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RESUMO 

Evolução da distribuição de renda no Brasil de 1995 a 2017 

O presente trabalho analisa a evolução da distribuição de renda no Brasil 
de 1995 a 2017, utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD). O estudo investiga como as diferenças metodológicas entre a 
PNAD Tradicional e a PNAD Contínua afetam os resultados da análise da 
distribuição da renda domiciliar per capita e da distribuição do rendimento do 
trabalho. Além disso, estimando equações de rendimentos para os anos de 2012 a 
2017, analisam-se os efeitos das características dos trabalhadores, como educação, 
idade, gênero, cor, setor de atividade e região, sobre os rendimentos do trabalho. 
Constatou-se que, tanto para a distribuição da renda domiciliar per capita como 
para a distribuição do rendimento do trabalho, a PNAD Contínua capta mais a 
desigualdade de renda do que a PNAD Tradicional. O estudo mostra como a crise 
econômica, a partir de 2014, afetou a distribuição da renda no país. Os 
rendimentos médios e medianos por pessoa economicamente ativa cresceram 
sistematicamente de 2003 a 2014, mas sofrem forte redução de 2014 a 2017. A 
evolução do índice de Gini da distribuição do rendimento do trabalho entre 
pessoas economicamente ativas indica que 44% da redução observada de 1998 a 
2014 é perdida de 2014 a 2017. Para a análise da distribuição da renda domiciliar 
per capita (RDPC), infelizmente ainda não foram divulgados os dados da PNAD 
Contínua para o período 2012-2015, mas a PNAD Tradicional já mostra 
claramente o crescimento das medidas de pobreza de 2014 a 2015. Tudo indica 
que, para as medidas de pobreza baseadas na RDPC, grande parte da redução 
observada de 2003 a 2014 foi perdida no período 2014-2017.  

Palavras-chave: Desigualdade de renda, Rendimento, Renda domiciliar per capita, 
Rendimento do trabalho  
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ABSTRACT 

Evolution of income distribution in Brazil from 1995 to 2017 

The present work seeks to analyze the evolution of income distribution in 
Brazil from 1995 to 2017, through the use of data from the National Household 
Sample Survey (PNAD). The study investigates how the methodological 
differences between the traditional PNAD and the Continuous PNAD affect the 
results of the analysis of the distribution of per capita household income and the 
distribution of labor income. In addition, through the estimation of earnings 
equations for the years 2012 to 2017, we analyze the effects of the characteristics 
of the workers, such as education, age, gender, color, sector of activity and region, 
on labor income. It was found that, for the distribution of per capita household 
income and for the distribution of labor income, the PNAD Continuous captures 
more income inequality than the traditional PNAD. The study shows how the 
economic crisis, as of 2014, affected the distribution of income in the country. 
Average and median income per economically active person grew steadily from 
2003 to 2014, but suffered a sharp reduction from 2014 to 2017. The evolution of 
the Gini index of the distribution of labor income among economically active 
people indicates that 44% of the observed reduction in 1998 the 2014 is lost from 
2014 to 2017.For the analysis of the distribution of per capita household income 
(RDPC), unfortunately the Continuous PNADdata for 2012-2015 have not yet 
been released, butTradicional PNAD already shows clearly the growth of poverty 
measures from 2014 to 2015. All indicates that, for poverty measures based on the 
RDPC, much of the reduction observed from 2003 to 2014 was lost in the period 
2014-2017. 

Keywords: Inequality of income, Income, Household income per capita, Labor 
income 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é caracterizado por ser um país com alto nível de desigualdade de renda. De 

acordo com o Relatório Global de Desenvolvimento Humano de 2016 do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Brasil é o décimo país mais desigual do 

mundo de um conjunto de 143 países. Em vista disso, vê-se a necessidade de novos estudos 

que ampliem o conhecimento sobre a desigualdade de renda no Brasil, principalmente no que 

diz respeito à mensuração das características da distribuição de renda e à especificação dos 

seus diferentes determinantes, para auxiliar na eficácia de políticas públicas que buscam a 

diminuição do nível de desigualdade. 

Na análise da desigualdade de renda no Brasil, estudos recentes (BARROS et al., 

2006; HOFFMANN, 2007, 2015, 2017a; ROCHA, 2012), constataram uma queda mais 

acentuada do índice de Gini a partir de 2001. Neri e Souza (2012) observaram que um dos 

fatores que contribuiu para a queda da desigualdade mundial, desde a última década do século 

XX, foi o crescimento da renda na China. Tendo em vista esses fenômenos importantes, tanto 

no país como no mundo, os pesquisadores têm buscado identificar e entender as causas desse 

fenômeno, analisando a distribuição da Renda Domiciliar per capita (RDPC) e do rendimento 

do trabalho (RDT). 

