda (que possui limites de isenção) traz embuti-

do um viés no sentido de superestimar a mobilidade das clas-

ses inferiores de renda. Uma metodologia para superar essa 

dificuldade será desenvolvida no terceiro capítulo(2). 

(l)Sobre o uso de Matrizes de Probabilidade de Transição em estudos de 
mobilidade vide Richard T. Szal e Sherman Robinson (1974) Kemeny & 
Snell (1970). 

(2) Outro problema para a an~lise de mobilidade reside no fato de um ~
nico C.P.F. conter rendimentos de dependentes, o que introduziria um 
V1es na interpretação do grau de mobilidade individual. ~as declara
ções h~ informação quanto ã inclusão dos rendimentos dos dependentes, 
mas não e possível saber quanto foi auferido pelo decla~ante principal 
individualmente. Assim, seria interessante indagar em que direção os 
dados utilizados podem distorcer os resultados obtidos. 

Em primeiro lugar, cabe chamar a atenção para o fato de que, em V1r
tude da progressividade das alíquotas, existe um estímulo a se desmen
brarem as declarações, na medida em que o nível de rendimentos se ele
va. Alem disso, durante o preíodo coberto pela an51ise, houve um au
mento no grau de progressividade das a1iquotas, o que deve ter refor
çado aquele estímulo. 

Em segundo lugar, corno trabalhamos apenas com individuos aCima do 
nível de isenção, o fato de tal limite ter evoluido a taxas superiores 
ã da inflação n;o deve ter induzido, dentro da amostra considerada, ã 
manutenção de declarações conjuntas nas camadas inferiores de rpnda. 

O fenô\ncno de desmembramento das declarações induzi ri3 a urna subes
timação do grãu de mobilidade, pois p3rtindo de declar3çües conjuntas, 
O desmembramento se traduziria, estatisticamente, em um crescimento 
menor da rend.:l individual. 

No caso inverso, ou seja, partindo de dec13r3ç~es individuais no ano 
base, a inc1us;0 dos rendimentos oriundos de dependentes sG ocorreria 
caso esscs g3nhos. fossem inferiores aos abatimentos permitidos, l' nes
sa circunst3ncia, o efeito seri.:l de superestim3ç;0 do gr5u de mobili
dade . 
. A 1'e5111t.111t(' dessas t1uas distorções depende da intensidacit' e111 qllc o
correram os fenômenos de desmembramento ou incorporaç;o dos rendimen
tos dos dependentes. A pro~ressividnde das alrquotns, aponta para o 
primeiro fcn~meno como sendo, possivelrnente,o mnis frequente nono ser 
l>nrll o C.:lSO de l"endirnl'ntos de delWl\til'ntes de pequena nwgni tUlle. Essa 
hipôtes e lH1l"~I\,t1ada a Hmplitude das classes de renda cl)\lsidl'radas ,devc 
ter tido Pl·ll\l(~lIo.il\lpacto em termos de \lIo11i1idadl~. 
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4 - Matriz de Procedência: Resultados Empíri.cos 

Outra forma de visualizarmos o grau de mobili-

dade existente é ao de analisarmos uma transformação da Matriz 

de Transição que podemos denominar Matriz de Procedência. Nes-

matriz, os elementos a .. representam cs percentuais dos indi-
1) 

víduos das classes j,em 1975,que originaram das classes i em 

1970. Assim sendo, r a .. = 1. 
i 1) 

Essa forma de mensuraçao do grau de mobilidade, 

apresenta viés nas primeiras classes de renda, pois não leva 

em consideração os indivíduos que se originaram de classes in-

feriores. Desta forma,a matriz de procedência subestima a mo-

bilidade positiva nas primeiras classes. Esta dificuldade se-

rá superada através de metodologia especial, no quarto capí tulo. 

Foram estimadas duas matrizes de procedência. 

Uma,que denominamos Matriz de Procedência Absoluta, e outra, 

que clum.::ums de Hatriz de Procedência Relativa. A distinção 

entre as duas prende-se aos concei tos de e:::Juivalência utilizados 

na determinaçao das classes de rerida,como foi visto anteri;ca-

mente. Os resultados encontram-se nas tabelas 11.5 e 11.6. 
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TABELA 11.5 

11A.TRIZ DE PROCEDt:NCIA AI3S0LUTA 

CIASSES C L A S S E S 1 9 7 5 

1970 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,74 0,59 0,35 0,18 0,09 0,04 0,02 0,01 

2 0,19 0,31 0,41 0,32 0,17 0,08 0,04 0,02 

3 0,05 0,07 0,18 0,33 0,31 0,17 0,08 0,04 

4 0,01 0,02 0,04 0,13 0,31 0,31 0,18 0,08 

5 0,01 0,01 0,03 0,10 0,23 0,32 0,16 

6 0,01 0,02 0,09 0,26 0,26 

7 0,02 0,08 0,24 

8 0,01 0,02 0,20 

Procedên-
cia Infe-
rior O 0,59 0,76 0,81 0,88 0,88 0,90 0,80 

Procedên-
cia Supe-
rior 0,25 0,10 0,05 0,04 0,02 0,03 0,02 O 

FONI'E: SERPEO - I. R. P.F. 
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TABELA 11.6 

MATRIZ DE PROCEDt:NCIA REL]\,~IV1\ 

CIASSES 
C L A S S E S 1 9 7 5 

1970 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,59 0,35 0,18 0,09 0,04 0,02 0,01 0,01 

2 0,31 0,41 0,32 0,17 0,08 0,04 0,03 0,02 

3 0,07 0,18 0,33 0,31 0,17 0,08 0,05 0,03 

4 0,02 0,04 0,13 0,31 0,31 0,18 0,09 0,05 

5 0,01 0,01 0,03 0,10 0,28 0,32 0,19 0,09 

6 0,01 0,02 0,08 0,26 0,31 0,16 

7 0,02 0,08 0,23 0,24 

8 0,01 0,02 0,09 0,40 

Proceden"7 
cia 
Inferior ° 0,35 0,50 0,57 0,60 0,60 0,62 0,60 

Proccden-
cia 

Superior 0,41 0,23 0,17 0,12 0,11 0,10 0,09 ° 
FDNTE: SERPOO - I.R.P.F. 
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Como podemos observar, é particularmente ele-

vado o percentual dos indivíduos da terceira classe em diante 

que provieram de classes inferiores de renda. Tais percen-

tuais contrastam drasticamente com os relativos à procedência 

de classes superiores que, exceto para a primeira e segunda 

classes, em 1975 se situam abaixo dos 5% para a matriz de PrD-

cedência absoluta. 

Na tabela 11.5, dos elementos que compunha~ a 

8a. classe em 1975, 1% provieram da classe 1,2% de classe 2, 

4% da classe 3, 8% da classe 4, 16% da classe 5, 26% da clas-

se 6, 24% da classe 7 e 20% da própria classe 8(1). Para as 

classes 3,4,5,6 e 7, os percentuais de procedência inferior 

sao de respectivamente 76%, 81%, 88%, 88% e 90%. 

_(l)Esses resultados a primeira vista podem parecer inconsistentes com os 
obtidos a partir da matriz de trnnsiç;o. Com efeito se nesta matriz 
tínhamos zero por cento de migração da classe 1 em 70 para a classe 8 
Cm 1975, como pod.e ser que 1% da classe 8 em 1975 tenha se originado 
da classe 1 em 19707 

Trata-se implesmcnte de problemas de arredondamento. Com efeito, 1% 
da frequ~ncia absoluta da classe 8 em 1975 5 um percentual desprczfvel 
da classe 1 em 1970. 

Tal percentual seria de 0,04%, ou seja, zero dentro da 
que estamos utilizando. 

. -aproxlmaçao 
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-Na tabela II.6 esses percentuais sao menores, 

em virtude do conceito de equivalência utilizado na definição 

das classes de renda. Contudo, apresentam-se bem elevados pa-

ra as classes 5, 6 e 7 quando atingem 60%, 60% e 62%, respec-

tivamente. 

Os baixos percentuais de procedência inferior 

(isto é, o percentual de indivíduos que se originaram de clas-

ses inferiores de renda),nas primeiras classes,estão distor-

cidos pelo fato de as frequências absolutas dessas classes,em 

1975, terem ficado muito reduzidas,na amostra relevante para 

a construção das matrizes. Com efeito, apenas consideramos os 

indivíduos que haviam declarado rendimento em 1970 e aparece-

ram também em 1975. Grande parte da frequência absoluta efe-

tiva das primeiras classes de renda em 1975 tem origem na ab-

sorçao de novos indivíduos pelo lrercado de trabalho, durante 

o período coberto pela análise, mas que infelizmente -nao 

constavam da amos·tra em 1970, dentro dos limi tes de renda 

considerados pelas definiç6~s das classes. 

Esse fenômeno de absorção ê outro aspecto ex-
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tremamente relevante na análise dos efeitos do crescimento e-

conôrnico sobre a distribuição de renda e que foi negligencia-

do em estudos anteriores. No quarto capItulo, graças ~ meto-

dologia desenvolvida foi possIvel mensurar esse fenômeno, o 

que indiretamente veio solucionar a distorção nas esti~ativas 

dos percentuais de procedência das primeiras classes de renda. 
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5 - Hobilidade por Regiões 

Nesta seçao analisaremos a mobilidade entre as 

classes de renda a nível regional. A fim de ?odermos fazer 

comparaçoes inter-regionais elaboramos estatísticas sintéti-

cas de mobilidade que condensam,em um único valor,o grau de 

mobilidade expresso na matriz. 

Como dissemos anteriormente, a matriz de tran-

sição M espelharia perfeita imobilidade se H = l, ou seja, 

se os elementos da diagonal principal fossem 1 e os elementos 

fora da diagonal, zero. Portanto, quanto mais afastados da 

diagonal forem os elementos a, , ~ O, maior o grau de mobili-
1J 

dade e quanto maior o valor de 

tal mobilidade ocorra. 

a, , , 
1J 

maior a probabilidade que 

A diferença (j - i) nos d5 uma medida de afas-

tamento da diagonal principal, uma vez que (j-i)=O, para j=i. 

Porém, o sinal da diferença varia dependendo 

do posicionamento de a" com relaç50 ã diagonal principal. 
1) 

'Assim, tomando apenas os valores aijpara j>i, 
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ou seja, os valores acima da diagonal principal, estimamos a 

estatística 

SPEM =( I. 
i 

r 
j 

/j-i/.a .. ) 1J 
( L L 

i j 
a .. ) 

1J 

para j > i onde SPEM significa salto positivo esnerado da 

matriz. 

putamos 

SNEM = 

Considerando os valores a .. para j < i 
1J 

L L 
i j 

/j - i/. a .. ) 1J 
( L: L: 
i j 

a .. ) 
1J 

com-

onde SNEM significa salto negativo esperado da matriz. E fi-

nalmente computamos também o Salto Esperado da Natriz de Tran-

sição defini0.o como: 

SEf.1T = r. r ( j - i) a.. / 1: 1: a.. . 
i, j 1J i j 1J 

o resultado desses cálculos encontram-se na 

tabela II.7 
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TABELA 11.7 (1) 

ESTATIsTICAS SINT~TICAS DE MOBILIDADE I 

REGIÃO SPEM SNEM SEMT 

la· 1,58 1,83 0,56 

2a 1,46 1,79 0,24 

3a 1,45 1,77 0,31 

4a 1,42 1,82 0,29 

5a 1,44 1,96 0,27 

6a 1,52 1,72 0,43 

7a 1,43 1,80 0,38 

8a 1,52 1,89 0,51 

9a 1,52 1,69 0,41 

10a 1,53 1,89 0,51 

Obs. : SEMT para o Brasil 
~ 0,45 e 

R~giões: la. BR,MT,GO 

2a. AM,PA,AC,RD,RO,AP 

3a. CE,PI,MA 

4a. RGN,PE,PB,AL,FN 

5a. SE,BA 

6a. MG 

7a. ES,RJ 

8a. SP 

9a·. PR,SC 

10a. RGS 
(1), 

Os calculos foram efetuados com base nas tabelas A.I!.l a A.II.lO 
confitam do apêndice e5tatil~tico dc~tc cnpítulo. Todos se referem 
matrizes de mobilidade absoluta. 

que 
""-

aS-
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Foram estimadas també~, as matrizes de ~roce-

dência, por Região, cujos resultados encontram-se no aDêndice 

estatístico deste capítulo. 

Com base nessas matrizes desenvolvemos as es-

tatísticas PIEM (Procedência Inferior Esperada da Matriz) e 

PSEM (Procedência Superior Esperada da Matriz) mediante o e~-

prego das seguintes fórmulas: 

PIEM = O: L: 
i j 

PSEM =(L: " 
i j 

para i < j 

li-jl . a .. ) 
1) 

para i > j 

Calculamos também a estatística SEMP 

triz de Procedência definida como: 

SEt-lP = E E (i - j) a .. E E 
j i 1) j i 

Os resultados desses 

la IIoS. 

( L: L: 
i j 

( L: L: 
i j 

(salto 

a .. 
1) 

cálculos 

a .. ) 
1) 

a .. ) 
1) 

esperado 

estão 

da Ma-

na tabe-
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'TABELA 11.8 (I) 

ESTATíSTICAS SINTF.TICAS DE MOBILIDADE 11 

REGIÃO PIEM PSEM SEMP 

la 2,11 1,22 1,49 

2a 1,90 1,30 1,13 

3a 1,88 1,20 1,16 

4a 1,90 1,25 1,15 

5a 1,96 1,25 1,17 

6a 2,00 1,31 1,29 

7a 1,74 1,24 1,07 

8a 1,89 1,29 1,22 

9a 2,05 1,37 1,29 

10a 2,05 1,19 1,36 

Obs. : A Estatística SEMP o Brasil 
~ de ,1,29 para e 

Regiões: la. BR,MT,GO 

2a. AM,PA,AC,RD,RO,AP 

3a. CE,PI,MA 

4a. RGN,PE,PB,AL,FN 

5a. SE,BA 

6a. MG 

7a. ES,RJ 

8a. SP 

9a. PR,SC 

10a. RGS 

(l)Os dados desta tabcla foram calculados com b~se nas informaçõcs dns 
tabelas A,H.ll a A.II.20 quc conf;tam do ap0'l1dLCC estntl'~~tico (h~ste 
capitulo. Todas se referem is matrizcs de Proccd~ncin Absoluta. I , 
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Infelizmente, a anãlise de mobilidade relati-

va em termos regionais, peca em virtude das taxas de cresci-

mento da renda per-capita diferirem substancialmente entre as 

diversas regiões. Embora a mesma crítica possa ser feita com 

relaç~o ãs taxas de inflaç~o, o sinal da distorç~o fica mais 

facilmente identificãvel na anãlise de mobilidade absoluta do 

que quando os dois problemas se superpõem (como ~ o caso da 

anãlise de mobilidade relativa). 

Em nossa anãlise, as matrizes de mobili~ade se 

referem aos mesmos indivíduos que ,nos dois períodos de tem?o, 

estavam em lli~a mesma regi~o. A estimaç~o de matrizes de mobi-

lidade entre regiões poderia ser feita, desde que se utilizas-

se um critério cuidadoso na definiç~o de equivalência das cla~ 

ses de renua. Em nosso trabalho, entretanto, n~o analisaremos 

este problema, sendo uma sugest~o para estudos Dosteriores. 

Tomando apenas as medidas sint~ticas de mobi-

lidade construidas através das matrizes de tr.:msiç3ic, e procc-

dência absolutas, por regi~o, veri ficamos que, exi stc U!lU f 01-

te correlaç5o entre a magnitude da estatística SPEM e PIEM e 
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as taxas de crescimento da renda nas diversas regiões. 

Em virtude dos dados se referirem a regiões 

fiscais e estas não guardarem paralelismo com as regiões para 

as quais se dispõe de dados de crescimento de renda, usamos 

como aproximação a taxa de crescimento dos rendimentos médios 

da amostra no período coberto pela análise. 

o fato de estimarmos as taxas de crescimentorn 

renda com base em uma amostra que cobre aDenas declarantes do 

imposto de renda, nao deverá apresentar grandes disparidades 

relativas das taxas, pois como vimos no primeiro capítulo a 

renda média da amostra para o Brasil como um todo, cresce a 

taxa semelhante à renda per-capita no períoco. 

, A tabela II.9 apresenta regiões por ordem de-

crescente da t.a<a de crescimento da renda real bem como as esta-

tísticas sintéticas de mobilidade positiva e procedência in-

ferior. O coeficiente de correlação entre a estatística SPEM 

e o crescimento da renda média é de 0,859%. Para a estatísti-

ca PIEH, o coeficiente é 0,677%. 