A literatura nacional sobre desigualdade de renda tem se estendido ao longo dos anos 

e grande parte dos estudos emprega dados de pesquisas domiciliares com representatividade 

nacional, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), coletada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O problema no uso de dados de 

pesquisas domiciliares reside na subdeclaração dos rendimentos, tanto na camada mais rica 

quanto na camada mais pobre, além da dificuldade em captar o rendimento não monetário dos 

pequenos agricultores e as rendas eventuais, como seguro desemprego e 13° salário. É 

importante que o pesquisador tenha clareza sobre as possíveis limitações e interprete os 

resultados com cuidado. 

A PNAD Tradicional capta as informações sobre rendimento uma vez ao ano. 

Porém, viu-se a necessidade de produção de indicadores que analisem a dinâmica da força de 

trabalho e rendimento a nível nacional. Para isso o IBGE desenvolveu o Sistema Integrado de 

Pesquisas Domiciliares (SIPD) com o objetivo de facilitar a integração entre as diferentes 

pesquisas domiciliares e harmonizar conceitos e definições de variáveis comuns, 

procedimentos de coleta e listagem de setores censitários. A PNAD Contínua foi definida 

como uma das fontes de dados do SIPD e foi implementada em 2012 com o objetivo de: 
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investigar as alterações trimestrais na força de trabalho e no rendimento, acompanhando 

domicílios ao longo de cinco trimestres para todo o território nacional; uniformizar os 

indicadores produzidos pelas pesquisas domiciliares; aperfeiçoar a cobertura amostral e 

otimizar os recursos disponíveis. Desde a criação da PNAD Contínua o IBGE manteve, 

paralelamente, o levantamento da PNAD Tradicional até 2015 e da Pesquisa Mensal de 

Emprego (PME), para facilitar a transição das bases das pesquisas domiciliares. 

Os dados sobre rendimento do trabalho (RDT) podem ser obtidos tanto na PNAD 

Tradicional como na PNAD Contínua. O presente trabalho buscará verificar como as 

diferenças metodológicas entre as pesquisas afetam os resultados da análise da distribuição do 

rendimento do trabalho. Para a análise da distribuição da Renda domiciliar per capita (RDPC) 

dispõe-se de dados da PNAD Tradicional até o ano de 2015 e de dados da PNAD Contínua 

para 2016 e 2017. Segundo o IBGE (2015a), as duas pesquisas apresentam diferenças 

metodológicas fundamentais, como o plano amostral e o questionário, que inviabilizam a 

comparação direta entre elas. Por esse motivo, torna-se difícil, para a distribuição da RDPC, 

verificar se as mudanças de 2015 a 2017 devem-se às diferenças metodológicas entre as duas 

pesquisas ou devem-se às mudanças reais na economia. Aqui, pretende-se avaliar em que 

medida a variação da desigualdade da distribuição da RDPC de 2015 (com dados da PNAD 

Tradicional) para 2016 (com dados da PNAD Contínua) se deve às mudanças metodológicas 

ou às mudanças reais na economia, utilizando como base os resultados obtidos da análise do 

rendimento do trabalho na PNAD Tradicional e na PNAD Contínua.  

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

corresponde a essa introdução. O segundo capítulo apresenta a revisão de literatura, trazendo 

as principais contribuições na análise da desigualdade de renda no Brasil. O terceiro capítulo 

mostra a metodologia utilizada no trabalho. O quarto capítulo exibe os resultados e está 

estruturado em sete subseções: a primeira delas mostra os resultados da análise descritiva da 

distribuição da RDPC para os anos de 2016 e 2017, utilizando os dados da PNAD Contínua; a 

segunda subseção mostra as características da distribuição do RDT nos anos de 2012 a 2017, 

utilizando dados da PNAD Contínua; a terceira subseção verifica as características da 

distribuição de renda no Brasil utilizando dados da PNAD Tradicional (1995 – 2015) e da 

PNAD Contínua (2012 – 2017); a quarta e quinta subseções mostram, respectivamente, a 

evolução das medidas de pobreza para a RDPC e para o RDT; a sexta subseção mostra os 

resultados da Curva de quantis da RDPC e da Curva de crescimento para os pobres e a sétima 

subseção mostra os resultados das equações de rendimento. Por fim, o quinto capítulo 

apresenta as conclusões do trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
A presente seção tem por objetivo expor os principais trabalhos que analisam o 

comportamento da desigualdade de renda no Brasil a partir da última década do século XX. 

Para analisar a distribuição de renda, grande parte da literatura brasileira sobre desigualdade 

utiliza dados de pesquisas domiciliares, como a PNAD Tradicional, a PNAD Contínua, a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e a Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Todas as 

pesquisas mencionadas são realizadas pelo IBGE, porém possuem características 

metodológicas e estruturais distintas. A PNAD Tradicional capta as informações sobre 

rendimento e características dos domicílios uma vez por ano, já a PNAD Contínua capta essas 

informações ao longo de trimestres, permitindo uma análise mais detalhada das flutuações de 

curto prazo do mercado de trabalho e do rendimento. A POF obtém informações sobre hábitos 

de consumo, rendimentos e despesas das famílias e a PME foca apenas no mercado de 

trabalho, avaliando mudanças mês a mês. 

Um dos problemas no uso de dados de pesquisas domiciliares na análise da 

desigualdade de renda é a subdeclaração dos rendimentos. Embora o empenho de mensurar 

adequadamente a renda por meio de pesquisas domiciliares tenha aumentado nos últimos 30 

anos, ainda existem dificuldades. Com relação à captação dos rendimentos do não-trabalho, 

nota-se a necessidade de uma desagregação maior desses rendimentos, distinguindo os perfis 

dos beneficiários dos programas sociais do governo, e de uma melhoria na captação dos 

rendimentos financeiros, que são os mais subestimados (ROCHA, 2013). De acordo com 

Souza (2016), as razões para a dificuldade em captar com precisão os rendimentos nas 

pesquisas domiciliares incluem: as elevadas taxas de não participação e não resposta dos mais 

ricos, a subdeclaração dos rendimentos, tanto na camada mais pobre como na camada mais 

rica e as limitações no processamento dos dados. Não é clara a direção do viés das pesquisas 

domiciliares quanto à desigualdade total, porém é razoável admitir que a subdeclaração seja 

maior na camada mais rica da população, ocasionando uma subestimação da desigualdade 

(SOUZA, 2016). 

Na literatura internacional o livro O capital do século XXI do economista Piketty, 

publicado em 2013, merece destaque. O autor busca responder se a acumulação de capital 

leva à concentração de riqueza e poder nas mãos de um pequeno grupo, como acreditava 

Marx, ou à redução das desigualdades e harmonia das classes, como pensava Kuznets. 

Baseando-se em dados históricos e abrangendo três séculos e mais de vinte países, a principal 
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conclusão do estudo é que a evolução da economia contém forças convergentes, ligadas à 

difusão do conhecimento e das qualificações que reduzem a desigualdade, porém contém 

também forças divergentes que intensificam a desigualdade. Para o autor, a principal força 

desestabilizadora ocorre quando a taxa de rendimento privado do capital é muito maior que a 

taxa de crescimento da renda e da produção. Se isso ocorrer, o empresário tende a se 

transformar em um rentista e a dominar os que possuem apenas a força de trabalho, afetando 

negativamente a dinâmica de longo prazo da divisão da riqueza. A melhor solução 

apresentada pelo autor é o imposto progressivo anual sobre o capital, que evitaria o aumento 

da desigualdade e preservaria as forças de concorrência e os incentivos para acumulações 

primitivas. Porém a grande dificuldade é que esse imposto progressivo sobre o capital exigiria 

um alto grau de cooperação internacional e de integração política regional.  

Ainda analisando a desigualdade mundial, Neri e Souza (2012) observaram que o Gini 

mundial caiu de 0,63 para 0,61 de 1990 a 2000. A partir de 2000, os autores argumentaram 

que o crescimento da China e da Índia possibilitou que o índice de Gini mundial chegasse ao 

valor de 0,54 em 2009. No caso brasileiro, a queda mais acentuada da desigualdade se deu a 

partir de 2001, chegando em 0,527 no ano de 2011, sendo o nível mais baixo da série do 

índice de Gini desde 1960. De acordo com os autores, o crescimento da renda total e da renda 

do trabalho após a recessão de 2003 e o aumento do valor real do salário mínimo foi o que 

contribuiu para a queda da desigualdade. Ressalta-se, com base em estudos posteriores, que a 

queda acentuada da desigualdade brasileira manteve-se até o ano de 2014. 

Apesar do comportamento de queda da desigualdade brasileira observada a partir da 

estabilização alcançada com o Plano Real, estudos mostram que ela permaneceu alta. Barros 

et al (2006), analisando os dados de 1976 a 2004, verificaram que a fatia da renda total 

apropriada pelo 1% mais rico da população tem a mesma magnitude da fatia de renda 

apropriada pelos 50% mais pobres. Além disso, os autores constataram que os 10% mais ricos 

apropriaram-se de mais de 40% da renda nesse período. Do mesmo modo, Morgan (2017), 

combinando dados da PNAD, das Contas Nacionais e das declarações de imposto de renda, 

observou que, de 2001 a 2015, os 10% mais ricos ficaram com mais da metade da renda 

nacional, enquanto os 50% mais pobres captaram cinco vezes menos no Brasil. Além disso, 

Morgan (2017) mostrou que houve redução da distância entre os pobres e a classe média, 

porém, houve uma notável estabilidade na fração da renda controlada pelo 1% da população 

mais rica. Hoffmann (2007) constatou que os 41% mais pobres ficaram com menos de 10% 

da renda total, enquanto os 9,3% mais ricos apropriaram-se de 43,5% da renda total no ano de 
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2005. Esses resultados evidenciam que a desigualdade ainda permanece em um nível elevado 

no Brasil.  

Na análise da distribuição da RDPC e do rendimento do trabalho, a literatura nacional 

é extensa e apresenta cinco determinantes da renda familiar: (1) características demográficas 

das famílias; (2) transferências de renda; (3) remuneração de ativos; (4) acesso ao trabalho, 

desemprego e participação no mercado de trabalho; e (5) distribuição dos rendimentos do 

trabalho, que envolve escolaridade, experiência do trabalhador, discriminação por cor e 

gênero e segmentação do mercado de trabalho (BARROS; FOGUEL; ULYSSEA, 2006). 