Com se po'de observar, as regiões de maior crcs-
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TABELA 11.9 

CRESCIHENTO DA RENDA E MOBILIDADE POR REGIÕES FISCAIS 

-Taxas de Cresci.m2n
REGIÕES to da Ren:1a Real SPEM 

Per-capita 1975/70 
% 

la. 77.6 1,58 

10a 68.7 1,53 

8a 67.2 1,52 

9a 63.7 1,52 

6a 62.5 1,52 

4a 58.2 1,42 

3a 56.3 1,45 

7a 54.5 1,43 

5a 53.7 1,44 

2a 46~8 1,46 

Fonte: Tabe1.as A.II.l a A.II.20 

SEMT PIEM SEMP 

0,56 2,11 1,49 

0,51 2,05 1,36 

0,51 1,89 1,22 

0,41 2,05 1,29 

0,43 2,00 1,29 

0,29 1,90 1,15 

0,31 1,88 1,16 

0,38 1,74 1,07 

0,27 1,96 1,17 

0,24 1,90 1,13 
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cimento foram as que apresentaram maiores índices de mobili-

dade positiva e de procedência inferior o que vem confirmar a 

tese de que o crescimento econômico, se por um lado tende a 

gerar concentração da renda em seus estágios iniciais (pelo 

menos em termos de medidas convencionais de desigualdades re-

lativas) ,como foi mostrado em trabalho anteriores,desencadeia, 

por outro, a multiplicação de oportunidades de emprego, com a 

conseqüente abertura dos canais de mobilidade como se pode 

vislunilirar em nossa análise, dada a elevada correlacão entre . 
taxa de crescimento e mobilidade positiva. 



CAPITULO 111 

MOBILIDADE ENTRE CLASSES DE RENDA: 

A MATRIZ DE PROBABILIDADE DE TRANSICÃO EXPI,NDIDA , 

1 - Introdução 

Uma das deficiências da análise de mobilidade 

desenvolvida no capítulo 11 consiste no fato de nao possuir-

mos informação a respeito dos indivíduos das classes mais bai-

xas na amostra que tiveram queda de renda real durante o pe-

ríodo coberto pela análise. Com efeito,ao selecionarmos, em 
". 

dois pontos do tempo, duas amostras contendo os mesmos indi-

víduos, distribuidos segundo classes de renda equivalentes, 

excluimos automaticamente aqueles que, situando-se nas pri-

meiras faixas em 1970, se deslocaram para classes inferiores 

ao limite mínimo considerado no estudo. 

Considerando que,na realidade, deve ser sig-

nificativa a probabilidade de ocorrência desse evento, prin-

cipa1mente, em se tratando de dados individuais, tentaremos, 

89 
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no presente capítulo, desenvolver uma metodologia que, a par-

tir das informações contidas nas distribuições de frequ6ncia 

e nas matrizes de probabilidade de transição, nos permita es-

timar a magnitude do fenômeno. 
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2 - Descrição Hetodológica e Resultados Empíricos 

o trabalho consiste em estimar um triângulo de 

probabilidades que, acoplado à matriz de probabilidade de 

transição, supra sua deficiência quanto aos indivíduos queso-

freram perdas de renda real no período. Considerando que mi-

graçoes até quatro classes inferiores seriam suficientes para 

abranger um percentual significativo dos indivíduos com perda 

. de renda, nosso objetivo foi transformar uma matriz qua-

drada M8x8 em um trapézio da forma. descrita no quadro 111.1. 

Nesse trapézio, o elemento b l ,3' representa o 

percentual dos indivIduos da classe 1 em 1970 que migrou para 

a classe 3 em 1975, ou seja, que migrou quatro classes para 

trás no período de análise. 

Da mesma forma, os elementos b2,~ , b 3i I e b 4 ,0 

também refletem o recuo de quatro classES.. Os elementos bl,~ 

b 2 ,I e b 3 ,O refletem recuo de tr~s classes. Os elementos 

b1-I e b 20 ' o recuo de duas classes e b lO ' recuo de uma 

classe. 



QUADRADO III.1 

TRAPE;zIO DE HOBILIDADE 

1asses d~ 
'00nC.a 

. elas- - 1975 I 3 2 1 O 1 2 3 4 S 6 7 8 
ses de 
Renda 1970 

1 b -
1,3 b 1 ,2 b 1 ,1 b10 b 11 b 12 b 13 b 14 bIS b 16 b17 b 18 

2 b 2 2 b -
, 2,1 b 20 b 21 b 22 b 23 b 24 b 2S b 26 b 27 b 28 

3 b 3 ,1 b 30 b 31 b 32 b 33 b 34 b 3S b 36 b 37 b 38 

4 b 40 b 41 b 42 b 43 b 44 b 4S b 46 b 47 b 48 

S a S1 a S2 a S3 a S4 a SS a S6 a S7 ·aS8 

6 a 61 a 62 a 63 a 64 . a 6S a 66 a 67 a 68 

7 a 71 a 72 a 73 a 74 a 7S a 76 a 77 a 78 

8 a
SI 

a
S2 

a
S3 

a
S4 

a
S5 

a
86 

a
87 

a S8 

'" to.. 
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Como todas as linhas do trapézio devem somar 

1, as quatro primeiras linhas da matriz (~drada sofreram a1-

terações (por isso usamos a letra b). As demais permaneceram 

idênticas às das matrizes de transição correspondentes, ( por 

isso mantivemos a letra a). 

Graças a metodologia utilizada para determina-

çao da amplitude das classes, para calcularmos as classes 0, 

-1, -2 e -3 basta dividir os limites por 1,48178 taxa de 

crescimento da renda real per-capita mais um) para se obte~em 

as classes imediatamente inferiores. Assim procedendo, gera-

mos as seguintes classes de renda 

1 9 7 O 1 9 7 5 

-'- 3) 2. 076~- --- 3.077 5. 39 3 ~-------- 7.991 

-2) 3. 077~---- 4.560 7.991f -11.841 

-1) 4. 56 O~----- 6.757 11. 8411 -- 17.546 

O) 6.757 1----- 10.012 17.5461 26.000 

1) 10.0121--- 14.836 26.0001 38.523 

2) 14. 836 L --- 21.984 38.523: 57.083 

3) 21.984\ 32.575 57.0831 84.584 

4) 32.575l--- - 48.269 84.584! -125.335 

5) 48.2691 ---- - 71.524 125.335f -185.719 

6) 71.5241-- 105.983 . ~ 185.7191-- ---275.195 

7) 105.9831-- --- 157.043 275.1951 -407.777 

8) 157.043! 407.7771- -604.236 

9) 604.236! 
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Vale observar que o limite inferior da classe 

-3, em 1970, correspondc a uma renda mensal de Cr$ 156.69 e a 

Cr$ 317.23 em 1975. Naqueles anos, os salários mínimos eram 

de respectivamente, Cr$ 187,20 e Cr$ 532,80. Portanto, nossa 

análise de mobilidade, neste capítulo, oassa a incluir; tam-

bem, uma camada da população de poder aquisitivo bem baixo. 

Nas tabelas originais dispomos das frequências 

absolutas por classe de renda em 1970 e 1975 para distribui-

çoas que incluem todos os indivíduos nos dois pontos do tem?o 

e, alternativamente, para os mesmos indivíduos (1) . PoCiemos 

portanto supor que a diferença entre as frequências absolutas, 

por classse, refere-se a indivíduos que, ou Imorreram"(2) no 

períoCio, ou migraram para classes inferiores (3). Portanto nos-

sa primeira preocupação foi estinBr uma "proxy" para a taxa de ror-

tal idade a fim de subtraI-la do total dos indivíduos excluI-

~(l)Vide Ap~ndice Estatistico deste capitulo. 

(2)A palavra "morreram" deve ser interpretada "lato sensu". Na verdade. 
al~m da morte. outro~ fatores como idade avançada. casamento, viacens, 
etc, podem l~var um individuo a deixar de declarar rendimentos. Nossa 
estimativa de "t.:lxa de mortalidade" engloba todos esses fatore~. 

(3)N . .. . b' ... . -o nosso caso. Significa cair a alXO dos nlvelS de lscnçao de 1975.de-
vido a construç~o dos intervalos das classes de renda. Ver seç;o 2 do 
capitulo I. 
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dos na amostra relevante para a matriz, de forma a termos uma 

estimativa do número de indivíduos que perderam renda. 

Tal "proxy" foi a estimada da seguinte forma: 

1) Consideramos nula a probabilidade de um indivíduo da oita-

va e sétima classes de renda em 1970 perder renda a ponto 

de não ser incluído sequer na primeira classe de 1975~1) 

2) Adicionamos as frequências absolutas da sétima e oitava 

classes de renda em 1970 na amostra que contém todos os in-

divíduos. 

3) Adi.cionamos as frequências absolutas da sétima e oitava 

classes de renda em 1970 na amostra que contém os mesmos 

indivíduos. 

4) Subtraimos do total obtido em ~,o total obtido em 3. 

5) Dividimos o resultado obtido em 4 pelo total obtido em 2 e 

denominamos o resultado ~, que representa a taxa de morta-

lidade. 

Ou seja denominando: 

(l)Esta hipótese é consi.stente com os rcsultlldos empíricos observados 
tabela II.5 

na 



70 70 
F e F 
T7 Te 
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as freq~ências absolutas das classes sete e 

oito, em 1970, para a amostra com todos os indivíduos, e 

70 70 
F e F 

M7 Me 
as frequências absolutas das classes sete e 

oito, em 1970, para a amostra com os mesmos indivíduos, efe-

tuamos os seguintes cálculos: 

70 70 7 o 70 
(F + F) _. (F + F) 
T7 Te M7 Ma 

m = 
70 7 o 
F + F 
T7 Ta 

A utilização das diferenças de frequência das 

classe 7 e 8 entre as duas amostras como "proxy" de mortali-

dade merece alguns comentários. Em primeiro lugar, por estar-

mos trabalhando com uma amostra representativa da cauda de 

uma distribuição de Pareto, ou seja, com dados que excluem a 

camada mais pobre da população, nao é de se esperar que a va-

riãvcl renda seja crucial na determinação da taxa de mortali-



97 

dade propriamente dita. Assim sendo, parece plausível a uti-

lização da mesma taxa ,tanto nara as classes superiores, como 

inferiores de renda, dentro de nossa amostra. 

Em segundo lugar, a análise dos perfis renda-

idade mostra que as rendas mais elevadas ocorrem em uma faixa 

etária intermediária, observando-se UM declínio dos rendimen-

tos em idades mais avançadas. Desta forma, ao tornarmos os da-

dos das classes de renda mais elevadas como elemento de esti-

maçao da taxa de mortalidade, tão pouco deveremos estar supe-

restimando seu valor. Urna vez obtida a taxa de mortalidade a-

plicamos o percentual encontrado sobre as frequências absolu-

tas das quatro primeiras classes de renda para 1970 na amos-

tra que cont~m todos os indivíduos. A esses produtos denomi-

namos H., ou seja o número de indivíduos que morreram na clas-
1. 

se i. 

A seguir calculamos as diferenças das frequ~n-

eias absolutas das quatro primeiras classes de renda em 1970, 

7 o 7 o 
entre as duas amostras, ou seja efetuamos as difcrenç.Js F - F 

Ti Mi 
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para i variando de 1 a 4. A essas diferenças denominamos di. 

Essas diferenças nos dão o numero de indivíduos, por classe, 

que desapareceram ao passarmos da amostra que contém todos os 

indivíduos em 1970, para a amostra que contém os mesmos indi-

~ ~ (l) 
v1duos, tambem em 1970 . 

Se subtrairmos de d., os valores M., ou seja 
1 1 

se subtrairmos, de todos os indivíduos que desapareceram da 

amostra, o número dos que "morreram", obtemos o numero de in-

divíduos que perdeu renda e, por esse motivo, desapareceu da 

amostra. Esse número que denominamos TD. 
1 

(total a ser distri-

buido na classe i) foi calculado para cada classe de renda e 

adicionado a suas frequ~ncias absolutas na amostra que contém 

os mesmos indivíduos. 

A partir desta informação, alteramos as quatro 

primeiras linhas das matrizes de transição. Com efeito cada e-

lemento a .. da matriz representava o percentual dos indiví-
1) 

duos da classe i, em 1970, que migrou para a classe j em 1975. 

(l) . . - 9 70 -" .. o#' Qmmdo nos referimos a amostra .para 1 que contem os mesmos indiVi-
duos", ('st<lmos nos referindo a <lmostra relevante para llS matrizl~s de 
trnnsiç~o apresentadas no segundo capftul0. Na realidade trata-se de 
un conjunto interscç;o entre as amostras de 1970 e 1975, que considera 
apenas os individuos que aparecem em anbas. 

RlNUACftJJ hfíUUU \/t~~ 
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~ 

Esse percentual, entretanto, se referia a fre-

qu~ncia absoluta da classe i, na amostra que continha os mes-

mos indivIduos, em 1970. Ou seja, se haviam 100 individuos na 

primeira classe de 1970, um elemento a 13 igual 0,30 signifi-

cava que trinta por cento dos indivIduos que estavam na clas-

se 1 em 1970 passaram para a classe 3 em 1975. Ocorre, 
~ 

porem, 

que a frequ~ncia da primeira classe foi acrescida de TDl in-

divIduos. Assim, no nosso exemplo, 30% de 100 corresponde a 

Um percentual menor de 100 + TD
l

. Portanto, mediante uma sim-

pIes regra de três, alteramos os valores a .. das quatro pri
lJ 

meiras linhas das Matrizes de Transição, de forma a torná-los 

consistentes com as novas frequências absolutas vigentes para 

as respectivas classes. 

A soma dos novos elementos b .. para cada linha 
lJ 

da matriz ficou assim menor do que 1, pois os percentuais di-

minuiram. A diferença entre a unidade e o somatório de b .. ,t\"3.lJ ~ 

ra cada linha i,e para j variando de 1 a 8, nos forneceu o 

percentu<ll ele indivíduos da classe i que perdeu renda, deslo-

lando-se para classes inferiores. 



foram: 

a) 

onde 

b) 

r~. = 
~ 

100 

Em termos algébricos as operaçoes 

70 
m. F 

T. 
~ 

efetuadas 

M: = número de indivíduos que "morreram" na classe i 
~ 

m = taxa de mortalidade, já definida. 

70 
F = frequência absoluta da classe i em 1970 para a 

T. 
~ 

d. = 
~ 

amostra que contém todos os indivíduos. 

7 o 70 

F - F para i variando ce 1 a 4. 
T. M. 
~ ~ 

onde d. = número de indivíduos que desapar~ceu, ?or classe 
~ 

de renda i, ao passar da amostra que contém to-

dos os indivíduos para a que contém os mesmos. 

70' 
F = frequência absoluta da classe i em 1970 para 
Ti 

amostra que contém todos os indivíduos. 

70 
F = frequência absoluta da classe i, em 1970 da a

}oi. 
~ 

mostra que contém os mesmos indivíduos. 
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~nde . TO
i 

= nGmero de indivIduas a ser acrescido as fre-

quências absolutas das classe i em 1970, na a-

mostra que contém os mesmos indivíduos. 

70 

a .. F 
1) M. 

d) b .. 1 = 
1) 70 

---------------, para i variando de 1 a 4 e para 

F + TD1 H. 
1 j variando de 1 a 8. 

onde a .. = elemento da Matriz da ae Transiç~o tal como a-
1) 

presentada no segundo capítulo. 

b .. = novo elemento da Matriz de Transiç~o. 
1) 

PD. 
1 

8 

= 1 - ~ 
j=l 

b .. 
1) 

para cada i 

POi = percentual total da mobilidade negativa a ser 

distribuido entre as classes inferiores de re.'1-

da. 

Uma vez obtidos os percentuais (PD.) a serem 
1 

distribuidos entre as classes inferiores, resta-nos estimar 

que percentual recuou uma,· duas, tr6s, ou quatro classes, ou 

seja, falta-nos estimar os valores b ij , para carla i e para j 



102 

o 
variando de O a -3, de forma que E 

j=- 3 
b .. = PD .• 

1) 1 

Para tanto precisamos estimar a probabilidade 

de recuo de 1, 2, 3 e 4 classes de renda. Felizmente, as ma-

trizes de probabilidade de transição do segundo ca?ítulo nos 

fornecanesta estimativa . 

. Os elementos a .. , para j =i -1 nos dão a proba-
1) 

bilidade do recuo de urna classe. 

Os elementos a .. , para j = i -2 nos dão a pro-
1) 

babilidade de um recuo de 2 classes e assim por diante até o 

recuo de' quatro classes. 

Portanto,os elementos da diagonal imediatamen-

, -te inferior a diagonal principal sao probabilidades de recuo 

de urna classe para as classes de 2 a 8. 

Se tomarmos 4 diagonais sucessivamente infe-

riores à diagonal princ.ip.ll teremos, em cada tIDla, probabili-

dades de recuo de I, 2, 1 c 4 classes. 

Ca1cul.,,,,1,, li· média dos elementos que -compoem 

essas diagonais terC'IfI"" uutimntivas das probabilidades para 1, 



103 

2, 3, e 4 recuos que denominamos Pk , k = 1,4. 

A primeira linha do triângulo que acoplamos 
.. 
a 

matriz foi calculada pela expressa0: 

para k variando de 1 a 4. 

Assim, quando k assume o valor 1, obtemos b lO ' quando k assu-

me o valor 2 obtemos b l ,! ' quando k assume o valor 3 obtemos 

b l ,2 ' e quando k assume o valor 4 obtemos b l ,3. 

A segunda linha do triângulo foi calculada pe-

la expressa0: 

para k variando de 2 a 4. 

Assim, quando k assume o valor 2 obtemos b 20 , quando k assume 

o valor 3 obtemos b 2 ,1 e quando k assume o valor 4 obtemos 

A terceira linha do triângulo foi calculada pe-

la expressa0: 
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b 3, 3-.k = para k variando de 3 a 4. 

Assim, quando k assume o valor 3 obtemos b 30 e quando k assu-

me o va~or· 4 obtemos b 3 ,i. 

o elemento b 40 da quarta linha do triângulo 
, 
e 

obviamente: 

8 

b 40 = 1 - r b 4j . 

j=l 

Um exemplo numérico ajudará a compreensao da 

metodologia acima descrita. 

A tabela 111.1 nos dá, na primeira coluna, as 

frequências absolutas das quatro primeiras e das duas últimas 

classes de renda em 1970 para a amostra que contém todos os 

indivíduos. Na segunda coluna ela nos dá as frequências abso-

lutas das mesmas classes em 1970, porem para a amostra que 

contém apenas os mesmos indivíduos. 
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TABELl\ rrr.l 

FREQU~NCIAS RESDIDUAIS POR CLASSES DE RENDA 

FREQUÊFCIA ABSOLUTA FREQOOK::IA ABSOLUTA DIFERENÇA 
CLASSES (tocos os Indv.) (1\) (rreSITDs rndv.) ( B) 

C = (A - B) 1970 1970 

1 868.967 613.954 255.013 

2 582.724 472.114 110.610 

3 338.946 293.613 45.333 

4 191.784 170.636 21.148 

7 15.078 13.498 1.580 

-

8 8.136 7.224 912 

7+8 23.214 20.722 2.492 

Fonte: Tabela A.IIr.l 
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Na última linha da tabela III.l temos a soma 

das frequências absolutas das classes 7 e 8 para as duas wros-

tras A e B. 

Subtraindo A-B obtemos 2.492, valor que,dividi-

do por 23.214 (soma das frequências absolutas das sétimas e 

oitava classes na amostra A) ,nos dá 0,107, ou seja, uma taxa 

de mortalidade de 10,7%, uma vez que assumimos ser nula a pro-

pabilidade de algum indivíduo que estava na sétima ou oitava 

classes em 1970 nao estar sequerna primeira classe em 1975. 

Portanto, o numero de indivíduos que desaoare-

ceu ao passarmos da amostra A (todos) para a amostra B ( mes-

mos) nas classes 7 e 8 é uma boa "proxy" para a taxa de mor-

talidade. 

Aplicando essa taxa às frequências absolutas 

da amostra A (coluna A tabela III.l) obtemos o número de in-

divlduos, por classe, que devem ter "morrido", dentro do sen-

tido que aqui atribuimos à mortalidade. 

Portanto., subtraindo esses valores da coluna C 

c1l\ tnbela III.1 obtemos o número de indivíduos que devem ter 
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migrado para classes inferiores de renda e que, por esse mo-

tivo,desapareceram na amostra B. 

Classe 

1 

2 

3 

4 

A tabela 111.2 ilustra esses cálculos. 

TABELA 111.2 

MOBILIDADE NEGATIVA: FPEQU~NCIAS ABSOLUTAS 

Número de Inc1i víd\..Ds que NCurero de Indivíduos que 
norreram migrou para trás 

(0,107 x coluna A da ta-

bela 111.1) (D) 

92.979 

62.351 

36.267 

20.520 

(coluna C da tab. 111.1) -

(coluna D da tab. 111.2) 

162.034 

48.259 

9.006 

628 

Fonte: Tabela 111.1 

Portanto sabemos que, na amostra relevante na-

ra a matriz de transição absoluta, faltam 162.034 indivíduos 

na primeira cla~se, 48.259 na segunda, 9066 na terceira e 628 

na quarta. Por definição, -cada elemento a ij da l'1atriz de tran-

sição é o percentual dos indivíduos da classe i em 70 que mi-
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grou para a classe j em 75. Portanto, se a frequ~ncia absolu-

ta das quatro primeiras classes em 1970 foi acrescida dos va-

lores acima, teremos que recalcular os elementos a .. das qua
lJ 

tro primeiras linhas da matriz mediante uma simples regra de 

três, da seguinte forma. 

Tomemos o elemento alI da matriz de transição. 

Seu valor era 0,27. Como a frequência absoluta da primeira 

classe em 1970 era 868.967, o elemento alI significa que 27% 

desses indivíduos permaneceram na classe 1 em 1975. 

Porém, como a frequ~ncia da classe 1 em 1970 

foi acrescida de 162.034 indivíduos, segundo nossa estimativa, 

o elemento alI passa a ser 0,213%, ou seja, 21,3% da frequên-

cia efetiva (acrescida de 163.772 indivíduos) permaneceram na 

classe 1 em 1975. 

Foram dessa forma recalculadas as quatro pri-

meiras linhas da matriz de transição absoluta,gerando os re-

sultados da tabela III:3. 



ClASSES 

1970 

1 

2 

3 

4 
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TABELA I I r. 3 

MATRIZ DE TRANS IÇ1\O rlODIFICl\.Dl\. 

(quatro primeiras linhas) 

C L A S S E S 1 9 7 5 

1 234 5 6 7 

0,213 0,300 0,174 0,071 0,024 0,008 

0,081 0,244 0,308 0,190 0,063 0,018 

0,039 0,097 0,232 0,329 0,203 0,058 . 0,010 

0,020 0,040 0,089 0,229 0,358 0,199 0,050 

Fonte:' Tabela II.1 transformada 

8 

0,010 
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Como podemos observar,o somat6rio das quatro 

primeiras linhas ~ menor do que 1. 

As diferenças 1 - E 
j 

b .. , para cada i nos 
. 1. J 

dá 

os percentuais para cada classe i em 1970 que migraram para 

classes inferiores em 1975. 

Essas diferenças sao 0,210 para primei~a clas-

se 0.096 para segunda, 0,032 para a terceira e 0.005 para a 

quarta. 

Portanto,sabemos que 21% dos indivIduas da 

classe 1 em 1970 migraram para as classes 0,·-1, -2 e --3 em 1975, 

9,6% dos indivIduas da segunda classe em 1970 migraram para a 

classesO, -1 e -2 em 1975~ 3,2% dos indivIduas da classe 3 em 

1970.migraram para as classes O e -1 em 1975 e 0,5% dos indi-

víduos da classe 4 em 1970 migraram para a classe O em 1975. 

o que ainda resta ~_ saber ~ que parcela c.os 21% 

da classe 1 em 1970 recuou 1 classe, que parcela recuou 2 c1as-

se e assim sucessivamente. 

Para tanto, consideramos como probabilidade de 

1, 2, 3 c 11 reCHOS, a médla dos elementos das diagonai.s in-
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feriores a diagonal principal da Matriz de Probabilidade de 

Transiç~o original. Assim,tomando a m6dia de elementos da pr~ 

meira diagonal imediatamente inferior ã diagonal principal,ou 

seja, a diagonal composta pelos elementos a .. , sendo j = i-I, 
lJ 

obtivemo~ a probabilidade de um recuo. Tomando a m~dia dos e-

lementos da segunda diagonal inferior, ou seja, da diagonal 

composta pelos elementos a .. para j = i -2, obtivemos a pro
lJ 

babilidade de 2 recuos e assim até quatro recuos. Essas pro-

babilidades resultam no vetor P de elementos Pk , k variando 

de um a quatro(l). 

0,11 

0,055 

p = LPk = .2165(2) 
0,034 

0,0175 

Assim o elemento b lO foi calculado da seguinte 

forma: 

(l)Esses valores foram computados a partir da tabela 11.1 

(2)Vnlc observar que este r~sll]tado coincide o percentual dos inJivIduos 
da primeira clnsse que migrnrnm parn ns classes 0, -1, -2 c -3. 
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. 0,11 x 0,210 
b 10 = = 0,107 

0,21650 

e assim por diante. 

A matriz de transiç~o absoluta expandida com o 

respectivo tri~ngulo estimado constam da tabela III.4. 

A partir da Matriz de Mobilidade Absoluta Ex-

pandida desenvolvemos 6 estatIsticas que definimos a seguir: 

1) Mobilidade Positiva = L b .. para 
j 1J 

2) MQbilida~e Negativa = 

3) Salto Positivo M~dio 

S.P.M. =(t 
j>i 

b .. 
1J b-i~ ) 

4) Salto Negativo Hédio 

S.N.M. =(E b .. b-it) 
j<i 1J 

5) Salto Esperado 

S.E. - E b
ij 

(j-i) 
j 

t b .. 
j 1J 

: t 
j>i 

: t 
j<i 

para 

b .. 
1J 

b .. 
1J 

j > i 

j < i 

(1)1' .. I - .... • 
~~t:1 l~stllll:l tlV:! ("mn )l'11l l'T\c()nlra slIportl' na ('VltknCl:l tlpn'f,(,l1ta<1a l1a 1'a-

hC'la I1.1. Com l'ft'Ítn 10, 7'~ 6 :lpn)Xilll;ldall1l'nll' a 1~Il-dia dos C'll'lnt'nto~; :1 .. 
que tradUZl'lH as Illobi 1 id,l<ll'S de rl'ClIll de uma c L1Stil', 1J 



Y.obi1id. 
L~egativa 3 

. .... 

1 0,21 0,017 
o f 

j 

r-- 2 0,18 
m' 
..-4 

3 0,17 
,:::: 
o z 4 0,15 Ç::l 
~ 

~ 5 0,20 
Q 

CI) 
6 0,22 ~ 

CI) 

Ui 
.:::: ... : 

7 0,29 u 
i 
I 

.a 0,32 

. TABELA IIL 4 

MATRIZ DE MOBILIDADE ABSOLUTA EXPANDIDA 

C L A S S E S DE ·R E N D A 197 5 

2 1 ° 1 2 3 4 5 6 7 

0,033 0,054 0,107 0,213 0,3CO 0,174 0,071 0,024 0,008 

0,016 0,031 0,050 0,081 0,244 0,308 0,190 0,063 0,018 

0,012 0,021 0,039 0,097 0,232 0,329 0,203 0,058 0,010 

. 0,005 0,020 0,040 0,089 0,229 0,358 0,199 0,050 

0,01 0,03 0,05 0,11 0,23 0,35 0,18 

0,01 0,02 0,03 0,05 0,11 0,26 0,34 

I 
0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,14 0,26 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,08 0,13 

, 

8 

I 

0,010 

0,05 

0,18 

0,44 

0,68 . 

?·bbi1id. 
Positiva 

0,58 

0,59 

0,60 

. 0,62 

0,58 

0,52 

0,44 

l
I
V. 
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6) Mobilidade Nula 

M.N.L. = b.. para i = j 
1.) 

A tabela rrr.5 ilustra esses 

classes de renda. 

resültados por 

Baseados na amesma metodologia, descri ta no iní-

cio do capítulo, mas trabalhando com a Hatriz de Transição Re-

lativa,obtivenns a l-1atriz de Transição Relativa ll'}?andida que consta da 

tabela rrr.6. 

Essa matriz forneceu a matéria prima para o 

cômputo das estatísticas já definidas anteriormente, e resu-

midas na tabela rrr.7. 

Observa-se que, mesmo após o ajustamento esta-

tístico para incorporar a mobilidade negativa dos indivíduos 

das classes de renda mais baixas, 6 ainda significativamente 

elevado o percentual que conseguiu se deslocar em direção a~ 

classes superiores de renda na matriz de f-lobilinl1de Absoluta 

Expandida. Exceto para a s6tima classe, todos esses perccn-

tuais foram superiores a 50%, gerando uma esperança positiva 

de mobilidade para as seis primeiras classes. Obviamente esta 
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TABELA 111.5 

ESTATIsTICAS DE MOBILIDADE ABSOLUTA 

RESUMO DE ESTATíSTICAS COMPUTADAS A PARTIR DA TABELA 111.4 

CLASSE M.N.L. M.P. M.N. S.P.t1. S . N. ~1 S.E. DE RENDA 

1 0,21 0,58 0,21 0,73 -1,81 0,62 

2 0,24 0,59 0,18 0,64 -1,90 0,61 

3 0,23 0,60 0,17 0,58 -1,69 0,66 

4 0,23 0,62 0,15 1,53 -1,:62 0,69 

5 0,23 0,58 0,20 1,48 -1,70 0,52 

6 0,26 0,52 0,22 1,35 -1,96 0,27 

7 0,26 0,44 0,29 1,00 -2,03 -0,15 

8 0,68 0,32 -2,34 -0,75 



TABELA III.6 

MATRIZ DE TRANSIÇÃO RELATIVA EXPANDIDA 

I<bbi1id. C L A S S E S DE R E N 
Kegativa 

3 2 1 ° 1 2 3 4 

1 0,42 0,034 0,053 0,104 0,228 0,302 0,180 0,070 0,023 

o 
2 0,41 0,031 0,047 0,092 0,241 0,315 0,191 0,066 f' 

~ 
r-I 

3 0,41 0,030 0,046 0,094 0,236 0,330 0,198 
-< o 
z 

4 0,39 0,025 0,039 0,089 0,236 0,355 t=: I ~ 

~ 
o 5 0,42 0,03 0,05 0,11 0,23 

I~ 6 0,47 . 0,02 0,03 0,05 0,11 
I 

U) 

< 
...::l 7 0,55 0,01 0,02 0,04 0,07 u 

8 0,52 
I 

0,01 0,02 0,02 0,05 

D A 197 5 

5 6 7 

0,006 

0,017 

0,057 0,009 

0,197 0,049 0,010 

0,36 0,18 0,·04 

0,26 0,34 0,14 

0,14 0,27 0,29 

0,08 0,13 0,21 
I 

8 

0,01 

0,04 

0,15 

0,48 

~bbi1id. 
Positiva 

0,28 

0,27 

0,26 

0,26 

0,23 

0,18 

0,15 

-

, 

'" !-
C 
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-
TABELA IIr. 7 

ESTA'I'1STICAS DE HOBILIDADE RELl\TIVA I 

RESUMO DE ESTAT1sTICIlS COHPUT1"1DAS A PARTIR DA TABELl\ IIr. 6 

. CLl~SSE 
H.N.L. M.P. M.N. S.P.M. S. N. 1'-1- S.E. 

DA RENDA 

1 0,30 0,28 0,42 1,48 -1,75 -0,32 

2 0,32 0,27 0,41 1,36 -1,68 -0,32 

3 0,33 0,26 0,41 1,28 . -1,68 -0,34 

4 - 0,35 0,26 0,39 1,27 -1,62 -0,31 

5 0,36 0,23. 0,42 1,26 -1,71 -0,43 

6 0,34 0,18 0,47 1,22 -l r 81 -0,63 

7 0,29 0,15 0,55 1,00 -1,96 -0,93 

8 0,48 0,52 -2,31 -1,20 
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estatística não tem sentido para u última çlasse. 

A queda na mobilidade observada ao passarmos 

da Matriz de Mobilidade Absoluta para a· de Mobilidade Relati-

va merece alguns comentários. 

A mobilidade relativa, por definicão, não 
> 

pode 

ser muito elevada. Com efeito, para ascender uma classe de 

renda neste conceito de mobilidade,o indivíduos tem que aufe-

rir um ganho, em termos reais, superior ao ganho médio. Isso 

implica necessariamente que outra parcela da populaç~o p2rdeu 

renda em termos relativos, pela própria definição de ganho 

médio. Assim, nessa matriz de mobilidade, o interessante 
~ 

e 

observar que os maiores percentuais de mobilidade positiva se 

encontr~m nas duas primeiras classes de renda inferiores, e 

que eles sao significativamente maiores do que os percentuais 

observados para a quinta, sexta e s6tima classes, o que suge-

re que está se processando um ajustamento nos perfis de renda 

no sentido de, pelo menos, conter aumentos de desigualdade. 

No caso da Matriz de Transiç50 Relativa, os 

percentu.:d.s de mobilid':ldc negativa, como se po<.le observ~ll-, ~~ao 
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sistematicamente superiores aos de mobilidade positiva,inclu-

sive para as primeiras classes, o que se reflete na estatís-

tica por n5s definida como "salto esperado". Esta medida re-

vela uma esperança negativa para todas as classes o que, a 

princípio poderia sugerir uma tendência à deterioração dadis-

tribuição de renda. 

Entretanto, uma análise mais cuidadosa, mostra 

que este resultado decorre da forma como 6 definida a matriz, 

bem çomo da metodologia utilizada na deterE1inação das classes, 

de renda. 

Pelos resultados obtidos no capítulo I, vemos 

que o rendimento bruto m6dio da amostra cresceu a taxa supe-

rior ~ renda per-capita no período. 

Na tabela III.6 observamos que os percentuais 

de mobilidade positiva, sao inferiores aos percentuais de mo-

bilidade negativa (em terMOS relativos). Dessas duas observa-

çoes, o que se donclui, õ que os ganhos de renda, em m6dia, 

sao superiores as perdas de renda, em m6dia, o que ~ compatí-

vc1 com uma distribuiç50 de renda assim5trica para a direita. 
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Entretanto, isto nao e evidência de uma dete-

rioração da distribuição em termos relativos. Co~ efeito, a 

mesma estatística, computada a partir da t1atri z de procedên-

cia Relativa, no capítulo IV se a9resenta, como veremos,posi-

tiva para todas as classes de renda. No quarto capítulo de-

senvolveremos ainda um exemplo, para mostrar que tais resul-

tados sao com?atíveis com uma ~istribuição estável ao longo 

do tempo. 