Sendo assim, o restante desta seção traz uma breve revisão de estudos que analisaram a 

evolução e os principais determinantes da desigualdade de renda no Brasil a partir da última 

década do século XX. 

O papel da escolaridade sobre a desigualdade é importante porque ela pode influenciar 

o rendimento do trabalhador e é um poderoso instrumento no combate à desigualdade de 

renda. O maior acesso à educação leva a dois resultados fundamentais no mercado de 

trabalho: um deles é a queda da diferenciação educacional na força de trabalho e o outro é a 

expansão de trabalhadores qualificados, que leva a uma redução dos seus rendimentos 

ocasionada pelo aumento da oferta de mão de obra qualificada. Crespo e Reis (2009), 

utilizando dados da PNAD, analisaram as tendências no efeito-diploma durante o período de 

1982 a 2004 e constataram que houve uma redução desse efeito para esse período, indicando 

que a conclusão de um grau ou a obtenção de um diploma vem perdendo valor ao longo do 

tempo. Segundo os autores, o que contribuiu para esse resultado foram as mudanças ocorridas 

no mercado de trabalho, onde houve um aumento substancial na oferta de indivíduos 

instruídos, e as empresas aumentaram a necessidade de contratar trabalhadores altamente 

qualificados à medida que adotavam novas tecnologias, levando a um aumento da demanda 

por indivíduos com escolaridade elevada. 

O efeito da escolaridade sobre a desigualdade de renda depende da forma como o 

mercado de trabalho valoriza as diferenças de escolaridade, como apresentado por Barros, 

Foguel e Ulyssea (2006) e Hoffmann e Oliveira (2014). Na situação onde os indivíduos com 

grau de escolaridade diferente recebem rendimentos semelhantes, a escolaridade terá pouca 

influência na desigualdade da distribuição do rendimento do trabalho.  

Analisando ainda a questão da escolaridade, para Hoffmann e Simão (2005) existe um 

acréscimo na taxa de retorno da escolaridade a partir de certo limiar, ou seja, a partir de um 

número de anos de estudo. Os autores comprovaram que a relação funcional entre o logaritmo 

da renda e a escolaridade não deve ser representada por uma reta e sim por uma linha 
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poligonal com vértice no valor representativo desse efeito. Constatou-se que esse acréscimo 

na taxa de retorno da escolaridade é observado quando o indivíduo está próximo dos 10 anos 

de estudo. De acordo com os resultados, em Minas Gerais, a taxa de retorno até os 10 anos de 

estudo é de 7,9% e, acima de 10 anos de estudo, a taxa de retorno é de 22,5%. A taxa de 

retorno até os 10 anos de estudo para os setores agrícola, industrial e de serviços foi de 5,4%, 

6,9% e 8,7%, respectivamente e, acima de 10 anos de estudo, as taxas de retorno foram de 

19,8%, 23,3% e 21,4%. 

Na análise dos efeitos das transferências de renda do governo sobre a desigualdade de 

renda observam-se três fatores determinantes: a magnitude dos benefícios, o grau de cobertura 

dos programas sociais e o grau de focalização na população mais pobre. As transferências 

públicas captadas pela PNAD Contínua são: (1) as aposentadorias e pensões públicas, (2) 

Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC) e (3) Bolsa Família (BF). O BF é um 

programa de transferência direta de renda para as famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza e possui os seguintes objetivos: combater a fome e promover a segurança alimentar; 

promover o acesso à educação, saúde e assistência social e combater a pobreza e outras 

privações. O BPC é um direito constitucional de transferência para idosos acima de 65 anos 

ou para deficientes de qualquer idade que comprovem não possuírem meios de prover a 

própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. 

No que se refere aos impactos dos programas BPC e BF sobre a desigualdade, Barros, 

Carvalho e Franco (2007), desagregando o efeito das transferências públicas e analisando 

separadamente a importância relativa do BPC e do BF, revelaram que, de 2001 a 2005, o BPC 

e o BF foram responsáveis, respectivamente, pela queda de 11% e 12% do coeficiente de 

Gini. Soares e Sátyro (2009) mostram que, de 1995 a 2004, o BF foi responsável por 19% da 

queda do coeficiente de Gini, além de contribuir para a queda de 8% da proporção de pobres. 

Estudos como Hoffmann (2007; 2009; 2014a; 2014b; 2018), Barros et al. (2006) e 

Soares (2011) constataram que a parcela referente às transferências de renda do governo 

contribui para a queda da desigualdade. Para Barros et al. (2006) as transferências de renda 

foram responsáveis por cerca de 33% da quedado índice de Gini de 2001 a 2004. Para 

Hoffmann (2014a), as transferências do governo federal (incluindo BF e BPC), foram 

responsáveis por 19,4% da queda do índice de Gini no período de 1995 a 2012. Com relação 

às aposentadorias e pensões oficiais, Hoffmann (2014a) constatou que elas contribuíram com 

13,5% da redução do índice de Gini para o período de 1995 a 2012. De acordo com o autor, 

essa contribuição para a redução da desigualdade está associada ao aumento do número e do 

valor das aposentadorias e pensões vinculadas ao salário mínimo. Ressalta-se ainda que, 
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quanto mais sensível à renda dos mais pobres for a medida de desigualdade adotada, maior 

será a contribuição dos programas BF e BPC na queda da desigualdade.  