A análise conjunta dos conceitos de mobilida-

de "absoluta e relativa e extremamente importante porque reve-

la, de forma clara, os erros interpretativos a que a simples 

constatação estática de desigualdades relativas pode levar. 

Com efeito, ao mesmo tempo em que observamos, 

na Matriz de Mobilidade Relativa, que a 110bilinade Positiva 

i relativamente pequ9na, constatamos tamb5m, na Matriz de Mo-

bilidade Absoluta, que uma parcela substancial da população 

auferiu ganhos ele renda em termos reais gerando uma esperança 

de mobilid~de positiva, como se observa pela estatística SE 

relativa ãquela Matriz. Este resultado 6 particularmente im-

. , 
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portante em virtude da qualidade de nossos dados que permitem 

o acompanhamento ao longo do tempo de um mesmo conjunto n.e 

indivíduos, e nao de uma parcela da população, cuja composi-

çao se altera. Em trabalhos anteriores as afirmações se~elhan-

tes eram feitas a respeito de decis, faixas de renda, mas não 

a respeito dos mesmos indivíduos, co~o aqui nos referimos. 

Esse confronto de resultados nao d~ uma id~ia 

de como se comportam as forças dinâmicas que operam no merca.-

do de trabalho ao longo do processo de desenvolvimento dentro 

da faixa da população representada por nossa amostra. 

o crescimento acelerado da renda(l} durante o 

período coberto pela análi~e permiti~ que um percentual ele-

vado da população empregada(2} auferisse ganhos de renda em 

termos reais. Dentro desse deslocamento positivo, entretanto, 

, (1)As taxas de crescimento do produto durante os anos cobertos pela an51i
se foram 

1970 - 9,5 
1971 -.11,3 

1972 - 10,4 
1973 - 11,3 

1974 - 9,6 
1975 - 4,0 

(2) f'" 1" .. d 1-QU:lndo nos re('r~mos :l mOHl~.dade pOSltlV<1 a popu açao empregada es-
tamoS nos rC'ferindo ã nossa amostra, uma vez que, por se tratar d0S 

mesmoS individuos que declararam renda em 1970 e 1975 ela se refere ~ 
m;o-dc-obra emprC'gada. I 
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ocorreram mudanças de posições relativas' que, na realidade, 

traduzem os diferenciais de possibilidade de apropriaç~o 

renda adicional gerada(l). 

Esses diferenciais de possibilidades de apro-

priaç~o da renda refletem fundamentalmente, o melhor aprovei-

tamento, por parte dos indivíduos mais qualificados,das opor-

tunidades oferecidas pela expans~o do mercado de trabalho. A 

relaç~o causal entre exist~ncia destes ganlws excedentes de 

renda e o crescimento desequilibrado do mercado de trabalho ~ 

endossada pelo aumento da participaç~o da renda do trabalho 

nos rendimentos totais dos indivíduos que compoem a nossa a-

mostra entre 1970 e 1975. 

Com efeito, conforme mostramos na tabela 1.4 

no primeiro capítulo, a renda do trabalho representava em 1970, 

mais de 80% dos rendimentos dos indivíduos das 5 primeiras 

classes, sendo que esse percentual caia apenas para 79%, 72% 

(1)0$ dados utilizados n;o permitem distincuir entre ganhos trnnsit~rios 
de renda c o conceito, de fato relev~lnt'e, que seria o de r0.nda pcrma
nl\?ntc. Portanto a intcrprctaç?io elo p,rnu de mobilidade, tanto absoluta, 
q1l8~to relativa,tem que ser interpretado, tendo-se em mente esta limi
taçao. 
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e 61% para os indivIduos das 6a, 7a e 8a classes respectiva-

mente. Além disso cabe lembrar que a participaç~o da renda do 

trabalho na renda total, aumentou para todas as classes de 

renda em 1975, como pode ser visto na tabela 1.5. 



CAPITULO IV 

.1 - Introduç:J.o 

. No capítulo anterior analisamos apenas um dos 

aspectos redistributivos do crescimento econômico, que e a ~~-

bi1idade da força de trabalho já empregada entre as diversas 

classes de renda. Pela metodologia utilizada, foi possIveles-

timar, inclusive,a mobilidade negativa das classes inferiores 

de renda. Entretanto, para melhor compreendermos o fen5rnenc, 

seria interessante estudarmos tamb~m as origens dos indivI-

duos que compunham as diversas classes de renda em 1975. Es-

te estudo,. foi apresentado no segundo cànítulo através oa es-

timaç~o das matrizes de proced~ncia. Verificamos,ent~o que,em 

virtude dos limites de isenção, nao possuíamos informações a 

respeito da proced6ncia inferior dos indivíduos que se encon-

travam nas primeiras classes de renda em 1975. 

A origem, em termos de classes de renda, dos 

indivíduos que comp~crn as primeiras classes de renda em 1975 

é da maior ill\portância ,pois é razo.1.vel es~)erar que ,exatal',ontc. 

124 
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aí, deverão se concentrar aqueles indivIduos que, em anos ante-

riores,tinham wn nível ainda mais baixo de renda, bem como 

grande parcela daqueles que estão ingressando pela primeira 

vez no mercado de traba1ho(1}. 

Dessa forma, o estudo da procedência, ou da 0-

rigem dos individuos que se encontravam nas primei~as classes 

de renda em 1975 poder~ nos ser Gtil para distinguir dois fe-

nomenos dtstintos e que também fazem parte dos efeitos do de-

senvolvimento econ6mico sobre a distribuição de renda: e mo-

bi1idade das baixas camadas da população e a absorção de no-

vos indivíduos no mercado de trabalho. 

De fato, ao analisarmos as duas amostras para 

1975, ou seja, a amostra que contêm todos os declarantes. do 

imposto de renda(2) em 1975 e aquela que apenas considera os 

declarantes em 1975 que também declaram em 1970, verificamos 

que existe uma diferença de frequência entre ambas, por clas-

(1) A primeira classe de renda em 1975 corrcsponde o. Cr$ 26.000 por ano ou 
Cr$ 2.000 por mês. Esse montante equivali::!, na epoca,a 3,75 salários 
mínimos. Portanto, a absorçno de novos indivíduos pelo mercado de tra
balho a ql\C' estamos nos referindo cobre' a mão de obra com a1glln nível 
de qualificação. 

(2)Por declarentc deve-se cntC'nder o indivíduo com rendimento bruto acima 
do nível de isenç;o. 
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se de renda (vide no ap~ndice estatistico deste capituIQ, ta-

bela A.IV.I). 

Essa" diferença, na realidade, engloba tanto os 

individuos que em 1970 rece0iam rendimentos inferiores ao ní-

vel de isenção, como também indivíduos que nao participavam 

do mercado de trabalho e que ingressaram durante o período 

coberto pela apálise, isto é,entre 1970 e 1975. 

Nosso objetivo é dissociar esses dois fenôrne-

nos com o intuito de, em primeiro lugar, analisar as ""pr.oce-

dências das classes inferiores de renda, ou seja, o grau de 

mobilidade no mercado de trabalho na faixa de baixa renda, e 

em segundo lugar, de estudar a distribuição dos elementos re-

cem ingressados no mercado. 

No presente caoítulo de~envolveremos urna meto-

dologia para estimar as origens dos indivíduos que compunham 

as primeiras classes de renda em 1975, mas que já se encon-

travam no mercado de trabalho em 1970, tendo sido excluidos 

'das estatísitcas apenas por nao atingirem o nível de isenç~o 

inaquele ano. 
I 
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2 - Descrição ~1etodolóCJicé1 0 Rcsul tados Empíricos 

No segundo capítulo analisamos duas 1"!1.atri zes 

de procedência que denominamos Natriz de procectência Absoluta 
00' 

e Matriz de Procedência Relati~a. 

Para efeito da presente análise, trabalharemos 

apenas com a Matriz de Procedência R~lativa, por cor..3ic1erar 

que este conceito de mobilidade é o que guarda relação mais 

estreita com a mudanças de renda real em termos relativos. 

A tabela IV.l e a mesma apresentada no segundo 

capItul~~~ Nosso objetivo ~ estimar um tri~ngulo de procedên-

cia que ,acoplado a essa matriz, nos forneça as origens das 

primeiras classes em 1975, ou seja,construir um trap~zio da 

forma ilustrada pela tabela IV.2. 

Nesse trap6zio, o elemento djl represerita o 

percentual dos indivíduos da classe 1. em 1975 que se originou 

da classe 3 em 1970. O elemento d~l representa o percentual 

dos indivIduos da classe 1 em 1975 que proveio da classe 2 em 

1970, e assim por diante. 
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TAnELi\ IV.1 

( 

MATRIZ DE PROCED~NCIA RELATIVA 

C L A S S E S 1 9 7 5 
CIASSES 

1970 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,59 0,35 0,18 0,09 0,04 0,02 0,01 0,01 

2 0,31 0,41 0,32 0,17 0,08 0,04 0,03 0,02 

3 0,07 0,18 0,33 0,31 0,17 0,08 0,05 0,05 

4 0,02 0,04 0,13 0,31 0,31 0,18 0,09 0,05 

5 . 0,01 0,01 0,03 0,10 0,28 0,32 0,19 0,09 

6 0,01 0,02 0,08 0,26 0,31 0,16 

7 0,02 '0,08 0,23 0,24 

8 0,01 0,02 0,09 0,40 

Procedênciu 
Inferior O 0,35 0,50 0,57 0,60 0,60 0,62 0,60 

Proccxlência 
Superior 0,41 0,23 0,17 0,12 0,11 0,10 0,09 O 

FO:t\1l'E: Sfl'~OO - IT'.J>F 
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TABELA IV.2 

TRAPtZIO DE PROCEDÊNCIA 

• 

1975 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1970 

-3 . d
31 

-2 d 21 d 22 

-1 di1 di2 di3 

O dOl d 02 d 03 d 04 

l d 11 d 12 d
l3 d l4 

c l5 c 16 c
l7 

c 18 

2 d 2l d 22 d 23 
d 24 c 25 c 26 c 27 c 28 

3 d 31 d 32 d
33 

d
34 

c 3S 
. c

36 c 37 
c 38 

4 d 41 
d 42 d

43 
d 44 

c 45 c 46 c 47 c 48 

S d 51 d S2 à S3 d S4 c ss c S6 c S7 c S8 

6 d 61 d 62 · d 63 
d 64 c 6S c 66 c 67 c 68 

7 d 71 d 72 d 73 
d 74 c 75 c 76 c

77 c 78 

8 d 81 d S2 d 83 d 84 c 8S 
c 86 c 87 c 88 
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Consideramos também neste capítulo, que a pro-

cedência de quatro classes inferiores seria suficiente para 

explicar o fenômeno dos indivíduos que se encontravam no mer-

cado ~e trabalho em 1970 e que foram excluídos da amostra por 

receberem renda abaixo do nível de isenção. 

A análise das diferenças de frequência p)r clas-

se de renda entre a amostra que cont~m todos os indivIduos e 

a que cont~rn os mesmos, revela, entretanto, uma excessiva di-

ferença entre as primeiras classes, que vai decrescendo até 

tornar-se praticamente insignificante na oitava classe. 

Essas diferenças, entretanto, englobam os dois 

fenômenos que queremos distinguir, ou seja, parte da diferen-

ça decorre do ingresso de novos indivíduos no mercado de tra-

balho durante o período coberto pela análise e, outra parte, 

deve~sç ao ingresso de indivín.uos q1...1e já se encontravam no mercado de 

trabalho em 1970, mas que foram excluídos da amostra por re-

ceberem renda infdrior ao limite ~a isen~50 . . 
Em virtude da hip6tese de que a proced6ncia de 

4 classes inferiores seria suficiente para detectar a origem 
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dos indivíduos excluídos da amostra· (mas que já se encontra-

vam no mercado de trabalho), as diferenças entre as frequências 

-das duas a~ostras para as classes 5, 6, 7 e 8 serao conside-

radas corno representativas dos indivíduos que ingressaram no 

mercado de trabalho durante o período. 

Essas diferenças, divididas pelas frequências 

da am0stra que contém todos os indivíduos, nos dá o percen-

tual de ,iI?-gresso no mercado de trabalho que denominamos PH1. 

Essa variável assumiu os valores 14,4%;9,28%; 8,25% e 6,87.% 

para aSa, 6a, 7a e 8a classes, respectivamente. 

Resta-nos agora estimar os percentuais que in-

gressaram no mercado, nas primeiras classes. 

Entretanto, para obtermos esses valores ternos 

que, primei~o , desenvolver urna metodologia que nos permi ta es-

timar o percentual dos indivíduos que estavam nas 4 primeiras 

classes de renda em 1975 e que se originaram de classes infe-

riores. Uma vez obtidos esses percentuais, poderemos então, 

por resíduo, estimar os percentuais de ingresso no mercado de 

trabulho. 
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o problema para realizarmos esta estimativa e 

que, ao contrário do que ocorreu no terceiro capítulo,não tc-

mos o número exato de pessoas que se originaram de classes in-

feriores de renda pois, agora, a diferença enLl::"e as éi.:~Dstras, en-

-globa, como dissemos, nao. apenas os que se originaram de cla;-

se inferiores, mas também os novos participantes do mercado 

de trabalho. Para isolarmos os dois fen6menos dispomos apenas 

das probabilidades de procedência de class~s inferiores cons-

tantes da Hatriz de Procedência Relativa estimada no segunéio 

capitulo. Assim sendo, essas probabilidades assumem um pap8~ 

critico em nossa metodologia e, por consequinte,requerem uma 

análise um pouco mais profunda. 

Esse maior cuidado é necessário pelo fato de 

que, em noss'a análise, temos' trabalhado com uma amostra que 

pode ser considerada, na verdade, como representativa da cauda 

de uma distribuição de Pareto. Assim,os padr6es de comportn-

mento observados se referem aos estratos maj.s elevados de ren-

da. Ao tentarmos extrapolar para o limite inferior da distri-

buiç50 os padr6cs de mobilidade observados em nossa amostra, 
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podemos incorrer em erro, uma vez que, como sabemos, as dis-

tribuições de renda, no trecho relativo às baixas rendas,apre-

sentamum perfil diverso. 

De fato, quando trabalhamos com observaçõesre-

ferentes a cauda da distribuição de Pareto, ou seja, com uma 

amostra em que o nIvel de renda f relativ~mente elevado, as 

frequências, por classe de renda, tendem a reduzir-se na me-

dida em que caminhamos em direção aos.alto~ estratos. Esse 

fen&meno faz com que os p~rcentuais de mobilidade positiva 

medidos atravfs da matriz de transição sejam substancialmente 

menores do que os percentuais de procedênc.ia inferior corres-

pondentes, medidos através da matriz de nrocedência, isto é, 

se N.. indivIduos se deslocam da classe i para a classe j,no 
1.) 

perIod'o considerado ,o elemento a.. na Matriz de 'l'ransição se-
1.) 

ria definido por Nij , ao passo que o elemento c .. 
N. 1.) 

da Ha-

1. 

triz de Procedência seria definido 
N .. 

1.) 
N. 

) 

Assim sendo na,me-

dida em que N1.' > N).,obteremos a .. < c.,. 1.) 1.) 

Essa discrep5ncia entre as duas medidas de mo-

bilidade tende a diminuir na vizinhança da mediana da distri-
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buição que, no caso das distribuições de renda, se localiza 

em nívels mais baixos de renda. E a razao para essa redução 6 

a menor diferença entre as frequências entre classes sucessi-

vas de renda. 

Analogamente, ao considerarmos uma distribui-

çao de renda por decis, observamos que, no trecho relativo 
, 
a 

cauda da distribuição, os rendimentos médios dos decis tendem 

a crescer exponencialmente, e que no trecho correspondente 
.. 
a 

mediana, a taxa de crescimento dos rendimentos médios, entre 

os decis, é praticamente constante. 

Portanto,'a constância do crescimento dos ren-

dimentos médios em uma distribuição decílica é evidência de 

que as observações se referem a um segmento em torno mediana 

da distribuição. 

Em seu trabalho Distribuição da Renda e Desen-

volvimento Econ6nico, Carlos Geraldo Langoni(l) apresenta os 

rendimentos médios por decis, de uma distribuição de renda 

obtida a partir de" dados censit5rios. 

A tabela a seguir mostra os resultados obti-

11)Loocooi (1973) Tabela 1.1, pg. 21. 
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'l'ABELA IV • 3 

TAXAS DE CHESCH1ENTO DA RENDA MÉDJ A POR DECI S 

Renda Héc'Ua Cr$ de Taxa de crescimento 
Deci1 1970 por mes da Renda 

10 - 32,69 

10 57,86 76,9 

10 84,65 46,3 

10 107,41 26,9 

10 141,54 31,7 

10 173,87 22,8 

10 203,23 16,8 

10 280,59 38,1 

10 426,89 52,1 

10 + 1 309,87 206,8 

Fonte: Langoni (1973) P0. 21, tabela I.1 
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dos por Langoni. A terceira colu~a foi calculada por nõs. 