A parcela referente ao rendimento do trabalho também contribuiu para a queda da 

desigualdade a partir de 2001, como apresenta Rocha (2012). No período de 1997 a 2003, a 

média do rendimento do trabalho caiu moderadamente para os trabalhadores da base da 

distribuição e mais acentuadamente para os trabalhadores do topo. A partir de 2004 o 

rendimento do trabalho passou a se recuperar e os ganhos foram maiores para os 

trabalhadores da base e menores para os trabalhadores do topo da distribuição. Além disso, a 

autora constatou que o BF é três vezes mais eficiente do que o BPC em termos do impacto 

sobre a desigualdade de renda, devido às diferenças na cobertura e no valor dos benefícios 

pagos. Os principais fatores que contribuíram para a queda da desigualdade a partir de 2001, 

segundo o estudo, foram: a queda da fecundidade, as mudanças na estrutura familiar, a 

redução da diferenciação dos rendimentos entre regiões, a queda da desigualdade escolar, o 

aumento da cobertura dos programas de transferências de renda do governo e a valorização do 

salário mínimo. Ao analisar as demais parcelas da RDPC, verifica-se que as parcelas 

referentes aos rendimentos de empregadores, rendimento com aluguéis, rendimento de 

caderneta de poupança e outras aplicações financeiras contribuem para o aumento da 

desigualdade (HOFFMANN, 2014a, 2015, 2016, 2018).  

Tanto a POF como a PNAD são utilizadas para analisar a distribuição de renda no 

Brasil. As diferenças de resultados entre as duas pesquisas estão associadas, de maneira geral, 

ao fato de que a POF investiga em maior grau de profundidade a renda, uma vez que capta o 

consumo, gastos e renda familiar. Além disso, a POF engloba os benefícios não monetários, 

como auxílio refeição e transporte e também os rendimentos eventuais como o 13° salário, 

que não podem ser distinguidos pela PNAD. Hoffmann (2010; 2014b) constatou que, assim 

como na PNAD, ao utilizar os dados da POF 2008-2009, as parcelas regressivas (parcelas que 

contribuem para o aumento da desigualdade) foram o rendimento dos empregadores e o 

rendimento de aluguéis. A média da Renda Familiar per capita (RFPC), entre 2002-2003 e 

2008-2009, cresceu 25% no Centro Oeste, cresceu mais que 30% nas regiões mais pobres 

(Norte e Nordeste) e, nas regiões mais ricas (MG+ES+RJ, SP e o Sul), cresceu menos que 

20% (HOFFMANN, 2010). 

Para entender os efeitos do problema da subestimação do rendimento nas pesquisas 

domiciliares, alguns estudos investigaram o seu peso e a possível influência sobre o nível de 

desigualdade da distribuição de renda. Barros, Cury e Ulyssea (2007) constataram que no ano 

de 2003, a renda dos empregados e a estimativa da renda total foram, respectivamente, 28% e 
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26% maior na POF do que na PNAD. Constatou-se que a renda de pobres e ricos tende a ser 

subestimada e, ao comparar a PNAD e a POF, o nível de subestimação para os 10% mais 

pobres foi maior do que para qualquer outro ponto da distribuição. Isso remete ao impacto da 

exclusão da renda não monetária nos dados da PNAD. De acordo com os autores, mesmo que 

a subdeclaração do rendimento possa levar a uma subestimação da desigualdade, ela só 

influenciaria a queda da desigualdade se tal subestimação variasse ao longo do tempo. 

Dado o problema de subdeclaração dos dados em pesquisas domiciliares, alguns 

estudos, entre eles Medeiros, Souza e Castro (2015), Medeiros e Souza (2016) e Morgan 

(2015, 2017), utilizaram os dados da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 

para verificar a desigualdade da distribuição de renda no Brasil. Os autores constataram que a 

distribuição da renda é mais desigual do que a encontrada nas análises utilizando 

exclusivamente dados domiciliares. Porém, o uso de dados da DIRPF acarreta um problema: 

há a inclusão de uma renda fictícia, porque os juros são nominais e não levam em 

consideração a inflação do período. Desse modo, quanto maior inflação, mais os juros 

nominais afetarão a avaliação das mudanças na desigualdade da distribuição. O uso de dados 

do imposto de renda é importante para melhorar a análise da desigualdade, porém é necessário 

criar uma medida razoável de juros reais, evitando esse efeito da renda fictícia.   