Como se pode observar as taxas de crescimento 

das rendas médias entre os decis se estabiliza entre o quarto 

e o sétimo d·ecil. Nesse trecho, a renda média é de Cr$ 100 a 

200 por mes, o que corresponde a Cr$ 1.300 a Cr$ 2.600 por ano. 

Esse valor, nos mostra que nas classes de renda consideradas 

em nosso trabalho, as frequ5ncias, por classe de renda, devem-

se estabilizar abaixo do limite inferior de nossa amostro:, ou 

seja, que os percentuais de transição se aproximariam dos 

de procedªncia apenas para as primeiras classes., 

Assim sendo, somente no limite inferior de nos-

sa distribuição, N. se aproximaria de N. e portanto a .. na 
1 J 1) 

matriz de transição se aproximaria de c .. da 
l) 

matriz de Pro-

cedência. 

o nosso objeitvo é o de estimar um triângulo, 

tal como desc~ito abaixo. 

d 31 
d2l d'22 

dIl d12 dI3 

el Ol 
d 02 d 03 d Otl ] 



1.37 

Os três elementos emoldurados pelo retângulo, 

na base do triângulo, ou seja, os elementos d 02 ' d
03 

e d 04 (1) 

podem ser estimados a partir das inform.ações contidas na ma-

triz de procedência (Tab. IV.l), pois ainda se referem a ex-

tremidade superior da cauda da distribuição de Pareto. Além 

disso, a grande estabilidade dos elementos c.. na matriz de 
1J 

proceJência, para i = j -2, i = j -3 e i = j -4 sugere os va-

lores dessas diagonais devam ser adotados como ?robabilidades 

de procedência de 2, 3 e 4 classes inferiores. Assim, tomamos 

a média dos valores das diagonais correspondentes e estimamos 

os valores d 02 ' d 03 e d 04 ' 

Entretanto, os elementos do cateto vertical do 

triângulo d31 , d21 e dIl referem-se aos indivíduos que, es-

tando na primeira classe de· renda em 1975, se originaram de 

classes ainda mais baixas de renda. Portanto, a extra~olação 

para esses indivíduos dos padrões de co~?ortamento vigentes 

para a cauda da distribuiç50 nao nos parece adequada.. Toma-

(1) A classe zero (O) ~ n ~rimcirn classe inferior n~o observada. 
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mos assim,para sua estimação,as informações a partir na ~ri-

meira linha da matriz de transição. (Tabela 11.2/ 1 ). 

Com efeito, como dissemos anteriormente, nos 

baixos níveis de renda, ou seja, ao redor da mediana da dis-

tribuição, os percentuais de mobilidade medidos através da 

matriz de procedência devem-se aproximar daqueles estimados a 

partir da matriz de transição. Por isso tomamos os elern.entos 

a 13 , a 14 e aIS da matriz de transição como estimadores dos 

elementos dIl' d21 e d'3l do triângulo a ser acoplado ã. ma-

triz de procedência, uma vez que aqueles elementos represen-

tam probábilidades de 2, 3 e 4 saltos positivos. 

Assim formamos o seguinte triângulo: 

0.01 

0.04 d22 

0.12 dI2 dI3 

dOI 0.18 0.09 0.04 

(l)Mesmo considerando os elementos da primeira linha da matriz de transi
ç~o, estamos ainda extrapolando para as classes 0,-1,-2 e -3 os padr~s 
de mobilidade da ~lasse 1, que como sabemos corrcsponde 30 nivel de 
3,75 sa15rios minimos. Na medida em que estes individuos t~m nivel de 
qualificação superior ao dos individuas das classes inferiores, as e
vid~ncias sobre o formato dos perfis renda-idade, por nivel de quali
ficação, sugerem que talvpz estejamos sllper('sti\1l;1nt!o o grau de mobili
dade, pois os perfis costumam crescer mais lentamente quant.o m(:l1or o 
nivel de cdllcaç~o. Entret3nto estas s~o as ~nicas informaç~cs qllO pos
sulmos. 
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, 
Os valores d 01 ' d22 , dí2 e dí3 precisam ser ainda estimados. 

Sabemos que os elementos djl' d~2' dI3 e d 04 

do triângulo, ou seja,os elementos da hipotenusa são rrobabi-

lidades de procedência de quatro classes inferiores. Destes 

elementos ternos duas estimativas, uma proveniente da matriz 

de transição (d3l ) e outra proveniente da matriz de procedên-

cia ~04~.Assim,estimamos os valores d 22 e dI3 por interpola-

çao, resultando, nos valores 0.02 para d 22 .e 0.03 para dI3' A 

razao para a interpolação e que na medida em que caminhamos 

de d 04 para djl saimos da cauda da distribuição, para pene-

trarmos no trecho relativo às baixas rendas. 

O elemento dI2 do triângulo, por ràzao análo-

ga,foi estimado pela mªdia entre os elementos d~l e d 03 do 

tri~ngulo, que correspondem, respectivamente, aos elementos 

a 14 das matrizes de transição e de proced~ncia. Tal procedi-

mento resultou no valor 0.07. 

Resta ~stimar o elemento dOI' Para tanto toma-

mos os valores <112 das matrizes de transiç2io e de procedência 

das Tabelas II.2 e IV.l e calculamos a m~di<1, rcsult<1ndo 0.33. 
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o triângulo completo portanto, usando esta me-

todologia seria: 

0.01 

0.04 

0.12 

0.33 

0.50 

0.02 

0.07 

0.18 

0.27 

0.03 

0.09 

0.12 

0.04 

0.04 

Ao incorporarrros esse triângulo à matriz de pro-

cedência, temos que ajustar os elementos das quatro primeiras 

colunas de forma a continuarem somando 1. 

A matriz de procedência expandida consta da 

tabela IV.4, na seção 3 deste capítulo. 
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3 - A Matriz de Proccd5ncia Relativa Exnandida 

A tabela 1V.4 mostra a Matriz de Procedência 

Relativa Expandida, ap6s os ajustamentos impostos pela incor-

poraçao do triângulo referente à procedência inferior casgua-

tro primeiras classes. 

Como podemos observar os percentuais de nroce-

dência inferior (mobilidade positiva) -sao significativamente 

maiores do que os de proced§ncia superior. Estes resul tados, 

p0r se referirem ao mesmo fenômeno analisado no terceiro ca-

pítulo através da matriz de transição, são extremamente i!:\Dor-

tantes, pois mostram que os pequenos percentuais de mobilida-

de positiva então encontrados (vide tabela 111.6) decorrem 

basicamente da forma como a matriz é construída, dado o de-

crescimento de frequências que no:rmalmente se observ<1" por clas-

se de renda na medida em que caminhamos em direção as faixas 

de renda mais elevadas. Com efeito os percentuais de mobili-

dade na matriz de transiç50 se referem às classes de origem, 

ao passo que na matriz de procedência se relacionam com as 
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TABELA IV.4 

MATRIZ DA PROCEDt:NCIA RELA'l'IVA EXPANDIDA 

~
laSSes 

1975 

Classe :"" . 1 
1970 "" 

• 4 • 2 • 5 • 7 • 8 • 3 . 6 

-3 .01 

-2 .04 .02 

-1 .12 .07 .03 

o .33 .18 .09 .04 

1 .295 .256 .16 .08 0.04 0.02 0.01 0.01 

2 .155 .300 .28 .16 0.08 0.04 0.03 0.02 

3 .035 .131 .29 .30 0.17 0.08 0.05 0.03 

4 .010 .029 .11 .30 0.31 0.18 0.09 0.05 

5 .005 .007 .03 .10 0.28 0.32 0.19 0.09 

6 .01 .02 0.08 0,26 0.31 0.16 

7 0.02 0.08 0.23 0.24 

8 0.01 0.02 0.09 0.40 

Pl"OCcdêncill 
Inferior 0,50 0,52 0,56 0,58 0,60 0,64 0,68 0,60 

Proc0C1ênc:L1. 
Superior 0,21 0,17 0,15 0,12 0,11 0,10 0,09 
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classes destino. 

A partir da Matriz de Proced~ncia Relativa Ex-

pandida foram calculadas as seguintes estatísticas. 

1) Proced~ncia Estável 

PE = d .. 
~J 

para i = j 

2) Proced~ncia Superior 

PS = L 
i>j 

d .. 
~J 

Esta medida nos dá a probabilidade total de que os indivíduos 

dâ classe j em 1975 tenham tido origem em classes de rendasu-

periores a j em 1970. 

3) Proced~ncia Inferior 

PI = L 
i<j 

d .. 
~J 

Esta medida nos dá a probabilidade total de que os indivíduos 

da classe j em 1975 tenham tido origem em classes de renda 

inferiores a j em 1970. 

4) Proced~ncia Ascendente M6dia 

PAM = (L d... I i - j I ) 
i<j ~) 

E, di)' 
i<j 
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Esta medida mostra o nG~oro m6dio de classes que os 

duos da classe j em 1975 ascenderam desde 1970. 

5) Procedência Descendente Média 

PDr-1 = (I: 
i>j 

d .. 
l.J 

í> 
i>j 

d .. 
l.J 

indiví- . 

Esta medida mostra o número médio de classes que os indiví-

duos da classe j em 1975 descen~eraM desde 1970. 

6) Salto Esperado 

SE = 1. 
i 

d .. 
l.J 

(j - i) 

Esta estatística mostra de quantas classes distantes de j se 

espera que os indivIduos que comp6em a classe j em 1975 te-

nham se originado em 1970. 

o resumo dessas estatísticns encontra-se na 

tabela IV.5. 

Os resultados contidos na Tabela IV.5 merecem 

alguns coment5rios. Como se pode observar, os percentuais de 

procedancia inferior sao substancialmente maiores do que os 

percentuais de procedancia superior, o que significa que os 
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TABELA IV.5 

ESTATlsTICAS DE MOBILIDADE RELl\TIVA 11 
I 

RESUMO DE ESTATíSTICAS OBTIDAS A PARTIR 

DA Ml\TRIZ DE PROCEDt:NCIA RELA'rIVA EXPANDIDA 

CIASSES P.E. P.S. P.I. P.A.M. P.D.E. S.E. 

1 0,30 0,21 0,50 1,46 1,31 +0,46 

2 0,30 0,17 0,52 1,74 1,24 +0,70 

3 0,29 0,15 0,56 1,77 1,33 +0,79 

4 0,30 0,12 0,58 1,76 1,17 +0,88 

5 0,28 0,11 0,60 1,75 1,36 +0,90 

6 0,26 0,10 0,64 1,84 1,20 +1,06 

7 0,23 0,09 0,68 2,01 1,00 +1,26 

8 0,40 ° 0,60 2,28 +1,37 
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indivíduos que compoem as diversas classes de renda em 1975,CITI 

grande maioria, se originaram de classes de renda inferiores.--

Isso se reflete na estatística por nós denominada "salto es-

perado" que se mostra positiva para todas as classes de renda. 

Este resultado complementa e esclarece o obti-

do na Tabela 111.7, quando encontramos, a estatística "salto 

esperado" com valores negativos para todas as classes óe ren-

da. 

Com efeito, a ai)é1rente contradição de resul ta-

dos é um fenômeno característico dos processos dinâmicos, com-

patível, inclusive, com uma estabilidade da distribuição ao 

longo do tempo. 

Um exemplo ajudará a compreender essa afirma--

tiva. Como estamos trabalhando com observações ·que se referem 

~ cauda de uma distribuição de Pareto, podemos admitir a hi-

pótese de que as frequ&ncias entre as classes de renda dccres-

çam segundo a progressao N, SN, S2N, S3N ... 

é uma constante maior que zero e menor que 1. 

Tomc~mos uma classe intermediária de renda, di-
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gamos a classe ~, e façamos a hi96tesede que a distribuiç~o 

da renda se mentenha constante entre os dois pontos conside-

rados do tempo. 

Chamemos N
3 

a frequência no tempo T + 1 da 

classe 3 e consideremos que, desses indi ví_duos, N 3 B 2 a 53 

tenham se originado da classe 5· no pe~!odo t, N3 B a 43 te-

nham-se originado da classe 4 no 'período t, N
3 

a
33 

te.nha.;n-se 

originado da própria classe 3 no período t, N3 a
23

, tenhill~se 
B 

originado da classe 2 no período t e a 13 tenhaIr.-se ori-

ginado da classe 1 no período t. Nesse exemplo está implí-

cita, por construção, a constância da distribuição de renda 

nos dois períodos. 

Suponhamos que B seja 0.8 e qu~ os elementos 

da matriz de transição sejam a
53 

= 0,15; a
43 

= 0,25; a
33 

= 0,31: 

a 23 = 0,16 e = 0,10 (1). Efetuando os produtos desses ele-

mentos pelos B elevados aos respectivos expoentes, obtemos os 

valores: 0,096; 0,20; 0,34: 0,20 e 0,156 que sao respcctiva-

(1) Esses valores foram 
i-3 

~ n •.• ~ .. 1. 
1 1J 

E calculJdos de tal forma que . o .. ~ 1 c 
1· 1J 
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mente os elementos c S3 ' c 43 , c 33 , c 23 e c 13 da matriz de 

proced~ncia. Computando a estatisitca "Salto Esperado",a par-

tir da matriz de transiç50 obteremos o valor -0,19 que ~ me-

nor do que zero(~). Computando a estatIstica "Salto Esperado" 

a partir da matriz de procedência obtemos o valor de +0,12 

que ~ maior do que zero, significando origem de classes in-

feriores. Portanto, mesmo em uma distribuição estável ao lon-

go tempo, a esperança de mobilidade p<?sitiva ~ negativa quan-

do medida através da matriz de transição e positiva quando 

medida através da matriz de proced.ência 1 e a razao para esse 

fenômeno reside no fato de os percentuais de mobilidade posi-
I 

tiva referentes às classes de origem na matriz de transição 

serem menores do que os percentuais de origem inferior cor-

respondentes, que se relacionam com as classes destino na ma-

triz de proced6ncia. 

(1) 
Neste computo foram utilizados OS elementos 8

31
, a32 , 8 33 , 8 34 c 8 35 

que são respectivamente iguais 8 aS3 ' a43 , 8 33 , a 34 c 1\35. 
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4 - Absorç~o da M~o de Obra por Classes de Renda 

A análise até aqui desenvolvida se preocupou 

em expill1dir a amostra interseção dos anos 70 e 75 visando in-

corporar os indivíduos que, por problemas de nível de isen-

çao, tinham sido excluídos. 

Como um ';;subproduto da metodologia, foi 1)os-

sível identificar também, a distribuição, por classe de rend~, 

, dos indivíduos que ingressaram no mercado de trabalho durante 

o período coberto pela análise. 

Com efeito tínhamos a estatística FIM (percen-

tuais de Ingresso no Mercado) para as classes 8,7,6 e 5. Res-

ta-nos estimar essa estatística para classes 4,3,2, e 1. 

A soma das quatro primeiras linhas do triângu-

lo incorporado à matriz é .50, .27, .12, .04 oara as la.,2a., 

3a. e 4a. classes, respectivamente. 

~odemos ?ort~nto, a partir das fregu~nci~s ab-

solutas destas classes, na amostra" dos mesmos individuos, cs-

tirnar as frequ6ncias efetivas em 1975. Por frequBncia efetiva 
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entendemos todos os indivíduos que estavam nas classes 1, 2; 

3 e 4 em 1975, incluindo aqueles que, na amostra dos mesmos 

indivíduos, foram excluídos por se situarem abaixo do nível de 

isenção em 1970, mas que já se encontravam no mercado de tra-

balho em 1970. 

tes cálculos. 

75 
F 

Essa estimativa foi feita a partir dos seguin-

= 
75 
F 

Ej Mj 

r 
(i- i<O d. :) , par a cada j. 

1J 

onde 

timativas. 

75 

F = Frequência Efetiva da classe j em 1975 
Ej 

75 
F = Frequência da class'e j em 1975 da amostra 

MJ que cont&m os mesmos indivíduos (coluna B 

tabela A'. IV.l) 

A Tabela IV.6 mostra os resuliados dessas es-

Uma vez estimadas as frequ&ncias efetivas,para 

1975, (coluna c da Tabela IV.4) podemos calcular o nGmero de 



TABELA IV.6 

> PERCENTUAIS DE INGRESSO: EXEMPLO METODOLOGICO 

Classes de 

Renda 

1 

2 

3 

4 

Freguências Absolu
tas da A"TOstra que 
conté..'n todos os 
Indivíduos 

(A) 

1.043.496 

699.338 

431.749 

248.403 

Fonte: Tabela A.IV.1. 

Frequências Absolu
tas da Arrostra que 
contém os rresrros 
Indivíduos 

(B) 

398.527 

390.490 

301.997 

196.866 

Frequências Efeti
vas 1975 = Coluna 
B cesta tabela di
vidida por (l-l::d .. ) 

1J 
para i < O (C) 

797.054 

534.917 

343.178 

205.068 

Indivíduos que in- Estatística PD! 
gressaram no rrerca-
do de trabalho 

D= (A) - (C) 

246.442 

164.421 

88.571 

43.335 

PDi = (D) : (A) 
(E) 

23.6 

23.5 

20.5 

17.4 

. , 



152 

indivíduos que devem ter ingressado no mercado detrabalhopa-

ra as quatro primeiras classes de renda, simplesmente suo~ 

. 
traindo as frequ~ncias efetivas das frequ~ncias absolutas da 

amostra que contém todos os indivíduos. Esse resultado está 

na coluna D da Tabela IV.6. Com essa informação podemos obter 

a estatística P.I.M. (percentual de ingresso) para as orimeiras 

classes, cujo resultado consta da coluna E.' 

A estatística P.I.H. para as 8 classes consta da 

Tabela IV.7 a seguir. 

TABELA IV.7 

PERCENTUAIS DE INGRESSOS 

CLASSES P.I.M. 

1 23.6 

2 23.5 

3 20.50 

4 17.40 

5 14.40 

6 9.28 

7 8.25 

8 6.87 
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Podemos assim, calcular a distribuiç~o de fre-

quência, por classe de renda dos inc1ivíduos recém ingressado-s-

no mercado de trabalho. Os resultados estão na tabela IV.8. 

Para efeito de comparaçao colocamos na Tabela 

IV.9 a distribuiç~o de renda dos indivíduos que estavam na a-

mostra em 1975, mas que já participaram do mercado de traba-

lho em 1970. Consideramos o? rendimentos médios desta distri-

buição como "proxy" dos rendimentos médios dos novos partici-

pantes. 

O rendimento médio da distribuição dos indiví-

duas que ingressaram no mercado de trabalho durante o perIodo 

é de Cr$ 80.544, ou seja 22,3% inferior ao rendimento médio 

em 1975 da amostra relevante para as matrizes de mobilidade, 

ou seja, a amostra que considera os mesmos indivíduos em 1970 

e 75. ('rabela r. 5) . 

Entretanto, a variância dos Ioga ri tmos da (1is-

tribuiç50 dos recém ingressados no mercado de trabalho é de 

0.213 contra 0.349 dos indivíduos que já participaram do mer-

cado em 1970. Vale res~altar que em virtude da limitaç50 dos 



154 

.TABELA IV. 8' 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA: NOVOS TRABALHADORES 

Classes de Indivíduos que Ingressa- Frequência ram no Mercado de Traba-
Renda-1975 lho Durante o Período Relativa 

Coberto pela Análise % 

(a) 

1 246.442 43,41 

2 164.421 28,96 

3 88.508 15,59 

4 43.222 7,61 

5 ·18.107 3,19 

6 4.826 0,85 

7 1.498 0,26 

8 637 0,11 

TOTAL 567.661 

Fonte: Tabela IV.6 (quatro primeiras linhas coluna a 

Tabela li.. IV.l 

) 

. , 
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TABELA IV.9 

, 

. , 

D1STRIBUIÇKo DE RENDA - 1975 

Classe Indivíduos que ingressaram no mer- Inc'livídu.os que já pertenciam ao ffi2r-

de Renda cado de trabalho durante o períoào cado de trabalho 
coberto pela Análise 

Freg. Absoluta Freq. Relativa Freq.Absoluta Freg.Relativa Rendirrento 
Médio Cr~ 

1975 

1 246.442 43.41 398.572 27.15 _47:573 

2 16~.421 28.96 390.490 26.60 69.486 

3 88.508 15.59 3.01.997 20.57 102.48~ 

4 43.222 7.61 196.866 13.41 150.890 

5 18.107 3.19 107.606 7.33 222.412 

6 4.826 0.85 47.178 3.21 326.833 

7 1. 498 0.26 16.663 1.13 481.513 

8 63.7 0.11 8.643 0.59 1. 077.619 
t 

Fonte: Tabela IV.8 

Tabela 1.5 
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dados, essas vari5ncias s50 variâncias entre as classes de 

renda, uma vez que nao ~ possIvel computar a vari5ncia intra 

classe. 

Caste110 Branco (1977), trabalhando com dados 

da lei dos 2/3 para o per Iodo 1969/73, constatou que o sa1á-

rio mensal médio dos novos participantes era 101,9% superior 

ao dos antigos participantes (Cr$ 1640 contra Cr$ 812). 

Além disso, na sua amostra, a desigualdade de 

rendimentos entre os novos empregados era relativamente mais 

acentuada, sendo 30% mais elevada a vari5ncia dos logarItmos 

dos salários mensais dos novos participantes do mercado de 

trabalho no setor urbano total. 

Esse resultado contrasta com o obtido em nossa 

amostra, onde encontramos uma vari5ncia menor para os recem 

ingresslldos no mercado de trabalho. Cabe lembrar, no .entanto 0J.e, 

-por nao contarmos com dados individuais, nossa comparaçao se 

refere apenas ã variãncia entre classes, e o dado de rendi-

menta m~dio foi estimado com base nos rendimentos médios dos 

antigos trabalhadores. 

Outro fator que pode estar por trás deSSllS dis 
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paridades de resultados talvez seja a diferença de abrangên-

eia das duas amostras. Estamos trabalhando, na verdade, com 

informações que refletem níveis de rendas mais elevados, ao 

passo que os dados utilizados por Casello Branco englobam~ 

bém indivíduos situados em estratos salariais mais baixos. 

Entretanto, alguns resultados encontrados por 

Castello mercem ser comentados. Em primeiro lugar, é o maior 

nível de 'escolaridade dos novos participantes em relação ao 

engajados a mais tempo no mercado de trabalho. O nível médio 

de anos de escolaridade dos novos participantes é de 12,83 

contra 5,10 dos trabalhadores mais antigos. Esses números se 

referem ao setor urbano como um todo. Ao quebrar o setor ur-

bano'em subsetores segundo suas características de dinamismo, 

concentração 'e tecnologia, Castello observou que o setor mais 

dinãmico (setor 1) foi o que absorveu maior contingente de 

novos trabalhadores (12,29% da força de trabalho do subsetor) 

seguido do subsetor intermediário (7,52) e, do subsctor mais 

tradicional (2,23%). 
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A pequena absorção, de novos contingentes de 

mão-de-obra por parte do setor tradicional escon~e na verdade 

a maior disparidade entre os níveis "ce escolaridade. De 

fato," neste setor, os novos participantes tinham em média 

12,5 anos de escolaridade contra 3,66 do pessoal mais antigo. 

Castello atribuiu, como causa determinante da 

maior vari~ncia observada nos salârios dos novos participan-

tes, a maior vari~ncia das taxas de retorno em capital humano. 

Para este grupo de trabalhadores, a taxa de re~ 

torno de investimentos em educação foi da ordem de 26%,contra 

aproximadamente 15% para o total da força de trabalho, em 1973. 

A conclusão da anâlise de Castello Branco é que 

aqueles que ingressaram no mercado de trabalho durante o pe-

ríodo de boom "tiveram através da acumulação ~e investimentos 

um capital humano, facilitada sua ascençao do longo do espec-

~-o de renda'. 

Esta conclusão é endossada pela evidência apre-

sentada em seu trabalho, da parcela de empregados com venci-

mentos superiores ao salário mínimo, que,dc 75,6% em 1969, 
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passou para 83,6% em 1973, tendo-se observado crescimento em 

todos os 28 setores de atividade considerados. 

A grande mobilidade observada em nosso estudo, 

para as faixas de renda relevantes para a nossa amostra, pa-

rece, portanto, viqorar também nos níveis mais baixos de ren-

da. 

o efeito das transformações do mercado de tra-

balho, t~nto no que diz respeito ao grau de mobilidade social, 

corno à absorção dos novos contingentes de mão-de-obra, sugere 

que grande atenção deve ser devotada, em futuras pesquisas,ao 

impacto sobre a distribuição de renda causado pelo contínuo 

influxo dos novos trabalhadores. Com efeito as substanciais 

diferenças qualitativas em educação formal, composição etária, 

sexo, etc, exis tentes entre os novos participantes e a mão -de-

obra já empregada é uma evidência de que o perfil da distri-

buição futura õ determinado, em grande parte, pelas carac-

terísticas das novas oportunidades de emprego, que na verdade 

dependem do equi líbrio com que se desenvolvem as di versas cate-

gorias ocupacionais. 
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Em nossa estimativa da distribuição dos novos 

trabalhadores, por classes de renda, um resultado merece co~ 

mentários. ~ a grande semelhança das frequências relativas, 

para as 6 primeiras classes, entre a distribuição dos novos 

empregados e a distribuição total (tabela 1.1). Essa seme-

1hança sugere que a entrada no mercado de trabalho se faz de 

forma semelhante ao "status quo" existente (exceto para as 

últimas classes). 

Uma análise desagregada que penni tisse estimar. 

matrizes de mobilidade por categorias ocupacionais, bem como 

a análise da distribuição de renda dos novos participantespor 

essas categorias, contribuiria certamente para complementar 

a evidência dos efeitos que o crescimento desequilibrado do 

mercado de trabalho teve sobre a distribuição de renda no 

Brasil, nos últimos anos. 

Como as informações disponíveis no momento não 

nos permitem essa desagregaç50, ficam as id&ias acima como 

sugestões para estudos futuros sobre o tema. 
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CAPITULO V 

RESUMO E CONCLUSÕES 

O objetivo central deste trabalho foi o de for-

necer evidência empírica a um fenômeno frequentemente citado 

em estudos sobre distribuição de renda, mas raramente mensu-

rado: a mobilidade dos indivíduos entre as classes de renda. 

Na verdade, o processo de desenvol~imento eco~ 

nômico, em virtude de suas características essencialmente di-

nâmicas, tem seus efeitos positivos quase sempre subestimados 

quando analisados a partir da comparação estática de dois mo-

mentos distintos no tempo. 

Os estudos. sobre a distribuição de renda, no 

caso brasileiro, evoluiram da simples constatação do aumento 

das disparidades relativas, para uma análise mais profunda de 

suas causas, dentr9 as quais ganharam destaque as implicações 

do crescimento acelerado dcsequilibrante, em termos regionais 

e sotoriais, sobre o mc>rcado de trabalho. 
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Nesses estudos ficou evidenciado que na econo-

mia brasileira, a piora da distribuição de renda convencional-

mente medida, se deu paralelamente a um aumento da renda real 

nas diversas camadas da sociedade, bem como a uma intensa ab-

sorçao dos novos contingentes de mão-de-obra. Há indicação, 

também de que simultaneamente ocorreu uma ampliação dos ca-

nais de mobilidade no sentido àe permitir aos indivíduos dos 

baixos estratos de renda possibilidades de se deslocarem em 

direção aos níveis mais elevados(l). 

Essa indicação, entretanto, carecia de obser-

vaçoes mais precisas que possibilitassem acompanhar, ao longo 

do tempo, urna amostra composta dos mesmos indivíduos, de for-

ma a mensurar em que intensidade o desenvolvimento econBmico 

permitiu às diversas camadas da população empregada se deslo-

car em direção às classes mais elevadas de renda. 

Com base nos dados do Imposto de Renda, foi pos-

sível selecionar amostras, em 1970 e 1975, compatíveis com 

(1)Vidc CnrJos Gernldo Lnngoni, A politicn Econ3mica do Desenvolvimento, 
capitulo VI, FGV - APEC em cdiç~o. Neste trnbnl1lO o a\ltor observn que 
n proporç~o da força dc trnballlo no Brasil que recebia n~nos do que o 
snl~rio minimo red\lziu de 58,7% em 1968 para 37,5% em 1976. 
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as exigências de construção de matrizes de mobilidade, que 

constituem o instrumental adequado à análise da distribuiçãõ-

de renda em um contexto dinâmico. 

No primeiro capítulo desenvolvemos uma análi-

se tradicional de distribuição de renda comparando a partici-

pação dos diversos grupos na população e. suas participações 

na renda. Em virtude das características de nossos dados, foi 

possível analisar também a distribuição de renda para uma a-

mostra contendo apenas os mesmos indivíduos nos ·dois anos 

(1970 e 1975). Estas estimativas foram comparadas com os re-

sultados obtidos através de amostras convencionais (que -nao 

selecionam os mesmos indivíduos). 

Os resultados obtidos, tanto considerando to-

dos os declarantes(1)delmposto de Renda, nos dois pontos do 

tempo, como a amostra que selecionava os mesmos indivíduos, 

apontaram para uma grande estabilidade da distribuição de ren-

da entre 1970 e 1975. 

(l)Dcclnruntcs acima do nivel de isenç~o. 
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Com efeito, na amostra global, o índice ,<1..0 Gini .-. ~- .. •. . . . --.. ... -_...r 
passou de 0,33 em 1970 para 0,34 em 1975, e a variância 

logaritmos de renda passou de 0,576 para 0,585 no mesmo pe-

ríodo, ambos indicadores permanecendo basicamente constantes . 
• 

Na amostra para os mesmos indivíduos, há uma 

pequena variação porém pouco significativa. O índide de Gini 

passou de 0,34 para 0,36, e a variância dos logs aumentou de 

0,611 para 0,675. 

Estes resultados contrastum com a divulgaçã.o 

de dados preliminares do IBGE que mostram o agravamento da 

distribuição durante o período coberto Dor nossa análise. (1) 

Uma explicação para o fato talvez resida na abrangência de 

nossa amostra que, por se referir a rendimentos brutos, cons-

tantes de declarações do Imposto de Renda, é mais representa-

tiva das faixas superiores de renda. (2) 

(l)Dados n~o oficiais, de carater preliminar referentes i PNAD parecem su
scgir um aumento de desigualdade no período de tempo coberto por nossa 
amostra. 

(2) A constância da dis'tribuição observada :\ partir de dados do Imposto de 
Renda ~, na verdade, paraJoxal, pois foi exatamente nas faixas elevadas 
que ocorram os m;liores acréscimos de renda. Além desse aspecto ~~le men
cionar que os dados de Impo~;to de Rl~nda, embora contenham um V1CS de 
subcsti.mação, esse vies ê consistente ao longo do tempo, sem_contar com 
o fato de sun melhor qualidade quando comp:lrndo com inform.:lçocs censi
t5rias ou de pesquisa de domicflio. 
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A conclusão portanto a ser extraída da estabi-

lidade encontrada,é que nao ocorreu aumento de desigualdade en-

tre 1970 e 1975, para a camada da população representada pe-

las classes de renda a que se referelll nossos dados. 

Uma observação extremamente importante, é que 

para todas as class~s de renda, ocorreu no período de tempo 

considerado, um substancial aumento da participação da renda 

do trabalho, na composição do rendimento bruto dos declaran-

teso Para a 7a. e 8a. classes (as mais elevadas), a renda do 

trabalho que, em 1970 representava 72,6% e 61,4% respectiva-

mente da renda total, passou a representar, em 1975, 78,2% e 

72,7%,respectivamente. Para a primeira classe (a mais baixa) 

essa variação foi de 86,4%am 1970,para 90,5%,em 1975. 

Esse aumento da participação da renda do tra-

balho, é um indicador extremamente significativo do importan-

te papel que a ampliação do mercado de trabalho tem tido no 

comportamento da distribuição de renda, no caso brasileiro, bem 
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como uma evidência da crescente importância da rcmuneraçao do 

fator trabalho na explicação das disparidades relativas da 

renda. 

No confronto dos resultados entre as duas a-

mostras por nos utilizadas, um fato di0no de mençao foi a re-

dução das frequências relativas das classes inferiores de ren-

da, na amostra que considera aryenas os mesmos indivíduos nos 

dois pontos do tempo. Na verdade,essa queda nas frequências-

das primeiras classes, quando a abrangência em termos de 
, 

nu-

mero de indivíduos e a mesma, tanto em 1970 como 1975, 
, 
e um 

primeiro·indicador do fenômeno de mobilidade social que pre-

tendíamos medir. 

No. sequnc'l.o capítulo, construímos duas 

matrizes de mobilidade: a Matriz de Transição Absoluta e a 

Matriz de Transição Relativa. Os conceitos de mobilidade ab-

soluta e relativa derivaram dos conceitos de equivalência u-

tilizados na defi~ição das classes de renda. 

No primeiro, pata que um indiv!duo a~çenda uma 

classe de renda é necessário que tenha um aumento de rendim:::m-
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tos superior i elevaç~o do custo de vida. No segundo, a16rn do 

custo de vida, o aumento. de renda tem que superar, ta!l1bém, -a-

taxa de crescimento da renda real per-ca~ita no período. 

Os resultados empíricos dessas matrizes de 

, transição evidenciaram um elevado grau de mobilidade, princi-

palmente em termos absolutos. Com efeito,dos indivíàuos que 

estavam na primeira classe de renda em 1970, 73% se desloca-

ram em direção a estratos mais elevados. Esses percentuais de 

mobilidade posi ti va se mantiveram, elevados até a sétima clas-

se(l) atingindo o valor de 64% para a segunda classe, 62% pa-

ra a ter6eira; 62% para a quarta; 58% para a quinta; 52% para 

a sexta e 44% para a sétima!2) 

Nesmo a Matriz de :Mobilidac1.e Relativa eviden-

ciou elevados percentuais.de mobilidade positiva, principal-

mente para as primeiras classes de renda (48% para a classe 

mais baixa; 33% para a segunda classe e 33% para a terceira). 