No que se refere à análise do mercado de trabalho, Barros, Foguel e Ulyssea (2006) 

constataram que a desigualdade do rendimento do trabalho vem declinando de forma 

sistemática desde 1995. Um dos problemas presentes no mercado de trabalho brasileiro é a 

discriminação por gênero e cor. A remuneração das mulheres no Brasil é inferior à 

remuneração dos homens, mesmo no caso em que ambos possuem as mesmas características 

de escolaridade, idade, etc. Barros Foguel e Ulyssea (2006) verificaram que no ano de 2004 

os homens recebiam salários 70% mais altos do que as mulheres com as mesmas 

características observáveis, além disso, os autores verificaram que os brancos recebiam um 

salário 30% mais elevado do que os negros com características obseráveis idênticas. 

Hoffmann e Oliveira (2005) verificaram, ao analisarem o efeito de ser negro sobre o 

rendimento em Minas Gerais no ano 2000, que os trabalhadores negros ganharam um 

rendimento 14,1% mais baixo que os trabalhadores brancos.  

Ao analisar a dinâmica do mercado de trabalho de 2002 a 2012, Souza et al. (2014) 

constataram que ao longo da década de 2000 e, principalmente, entre 2004-2005 e 2008-2009, 

a queda da desigualdade da distribuição de renda ocorreu em um contexto de melhora do 

emprego. Apesar dos patamares de desigualdade ainda serem altos no Brasil, para os autores, 
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cerca de 18% da queda da desigualdade do rendimento do trabalho deve-se às mudanças 

ocupacionais ocorridas no mercado de trabalho.  

A crise econômica brasileira iniciada em 2014 contribuiu para o aumento do 

desemprego a partir de 2015 e, consequentemente, para o aumento da desigualdade do 

rendimento do trabalho. De 2013 a 2017 a taxa média anual de desemprego passou de 5,7% 

para 12,7%, segundo dados do IBGE. Hoffmann (2017b), utilizando dados da PNAD 

Contínua trimestral de 2012 a 2016, verificou que a crise se manifestou a partir de meados de 

2014, com redução dos valores da média e mediana do rendimento do trabalho entre pessoas 

economicamente ativas e aumento da desigualdade. O setor agrícola, além de apresentar um 

valor relativamente baixo do rendimento do trabalho por pessoa ocupada (cerca de 56% a 

60% do valor da renda média geral), exibiu queda da participação do setor na população 

ocupada em virtude da modernização, evidenciando que não há indicação de que a crise tenha 

contribuído para o crescimento da produção agrícola para subsistência (HOFFMANN, 

2017b). 

Verificando o papel dos rendimentos do funcionalismo público na evolução da 

desigualdade da distribuição de renda no Brasil, Hoffmann e Daré (2013) compararam a 

evolução da desigualdade de renda nas gestões de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luiz 

Inácio Lula da Silva (Lula). Na gestão FHC (1995-2002) o número de funcionários públicos 

passou de 4,30 milhões para 4,77 milhões e na gestão Lula (2003-2009), esse número saltou 

para 6,16 milhões. Analisando as parcelas do rendimento no índice de Gini, constatou-se que 

na gestão FHC a parcela referente ao rendimento dos estatutários contribuiu para o aumento 

da desigualdade, já o rendimento dos celetistas contribuiu para a queda da desigualdade de 

1995 a 2002. Já no governo Lula, o aumento do índice de Gini ocorreu devido às mudanças 

nos rendimentos dos funcionários estatutários federais e estaduais, que apresentaram 

crescimento tanto da razão de concentração como da participação na renda total. O estudo 

concluiu que, entre os regimes de contratação aplicados (celetista, estatutário ou empregado 

público informal), a parcela que mais contribuiu para a redução da desigualdade foi a de 

rendimentos dos funcionários públicos informais.  

Com o objetivo de melhorar o entendimento dos aspectos que afetam o rendimento e, 

consequentemente, a desigualdade de renda, alguns autores têm utilizado equações de 

rendimento para mensurar os efeitos da educação, idade, gênero, cor, setor de atividade e 

região sobre o rendimento do trabalho. Ramos (2007) constatou que houve queda da 

desigualdade do rendimento do trabalho e da desigualdade da RDPC de 1995 a 2005, e 

observou que a educação e as mudanças associadas à sua distribuição foram importantes na 
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interpretação do nível de desigualdade. O estudo concluiu que a taxa de desemprego impactou 

a distribuição do rendimento domiciliar, dado que o progresso na distribuição dos 

rendimentos do trabalho seria repassado para a distribuição do rendimento domiciliar, caso a 

taxa de desemprego não tivesse crescido no período analisado. 

A equação de rendimentos também foi utilizada por Hoffmann e Oliveira (2014), que 

analisaram as características e a evolução da distribuição de renda no Brasil de 1992 a 2012, 

considerando o setor agrícola e o setor não agrícola. De acordo com o estudo, o efeito de ser 

mulher diminuiu em ambos os setores, sendo maior no setor não agrícola. Os efeitos de ser 

negro ou mulato foram semelhantes e não apresentaram redução de 1992 a 2012. O efeito de 

ser autônomo em relação ao efeito de ser empregado com contrato de trabalho mostrou-se 

negativo para o setor agrícola; isso está relacionado com o crescimento do valor real do 

salário mínimo que beneficia mais os empregados com contrato de trabalho.  

Diante dos resultados encontrados sobre desigualdade no Brasil, nota-se a necessidade 

da criação de uma política pública mais efetiva no combate à desigualdade. De acordo com 

Gaiger (2012), é importante destacar o efeito redistributivo do gasto social. Para o autor, a 

regressividade da tributação indireta nas camadas mais pobres deve ser compensada com 

maiores recursos para as políticas sociais. Avaliando o perfil distributivo da previdência com 

base nos dados das POFs 2002-2003 e 2008-2009, o autor constatou que a participação das 

aposentadorias e pensões na renda aumentou, passando, em termos médios, de 12,8% para 

17,1%. Além disso, o autor verificou que esse incremento ocorreu nos décimos intermediários 

e superiores, dado que é nessas faixas que se encontra a maioria dos beneficiários das 

aposentadorias e pensões. Na análise do gasto com educação, Gaiger (2012) verificou, por 

meio dos dados da PNADs de 2003 a 2008, que as parcelas do gasto apropriadas pelos 

diferentes décimos de renda eram semelhantes em 2003, em torno de 10%. Em 2008, os 20% 

mais pobres apropriaram-se de quase 13% do gasto com educação e os 20% mais ricos 

apropriaram-se de 7,3%. De acordo com o autor, essa alteração deve-se a incrementos nos 

gastos com ensino básico e, em menor medida, com gastos no ensino médio. Por fim, o autor 

conclui que, para os 40% mais pobres, a quantidade dos benefícios recebidos em saúde e 

educação foram maiores do que a quantidade dos impostos diretos e indiretos pagos de 2003 a 

2008. Na camada referente aos 20% mais ricos, a carga total de impostos foi igual ou maior 

que os valores dos benefícios sociais recebidos. Em síntese, o estudo mostra que a política 

social da primeira década do século XX corrigiu a regressividade do sistema tributário nas 

camadas mais pobres, por meio do gasto social progressivo.  
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Por fim, uma política pública de combate à desigualdade deve buscar os seguintes 

objetivos: (1) equalizar as oportunidades no mercado de trabalho, tanto no que diz respeito à 

aquisição como à execução de capacidades, (2) reduzir os diferenciais salariais existentes com 

relação ao gênero e à cor dos trabalhadores, (3) tornar o sistema tributário e os gastos públicos 

mais eficientes e progressivos. Para alcançar esses objetivos, é necessário investir na 

expansão educacional de qualidade e no acesso a novos empregos para reduzir a desigualdade 

de rendimentos do trabalho, aumentar os postos de trabalho de qualidade e assegurar a 

igualdade de tratamento no mercado de trabalho. 
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3. METODOLOGIA 

 
O principal objetivo da dissertação é analisar a desigualdade de renda no Brasil até o 

período mais recente examinando as distribuições da RDPC e do rendimento do trabalho e 

identificando os fatores que influenciam o comportamento da desigualdade de renda. 

O período de análise da distribuição de renda foi de 1995 a 2017, utilizando tanto os 

dados da PNAD Tradicional como da PNAD Contínua anual (para simplificação, no restante 

do trabalho foi omitido o termo anual). Ressalta-se que a PNAD Tradicional foi realizada de 

1967 a 2015 e a PNAD Contínua começou em 2012 e é realizada até hoje e, segundo o IBGE, 

dada as diferenças metodológicas entre as pesquisas, não se pode realizar a comparação direta 

entre os resultados. Uma das diferenças entre as duas pesquisas está no plano amostral. A 

PNAD Tradicional adota um plano amostral estratificado, conglomerado com dois ou três 

estágios de seleção, dependendo do estrato. As unidades primárias de amostragem são os 

municípios, as unidades secundárias são os setores censitários e as unidades terciárias de 

amostragem são os domicílios. Em cada um dos estratos de municípios não 

autorepresentativos, os municípios são selecionados por meio de um sorteio sistemático com 

probabilidade proporcional à população existente à época do Censo Demográfico.  

O plano amostral da PNAD Contínua é conglomerado em dois estágios de seleção 

com estratificação das unidades primárias de amostragem (UPAs – formadas por pelo menos 

um setor censitário). No primeiro estágio são selecionadas UPAs com probabilidade 

proporcional ao número de domicílios dentro de cada estrato definido. No segundo estágio 

são selecionados 14 domicílios particulares permanentes ocupados dentro de cada UPA da 

amostra, por amostragem aleatória simples do Cadastro Nacional de Endereços para Fins 

Estatísticos (CNEFE). O tamanho da amostra de domicílios dentro de cada UPA foi fixado 

em 14, pois foi observado que o aumento neste número não acarretaria uma redução 

considerável no tamanho da amostra de UPAs, pelo fato de haver grande homogeneidade 

entre os domicílios de uma mesma UPA (FREITAS et al., 2007). De acordo com o IBGE, o 

número de domicílios visitados pela PNAD Contínua é maior do que pela PNAD Tradicional, 

contribuindo para uma maior precisão das estimativas e uma melhor cobertura geográfica 