(1) Na oitava classe, por ser aberta, o concci to de nobilidade positiva 
não faz scnticb. 

(2) As classe de rcnna consideradas forilm: 



, 
CLASSES DE RENDA 

MOBILIDADE ABSOLUTA 

Cr$ de 1970 Cr$ de 1975 

1) . l<L 012 14.836 16.000 38.523 

2) ·14.836 21.984 38.523 57.083 

3) 21. 984 32.575 57.083 84.584 

4) 32.575 4.8.269 84.584 125.335 

5) 48.269 71.524 125.335 185.719 

6) 71.524 105.983 185.719 275.195 

7) 105.983 157.043 275.195 407.777 

8) 157.043 407.777 
- ---- --- -~----

.Cr$ 

10.012 

14.836 

21.984 

32.575 

48.269 

71.524 

105.983 

115~_~43 

"10BILIDADE RELATIVA 

de 1970 Cr$ de 1975 

14.836 38.523 57.083 

21.984 57.083 84.584 

32.575 84.584 125.335 

48.269 125.335 185.719 

71.524 185.719 275.195 

105.983 275.195 407.777 

157.043 407.777 604.236 

604.236 
~- -_ .. _-----

~ 
0'\ 
CJ 



Ainda no segundo capítulo,aprcsentamos também 

uma transformação da Hatriz de Transição que denominamos Ma-

triz de Procedência. Nesta matriz, as colunas mostram a ori-

gem em termos de classes de renda de 1970, dos indivíduos que 

compunham as diversas classes de renda em 1975. 

Essa rnat.riz também foi estimada segundo os oon-

ceitos de Procedência Absoluta e Procedência Helativa. 

As parcelas dos indivíduos, nas diversas clas-

ses de renda em 1975 ~ue se encontravam em classe inferiores 

em'1970, isto é, os percentuais de procedência inferior, fo-

ram significativamente elevados, exceto para as primeiras 

classes, em virtude da forma corno as matrizes foram construí-

das. 

Esses percentuais, na matriz de procedência 

absoluta foram 59% para a segundá classe; 76% para a ter-

ceirai 81% para a quartai 88% para a quinta; 88% paru a 

sexta; 90% para a sétima e 80% para a oitava. Isto signifi-

ca que 90% dos indivíduos que se encontravam na sétima classe 

em 1975, por exemplo, estavam em classes inferiores em 1970. 
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E~ses resultados mostram que a maioria ~os in-

divIduos considerados "ricos" em 1975, nao desfrutava dessa- -

. condição em 1970. 

No segundo capItulo,desenvolvemos ainda diver-

sas medidas de mobilidade, como o salto esperado, e o ganho 

de renda real esperado; que se revelaram elevados princi-

palmente para as classes de renda inferiores, bem corno uma a-

nálise de mobilidade desagregada por Regiões Fiscais em que 

ficou evidenciada urna estreita relação entre o grau de mobi-

lidade e as taxas de crescimento da renda nas diversas re-

giões(l) . 

o segundo capItulo consistiu numa. análise 

preliminar da mobilidade social, uma vez que, tanto as Matri-

zes de Transição quanto as Matrizes de Procedência, ao serem 

estimadas a partir de dados do Imposto de Renda, trazem embu-

tido um viés significativo. A existência dos limites de isen-

çao faz com que, no caso da Matriz de Transiç5o, a mobilidade 

(l)"salto Esperado" foi defini.do como 1. a, ,()'-i) e o G."'U1OO de Renda Real . ~) 

Esperado ponà~ra as diferenças cntr6 os rcnài~~ntos rréàios das diver
sas clasres de renda ~léls prolX1bilidades do migração .enb~c clélsses. 
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positiva fique superestimada para as classes inferiores de 

renda. De fato, como as classes de renda sao equivalentes, se 

um indivíduo da primeira class~ em 1970 perder renda em termos 

reais, ele é automaticamente excluído da amostra em 1975,pois 

se torna isento. 

No caso da Matriz de Proced~ncia,esse problema 

acarreta uma subestimação da mobilidade positiva na medida em 

que se e,limina a possibilidade de se observar a procedência 

inferior das primeiras classes de ren0a em 1975. 

No terceiro capítulo,desenvolvemos uma metodo-

logia para superar esta dificuldade,que consistiu em . estimar 

um triângulo de probabilidades de transição que acoDlado à 

matriz original, suprisse essa defici~ncia. 

Assim,estimamos no terceiro capítulo o que ~e-

nominamos de Matriz de Transição Expandida, tanto para o con-

ceita de Mobilidade Absoluta co~o' para o conceito de Mobi-

lidade Relàtiva. 

Mesmo com este ajustamento, que permitiu ex-

plicitar a percentual dos indivíduos nas primeiras classes 
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que perderam renda em termos reais, permaneceram ainda signi-

ficativamente elevados os percentuais de mobilidade positiva-

para as diversas classes de renda. 

Dentre os indivíduos que em 1970 se encontra-

varo na primeira classe de renda, 58% se deslocaram para clas-

ses superiores; 21% permaneceram na mesma classe e apenas 21% 

perderan renda em termos reais. 

Esses percentuais foram de, respectivamente, 

. 59%, 24% e 18% para a segunda classe; 60%, 23% e 17% para a 

terceira; 62%, 23% e 15% para a quarta; 58%, 23% e 20% para a 

quinta; 52%, 26% e 22% para a sexta e 44%, 26% e 29% para a 

s~tima. Para a oitava classe, por ser abert~o percentual de 

permanência foi de 68% e o de mobilidade negativa 32%. 

Esses dados se referem ã Matriz de Transição 

Absoluta Expandida. Os dados da Matriz de Transição Relativa, 

apresentaram, como era de se esperar, percentuais menos ex-

pressivos. Porém cabe lembrar contudo que, em virtude da for-

como esta matriz é dcfinida,não era de se esperar'grandes valo-
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res d(;:! mobilidade. Importante, ~nlrctunto" é sillümtar que, mesmo 

após o ajustamento para incorporar a mobilidade negativa nas 

primeiras classes, a mobilidade positiva, em termos relativos, 

foi significativamente mais elevado nos baixos estratos de 

renda (28% para a primeira classe, 27% para a segunda,26% pa-

ra a terceira, 26% para a quarta, 23% para a quinta, 18% para 

a sexta e 15% para a sétima) . 

Esta maior mobilidade nas classes inferiores 

de· renda era de se esperar, porque, na" verdade ,a partir de certo 

nível de remuneraçao torna-se cada vez mais difícil auferir 

aumentos substanciais de renda ao longo do tempo. 

Na verdade~ como a mobilidade entre as classes 

de renda é o fator determinante da distribuição futura da ren-

da, o fato de em termos relativos a mobilidade ser mais in-

tensa nas faixas de baixa renda é 'um indicador poceroso de 

que nao existe uma tendência crônica à derioração da distri-

buição, corno geralmente se costuma interpretar o agravamento 

das medidas estáticas de desigualdade. 

Com base nas Matrizes de Transição Expandidas 
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tanto no conceito de Mobilidade Absoluta quanto Relativa, fo-

ram computadas diversas estatísticas como o salto positivo 

médio, o salto negativo médio e salto esperado, que se encon-

tram resmnidas nas tabelas 111.5 e 111.7. 

o resultado mais interessante, contudo, foi o 

de a estatística "salto esperado" ter-se apresentado negativa 

para todas as classes de renda, quando computada a partir da 

Matriz de Transiç~o Relativa Expandida. Este resultado, que ã 

primeira vista pode parecer indicativo de uma tend~ncia ao 

aumento da concentraç~o de renda nada mais é do que uma ca-

racterística resultante da forma corno a matriz é construída, 

sendo compatível, inclusive com uma distribuição estável ao 

longo do tempo. 

Com efeito, em uma Matriz de Transição, cons-

truída com base em dados que representam a cauda de UMa dis-

tribuição de Pareto, os ?ercentuais de mobilidade, ~or se re-

ferirem ãs frcquancias das classes de origem, tendem a ser 

menores para a mobilidade positiva, oois as frequências das 

classes de renda, nesse trecho da distribuição, decrescem pro-
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gressivamente ~ medida que se considerem as classes mais e-

levadas de renda. 

De fato, computando a mesma estatística a par-

tir da Matriz de Procedência Relativa Expandida, no quarto 

capítulo, o "salto esperado" se apresentou positivo para to-

das as classes. 

Na verdade, quando utilizamos a Matriz de Pro-

cedênci~, os percentuais de mobilidade passam a se referir às 

classes-destino, e nao mais de origem, como no caso da Matriz 

de Transição, e, assim sendo, o efeito do decrescimento pro-

gressivo das frequências se traduz em aumento dos percentuais 

de procedência inferior. 

No quarto capítulo, em virtude da metodologia 

utilizada para expandir a Matriz de Procedência, foi possível 

separar a mobilidade nas classes inferiores de renda do efei-

to mais convencional de absorção dos novos contingentes de 

mão-da-obra. 

o confronto dos resultados obtidos no terceiro 

e quarto capítulos, através da análise comparativa das Matri-
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zes de Transiç~o e Proced~ncia Rdlativas, permitiu ainda vi-

sualizar, com bastante exatidão como se processam as trans-

formações da distribuição de renda ao .longo do tempo. De fato, 

as análises tradicionais, através de medidas sintéticas de 

desigualdade, dão 90uca evidência dos constantes ganhos e per-

das de posição, em termos relatjvos, que resultam dos :oroces-

sos de ajustamento das forças de mercaco e~ um contexto dinâ-

mico. 

Na .. verdade, o desp.nvol vinento econômico, ao 

criar oportunidades de ascensao, em termos de classe~ de ren-

da, faz com que na composição das classes mais elevadas, se 

observem percentuais crescentes de indivIduos originários de 

camadas inferiores. Essa observação é flagrante na Matriz de 

Proced~ncia Expandida. 

Paralelamente, atrav~s da Matriz de Transição 

constata-se também a perda de posição relativa de alguns in-

divíduos nas mais variadas faixas de rend3. 

Esses fenômenos, conjugados, d50 uma id5ia da 

arnbiguid<lde em que normalmente se j.ncorre qU<lndo se tenta a-
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tribuir julgamentos a respeito de perdas ou ganhos de bem es-

tar social a partir de medidas estáticas de desigualdade. Na 

verdade, como a composição das classes de renda se alteram ao 

longo do tempo, o fato de o decil de renda mais elevada au-

mentar sua participação relativa, nãõ significa necessariarrente que 

UI"!B. nesrra r,xrrcela da ?JPulação,ou seja,um ITeSJID grupo de indivíduos, 

passou a se apropriar de uma fatia maior da renda nacional. 

Como podemos ver na Matriz de Procedência Ex-

a pandida, 60% dos indivíduos que compunham a 5. classe de ren-

da em 1975 (Cr$ 14.286 a 21.168 por mês) provieram de classes 

inferiores, sendo que 31% se originaram da 4~ classe (Cr$ 9.461 

a 14.286 por mês), 17% da terceira (Cr$ 6.506 a 9.461 por mês~ 

8% da segunda (Cr$ 4.391 a 6.506 por mês) e 4% da primeira 

(Cr$ 2.963 a 4.391 por mês). 

Esses percentuais de procedência inferior, se 

mant~m crescentes at~ a s~tima classe quando atinge 68%. 

Esse tipo de comentário leva à conclusão natu-

ral de que,mais importante do que o acompanhamento permanente 

dos indices de Gini ou outras medidas convencionais de desi-

gualdad~ deve ~er o cuidado com a manutenção dos canais de 
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ascensao social, o que só é possível através da manutenção de 

elevadas taias de crescimento da renda. 

Se adicionarmos ao aspe.cto da mobilidade o pro-

blema absorção dos novos participantes do mercado de trabalho, 

veremos que apenas mediante o crescimento contínuo e acelera-

do poderemos manter a proliferação das oportunidades de empre-

go que ,em última instância, é uma das principais condicionan-

tes da distribuição futura de renda. 
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TABELA A. I L 1 

, 
DISTRIBUIÇÃO DE RE!ml~S / IRPF 

.' 
MATRIZ DE TRANSICÃO ABSOLUTA "REGIONAL 

1 

0,22 

0,07 

0,03 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

, 

la. Região 

(BR, HT, GO) 

C L A S SE 

234 

0,35 0,25 0,13 

0,21 0,32 0,26 

0,08 0,20 0,34 

0,04 0,08 0,20 

0,02 0,05 0,09 

0,01 0,03 0,05 

0,03 0,02 0,04 

0,02 

1 975 

567 

0,04 0,01 

0,10 0,03 

0,26 0,07 _9,02 

0,38 0,22 9,05 

0,23 0,39 0,17 

0,11 0,27 0,36 

0,06 0,16 0,32 

0,05 0,07 0,13 

Fonte: SERPRO -I.R.P.F. 

8 

0,01 

0,01 

0,05 

0,16 

0,37 

0,70 

L a .. 
1) 

j>i 

0,78 

0,71 

0,70 

0,66 

0,61 

0,52 

0,37 
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TABELA A. I I. 2 

DISTRIBUICÃO DE RENDAS I' IRPF 
i 

MATRIZ DE TRANSIÇl\O ABSOLUTA REGION.7\L 

.2a. Região 

(AM, PA, AC, RD, RO, AP) 

CLAssE------~C~~L~~A~~S~~S~~E~----~1~9~7~5-------------=---
E a .. 

l.J 
1970 1 2 3 4 5 6 7 8 

j >i 

1 0,28 0,39 0,20 0,09 0,03 0,01 0,72 

2 0,10 0,30 0,35 0,18 0,06 0,01 0,60 

3 0,04 0,12 0,27 0,32 0,18 0,05 0,01 0,56 

4 0,02 0,05 0,11 0,28 ' 0,36 , 0,15 0,03 0,01 0,55 

5 0,02 0,03 0,05 0,18 0,29 0,31 0,11 0,02 0,44 

6 0,02 0,03 0,02 0,07 0,19 0,30 0,30 0,08 0,38 

7 0,01 0,01 0,01 0,04 0,15 0,17 0,31 0,31 0,31 

8 0,02 0,03 0,05 0,04 0,10 0,18 0,58 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 
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TABELA A. lI. 3 

DISTRIBUIC~O DE RENDAS / IRPF , 

MATRIZ DE TRANSICÃO ABSOLUTA REGIONAL . 
3a. Região 

CCE, PI, f.1A) 

·CIASSE C L A S S E 1"9 7 5 

1970 1 2 3 4 5 6 7 

1 0,26 0,35 0,25 0,11 0,03 0,01 

2 0,09 0,25 0,34 0,24 0,06 0,01 

3 0,03 0,09 0,24 0,39 0,19 0,04 0,01 

4 0,01 0,03 0,10 0,26 0,41 0,16 0,03 

l) 

5 0,01 0,02 0,06 0,15 0,28 0,34 0,13 

6 0,01 0,02 0,04 0,06 0,14 0,32 0,30 

7 0,02 0,05 0,04 0,09 0,20 0,26 

8 0,03 0,03 0,09 0,12 0,26 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 

8 

0,02 

O, ;1.1 

0,34 

0,47 

t a .. 
1.) 

j >i 

0,75 

0,65 

0,63 

0,60 

0,49 

0,41 

0,34 
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TABELA A.II.4 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

MATRIZ DE TRANSIÇÃO ABSOLUTA REGIONAL 

4a. Região 

(RGN, PE, PB, AL, FN) 

~SE . _________ C ___ L ___ A ___ S ___ S ___ E ________ 1 __ 9 __ 7_5 ________________ _ 

1970 1 2 3 4 5 6 7 

1 0,29 0,37 0,22 0,09 0,03 0,01 

2 0,09 0,28 0,34 0,20 0,06 0,01 

3 0,03 0,10 0,26 0,36 0,18 0,05 0,01 

4 0,01 0,04 0,09 0,27 0,38 0,16 0,03 

5 0,01 0,02 0,05 0,15 0,28 0,34 0,12 

6 0,01 0,02 0,04 0,07 0,14 0,31 0,28 

7 0,03 0,03 0,06 0,06 0,20 0,26 

8 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,10 0,16 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 

8 

0,01 

0,02 

0,14 

0,36 

0,63 

L a .. 
1.) 

j >i 

0,72 

0,61 

0,60 

0,58 

0,48 

0,42 

0,36 



CIASSE 

1970 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

184 

TABELA A.II.5 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

~ffiTRIZ DE TRANSIÇÃO ABSOLUTA REGIONAL 

!?a. Região 

(SE, BA) 

C L A S S E :L 9 7 , 

1 2 3 4 5 6 - -

0,28 0,38 0,22 0,09 0,03 0,01 

0,10 0,28 0,39 0,17 0,05 0,01 

5 

7 

Q,04 0,11 0,28 0,36 0,16 0,04 0,01 

0,02 0,04 0,11 0,25 0,38 0,16 0,03 

0,01 0,03 0,06 0,12 0,26 .0,34 0,13 

0,01 0,02 0,06 0,07 0,13 0,29 0,28 

·0,01 0,02 0,03 0,04 0,11 0,13 0,28 

0,01. 0,01 0,06 0,03 0,08 0,07 0,17 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 

8 
E a .. 
. l.) 

j >i 

0,73 

0,62 

0,57 

0,01 0,58 

0,04 0,51 

0,14 0,42 

0,38 0,38 

0,57 
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TABELA 11..11.6 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

MATRIZ DE TRANSICÃO ABSOLUTA REGIONAL . 
?a. Região 

( MG ) 

C L A S S E 1 9 7 

1 2 3 4 5 6 

0,27 0,37 0,23 0,09 0,03 0,01 

0,09 0,26 0,34 0,22 0,07 0,02 

5 

7 

0,03 0,09 0,25 0,34 0,21 0,06 0,01 

8 

0,02 0,D4 0,10 0,27 0,33 0,19 0,04 0,01 

0,01 0,03 0,05 0,12 0,25 0,33 0,17 0,04 

O,Ô1 0,01 0,03 0~06 0,13 I 0,27 
I 

0,31 0,17 

0,01 0,01 0,02 0,05 0,07 0,170,29 0,38 

0,02 0,01 0,04 0,11 0,15 0,66 

Fonte: SERPRO - l.R.P.F. 

r a .. 
~J 

j > i 

0,73 

0,6~ 

0,62 

0,57 

0,54 

0,48 

0,38 



186 

. TAB:r.r..A A. I I. 7 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

11ATRIZ DE TRANSICÃO JI.BSOLUTA REGIONAL .. 

7a. Região 

( ES, RJ 

CLASSE C L A S S E 1 9 7 5 

La .. 
1970 1 2 3 4 5 6 7 8 1) 

j> i 

1 0,33 0,40 0,18 0,06 0,02 0,01 0,67 

2 0,10 0,34 0,33 0,16 0,05 0,01 0,55 

3 0,03 0,11 0,28 0,34 0,18 0,05 0,01 0,58 

4 0,01 0,04 0,09 0,25 0,37 0,18 0,04 0,01 0,60 

5 0,01 0,02 0,04 0,11 0,25 0,37 0,16 0,04 0,57 

6 0,01 0,01 0,03 0,05 0,12 0,28 0,34 0,17 0,51 
\ 

7 0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,15 0,27 0,42 0,42 

80,01 .0,01 0,02 0,03 0,05 0,08 0,14 0,67 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 
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'J;'ABELA A.II.8 

DISTRIBUI CÃO DE RENDAS / IRPF . 
MATRIZ DE TRANSIÇÃO ABSOLUTA REGIONAL 

8a. Região 

( SP ) 

C L A S S E 1 9 7 5 

1 2 -3 4 5 6 7 

0,25 0,38 0,24 0,09 0,03 0,01 

0,09 0,23 0,35 0,22 0,08 0,02 

0,04 0,09 0,22 0,34 0,22 0,07 0,02 

0,02 0,05 0,09 0,21 0,35 0,22 0,06 

0,01 0,03 0,05 0,10 0,21 0,36 0,19 

0,01 0,02 0,03 0,05 0,10 0,25 0,35 

0,01 0,01 0,02 0,03 0,07 0,13 0,25 

0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,12 

SERPRO - I.R.P.F. 

8 

0,01 

0,05 

0,20 

0,48 

0,72 

}; a .. 
1.) 

j > i 

0,75 

0;67 

0,65 

0,64 

0,60 

0,55 

0,48 
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TABELA A.II.9 

DISTHIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

MATRIZ DE TRANsrç,i\O ABSOLUTJ\ REGIONAL 

.9a. Região 

( PR, se ) 

CLASSE· e L A S S E· 1 9 7 5 

1 2 3 .4 5 6 7 8 E a .. 
1970 l.J 

j > i 

1 0,25 0,36 0,24 0,11 0,03 0,01 0,75 

2 0,10 0,26 0,32 0,21 0,08 0,02 0,63 

3 0,05 o ,lO 0,24 0,33 0,20 0,06 0,01 0,60 

4 0,03 0,06 0,11 0,24 0,34 0,18 0,Ç4 0,01 0,57 

5 0,02 0,03 0,06 0,12 0,25 0,~1 0,16 0,04 0,51 

-
6 0,01 0,02 0,03 0,07 0,13 0,25 0,32 0,17 0,49 

7 0,01 0,02 0,02 0,05 0,09 0,13 0,29 0,39 0,39 

8 0,03 0,02 0,03 0,09 0,17 0,65 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 
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1970 

1 

2 

·3 

4 

5 

6 

7 

,8 
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TABELA A.I1.10 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

MATRIZ DE TRANSICÃO ABSOLUTA REGIONAL . 
10a. Região 

( RGS ) 

C L A S S E 1 9 7 

1 2 3 4 5 9 

0,25 0,38 0,23 0,10 0,03 0,01 

0,08 0,25 0,34 0,23 0,08 0,02 

0,03 0,09 0,22 0,35 0,22 0,07 

0,02 0,04 0,08 0,22 0,36 0,21 

0,02 0,03 0,05 0,09 0,22 0,34 

0,01 0,02 0,03 0,05 0,09 0,24 

0,02 0,01 0,04 0,06 0,15 

0,01 0,01 0,01 0,03 .0,06 0,09 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 

5 

7 8 
L a .. 

1) 

j > i 

0,75 

0,01 0,68 

0,02 0,66 

0,05 0,01 0,63 

0,20 0,05 0,59 

0,33 0,22 0,55 

0,25 0,47 0,47 

0,11 0,68 
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TABELA A. 11. 11 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

.MATRIZ DE PROCED~NCIA ABSOLUTA REGIONAL 

la. Região 

(BR, MT, GO) 

C L A S S E 1 9 7 5 

1 2 3 4 5 6 7 

. 0,73 0,61 0,39 0,22 0,10 0,05 0,03 

0,20 0,30 0,41 0,37 0,21 0,11 0,05 

0,05 0,07 0,15 0,29 0,32 0,18 0,12 

0,01 0,02 0,04 0,10 0,27 0,32 0,20 

0,01 0,02 0,08 0,26 0,31 

0,01 0,06 0,23 

0,01 0,05 

0,01 

0,61 0,80 0,88 0,90 0,92 0,94 

Fonte: SERPRO -I.R.P.F. 

8 

0,02 

0,03 

0,11 

0,13 

0,22 

0,22 

0,14 

0,11 

0,87 
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TABELA A.II.12 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

MATRIZ DE PROCED~NCIA ABSOLUTA REGIONAL 

2a. Região 

(AH, PA, AC, RD, RO, AP) 

C L A S S E 1 9 7 5 

1 2 3 4 5 6 7 

. 0,70 0,53 0,30 0,17 0,08 0,05 0,02 

0,22 0,35 0,43 0,29 0,14 0,06 0,03 

0,05 0,09 0,20 0,31 0,27 0,15 0,06 

0,02 0,02 0,05 0,17 0,34 0,29 0,16 

0,01 0,01 0,01 0,05 0,13 0,30 0,28 

0,01 0,04 0,12 0,30 

0,01 0,02 0,10 

0,01 0,04 

0,53 0,73 0,77 0,83 0,85 0,85 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 

8 

0,03 

0,01 

0,03 

0,08 

0,12 

0,18 

0,23 

0,32 

0,68 
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1970 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Pocedência 
Inferior 
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TABELA A.II.13 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

MATRIZ DE PROCED~NCIA ABSOLUTA REGIONAL 

3a. Região 

(CE, PI, MA) 

C L A S S E 1 9 7 5 

1 2 3 4 5 6 7 

0,71 0,54 0,34 0,16 0,07 0,03 0,01 

0,22 0,35 0,41 0,32 0,15 0,07 0,05 

0,05 0,08 0,19 0,34 0,28 0,14 .0,09 

0,01 0,02 0,04 0,14 0,36 0,32 0,16 

0,01 0,03 0,11 0,31 0,32 

0,02 0,10 0,26 

0,02 0,07 

0,01 0,03 

0,54 0,75 0,82 0,86 0,87 0,89 

Fonte: SERPRO - LR.P.F. 

8 

0,01 

0,01 

0,03 

0,06 

0,17 

0,28 

0,27 

0,17 

0,83 



193 

TABELA A. 11.14 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

l'1ATRIZ DE PROCEDf:r:-1CIA ABSOLUTA REGIONAL 

4a. Região 

(RGN, FE, PB, AL, FN ) 

CLASSE C L A S S E 1 9 7 5 
-

1970 1 2 3 4 5 6 7 

1 0,73 0,54 0,31 0,15 0,07 0,04 0,02 

2 0,20 0,34 0,41 0,28 0,14 0,06 0,04 

3 0,05 0,09 0,22 0,35 0,28 0,15 0,09 

4 0,01 0,02 0,05 0,16 0,35 0,31 0,17 

5 0,01 0,01 0,04 0,13 0,31 0,30 

6 0,01 0,02 0,11 0,27 

7 0,02 0,08 

8 0,01 0,02 

Procedência 
Inferior 0,54 0,72 0,78 0,84 0,87 0,89 

Fonte: SERPRO LR.P.F. 

8 

0,02 

0,01 

0,04 

0,10 

0,12 

0,27 

0,24 

0,19 

0,80 
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.TABELA A. rI .15 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

MATRIZ DE PROCEDt:NCIA ABSOLUTA REGIONAL 

5a. Região 

( SE,BA ) 

CL7\SSE C L A S S E 1 9 7 5 

1970 1 2 3 4 5 6 7 

1 0,68 0,51 0,26 0,14 0,08 0,04 0,03 

2 0,24 0,38 0,47 0,29 0,14 0,08 0,04 

3 0,06 0,09 0,21 0,38 0,28 0,15 0,09 

4 0,01 0,02 0,04 0,15 0,38 0,32 0,17 

5 0,01 0,01 0,03 0,11 0,30 0,31 

6 0,01 0,02 0,09 0,24 

7 0,01 0,01 0,09 

8 0,03 

ProCErlmcia 
Inferior 0,51 0,73 0,81 0,88 0,89 0,88 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 

8 

0,03 

0,04 

0,05 

0,08 

0,20 

0,23 

0,21 

0,17 

0,84 
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TABELA A. IL16 

DISTRIBUIÇKo DE RENDAS / IRPP 

.MATRIZ DE PROCEDt:HCIA ABSOLUTA REGIONAL 

6a. Região 

( MG ) 

CLASSE C L A S S E 1 9 7 5 

1970 1 2 3· 4 5 6 7 

1 0,74 0,58 0,35 0,17 0,09 0,05 0,03 

2 0,19 0,32 0,40 0,32 0,18 0,08 0,04 

3 0,05 0,07 '0,19 0,33 0,32 0,19 0,09 

4 0,02 0,02 0,04 0,15 0,29 0,33 0,20 

5 0,01 0,01 0,03 0,09 0,25 0,33 

6 0,01 0,02 0,08 0,23 

7 0,02 0,07 

8 0,01 0,02 

Procedência 
Inferior 0,58 0,75 0,82 0,88 0,90 0,92 

FON'rE: SERPRO - I.R.P.F. 

8 

0,01 

0,02 

0,05 

0,09 

0,17 

0,28 

0,19 

0,19 

0,81 



196 

TABELA A. II .17 

DISTRIBUIÇAo DE REND~S / IRPF 

MATRIZ DE PROCED~NCIA ABSOLUTA REGIO~11,L 

7a. Região 

(ES, RJ) 

CLASSE C L A S S E 1 9 7 5 

1970 1 2 3 4 5 6 7 

1 0,77 0,54 0,29 0,14 0,07 0,03 0,02 

2 0,18 0,37 0,43 0,29 0,14 0,07 0,03 

3 0,04 0,07 0,22 0,36 0,28 ,0,15 0,07 

4 0,01 0,02 0,04 0,16 0,36 0,30 0,16 

5 0,01 0,04 0,12 0,32 0,32 

6 0,01 0,02 0,10 0,29 

7 0,01 0,02 0,09 

8 0,01 0,02 

Procedência 
'Inferior 0,54 0,72 0,79 0,85 0,87 0,89 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 

8 

0,01 

0,02 

0,03 

0,07 

0,14 

0,26 

0,25 

0,22 

0,78 
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TABELA A.II.18 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

MATRIZ DE PROCED~NCIA ABSOLUTA REGIONAL 

8a. Região 

( SP ) 

CLASSE C L A S S E 1 9 7 5 

1970 1 2 3 4 5 6 7 

1 0,74 0,63 0,39 0,19 0,09 0,04 0,02 

2 0,19 0,28 0,40 0,34 0,18 0,08 0,04 

3 0,05 0,07 .0,15 0,32 0,32 0,17 0,08 

4 0,01 0,02 0,04 0,11 0,29 0,31 0,18 

5 0,01 0,01 0,03 0,09 0,27 0,32 

6 0,01 0,02 0,~9 0,26 

7 0,01 0,02 0,08 

8 0,01 0,02 

Procedência 
Inferior 0,63 0,79 0,85 0,88 0,87 0,90 

Fonte: SERPRO - LR.P.F. 

8 

0,01 

0,02 

0,04 

0,07 

0,15 

0,25 

0,25 

0,21 

0,79 



198 

TABELA A.II.19 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

MATRIZ DE PROCEDt:NCIA ABSOLUTA REGIONAL 

9a. Região 

(PR, SC) 

CLASSE C L A S S E 1 9 7 5 

1970 1 2 3 4 5 6 7 

1 0,69 0,56 0,37 0,21 0,10 0,06 0,03 

2 0,21 0,32 0,38 0,31 0,18 0,10 0,05 

3 0,07 0,08 0,18 0,31 0,30 0,19 0,10 

4 0,02 0,03 0,05 0,13 0,28 0,30 0,18 

5 0,01 0,01 0,01 0,03 0,10 0,25 0,30 

6 JO,Ol 0,02 0,08 .0,24 

7 0,01 0,01 0,08 

8 O,Q2 

Prcx:x...~ência 
Inferior 0,56 0,75 0,83 0,86 0,90 0,90 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 

J 

8 

0,01 

0,03 

0,06 

0,10 

0,17 

0,27 

0,22 

'0,14 

0,86 
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TABELA A.II.20 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS / IRPF 

MATRIZ DE PROCEDt:NCIA ABSOLUTA REGIONAL 

10a. Região 

( RGS ) 

CLA~·)E 
C L A S S E 1 9 7 5 

1970 1 2 3 4 5 6 7 

1 0,74 0,61 0,38 0,19 0,09 0,05 0,02 

2 0,18 0,30 0,41 0,33 0,'18 0,09 0,06 

3 0,05 0,07 0,16 0,33 0,32 0,19 0,10 

4 0,02 0,02 0,04 0,12 0,30 0,33 0,20 

5 0,01 0,01 0,01 0,02 0,08 0,25 0,33 

6 0,01 0,07 0,23 

" 
7 0,02 0,06 

8 0,01 

Procedência 
Inferior 0,61 0,79 0,85 0,89 0,91 0,94 

Fonte: SERPRO - I.R.P.F. 

8 

·0,0:2 

0,03 

0,05 

0,08 

0,17 

0,29 

0,21 

0,15 

0,83 
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TABELA A.III.1 

.. 

. FREQUt:NCIAS ABSOLUTAS POR CLASSES, DE RE!'TDl'I. 1970 (*) 

.C1asses Arrostra com to- AITOstra com os JI..ITOstra co~ os 
dos os Indivíduos méSIIOs Indivíduos rneSIIOS Indivíduos/ de Renda (2) (1) 

1 868.967 448.021 613.~54 

2 582.724 428.729 472.114 

3 338.946 283.310 293.613 

4 191.784 167.551 170.636 

5 94.181 83.934 84.900 
! 

6 39.985 35.829 36.132 

7 15.078 13.418 13.494 

8 8.136 7.177 7.224 

FONI'E: SEHPRJ - IRl?F 

(*) As coltmas (1) e (2), ap8sar de se referirem ao In2SITD ano e para a a
IlDstra o::xn',os mesmo indivíduos, apresentam valores distintos, }X>rque 
as anostras interseção 1970 1975, eng1ou."nu nllmcros diferentes de in
vídnos, dependendo das c1usses de rcndil consideradils. Dentro do con
ceito de equivil1~lcia absolut~, o 1inute inferior das classes de renda 
em 1975 é nuis bilixo, pos isso il éUlD~tra interseção é muor. l'I.ssjm os 
dados da co1unil (1) forom uti1izildos o:rra eX}:)i1Ddir a nutriz de transi
ção abso1util e os dildos da co1\lI1i1 (2) paril expandir a !-utriz de tran
sição relativa. 
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TABELA A. IV.1 

FREQU~NCIAS ABSOLUTAS POR CLASSES DE RENDA 1975 

CLASP':S AMOSTRA COM TODOS AMOSTRA COM OS MESMOS 

DF .. ((1) OS INDIVIDUOS (A) INDIVIDUOS (B) 
.. " 

~,,;/ 
t·'.· '. .-

f .... ·~ ". 

1 1.043.496 398.527 

2 699.338 390.490 

3 431.749 301.997 

4 248.403 196.866 

• 
5 125.745 '107.606 

6 52.008 47.178, 

7 18.163 16.663 

8 9.281 8.643 

FONTE: SERPRO - I.R.P.F. 

(1) . 
Classes de renda definidas d~1tro do conceito de equivalência 
relativa. 
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