(IBGE, 2008). A amostra de UPAs e de domicílios é dividida pelos três meses de um 

trimestre e o domicílio é entrevistado um mês e sai da amostra por dois meses seguidos, sendo 

esta sequência repetida cinco vezes.  
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Além do plano amostral, os questionários aplicados na PNAD Tradicional e na PNAD 

Contínua são diferentes. As perguntas da PNAD Contínua são mais detalhadas e bem 

compreendidas pelos entrevistados do que as perguntas da PNAD Tradicional. Por exemplo, a 

PNAD Contínua capta dois tipos de rendimento, o habitual, que corresponde ao rendimento 

normalmente recebido pela pessoa no trabalho, e o efetivo, que corresponde ao que o 

indivíduo normalmente recebeu no mês de referência mais os rendimentos esporádicos, como 

13º salário, férias, bonificações, etc. Além disso, em 2015 o questionário da PNAD Contínua 

foi reformulado, com o aprimoramento de alguns quesitos, melhorando a qualidade e captação 

da informação requerida. (IBGE, 2015a). No que se refere ao fluxo de aplicação do 

questionário, dado que na PNAD Contínua o questionário é aplicado no mesmo domicílio ao 

longo do ano, é de se esperar que os desvios de declarações sejam menores do que na PNAD 

Tradicional, onde o questionário é aplicado apenas uma vez no ano.  

No presente trabalho, a distribuição do rendimento do trabalho (RDT) foi analisada de 

1995 a 2015, utilizando os dados da PNAD Tradicional e de 2012 a 2017, utilizando a PNAD 

Contínua, verificando como as diferenças metodológicas entre as duas pesquisas afetaram as 

principais características da distribuição do rendimento do trabalho. A distribuição da RDPC 

foi analisada de 1995 a 2015, utilizando os dados da PNAD Tradicional e de 2016 a 2017 

utilizando os dados da PNAD Contínua. Os resultados obtidos na análise do rendimento do 

trabalho na PNAD Tradicional e na PNAD Contínua serviram de base para avaliar em que 

medida a variação da desigualdade da RDPC de 2015, com dados da PNAD Tradicional, para 

2016, com dados da PNAD Contínua, se deve às diferenças metodológicas entre as pesquisas 

ou às mudanças reais na economia. 

As seguintes depurações foram realizadas: excluiu-se da PNAD Contínua as pessoas 

com posição na ocupação “Trabalhador familiar auxiliar” (VD4008 = 6); excluiu-se da PNAD 

Tradicional as pessoas com posição na ocupação “Trabalhador na produção para o próprio 

consumo”, “Trabalhador na construção para o próprio uso” e “Não remunerado” (V4706 = 

11, 12 ou 13). A exclusão dos trabalhadores familiares auxiliares foi realizada porque, embora 

seu rendimento declarado seja zero, eles compartilham da renda familiar. Esses trabalhadores 

são categorizados como pessoas ocupadas, porém individualmente eles não estão no mercado 

de trabalho. Já a exclusão das categorias “Trabalhador na produção para o próprio consumo”, 

“Trabalhador na construção para o próprio uso” e “Não remunerado” foi feita, pois pensa-se 

que a produção para o próprio uso e consumo pode ser considerada um tipo de rendimento. 

Dada a impossibilidade na mensuração do rendimento e dado que um dos objetivos da 
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presente pesquisa é analisar a distribuição de renda das pessoas economicamente ativas, 

optou-se por excluir essas categorias. 

Na análise da distribuição do rendimento do trabalho para pessoas ocupadas (POC), 

tanto na PNAD Contínua como na PNAD Tradicional, as pessoas ocupadas com rendimento 

nulo foram mantidas e as pessoas ocupadas que não declararam rendimentos foram excluídas. 

Já na análise da distribuição do rendimento do trabalho para pessoas economicamente ativas 

(PEA), incluíram-se as pessoas desempregadas, atribuindo-lhes rendimento nulo. Foram 

utilizadas as variáveis V4719 (Rendimento mensal de todos os trabalhos para pessoas de 10 

anos ou mais de idade) da PNAD Tradicional e VD4020 (Rendimento mensal efetivo de todos 

os trabalhos para pessoas de 14 anos ou mais de idade) da PNAD Contínua. Para aperfeiçoar a 

comparabilidade dos dados, a análise dos dados da PNAD Tradicional foi limitada às pessoas 

com 14 anos ou mais de idade. 

A RDPC na PNAD Tradicional foi obtida por meio do quociente entre a variável 

V4614 (Rendimento mensal domiciliar para todas as unidades domiciliares - exclusive o 

rendimento das pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado 

doméstico ou parente do empregado doméstico e das pessoas de menos de 10 anos de idade) e 

a variável V4620 (Número de componentes do domícilio - exclusive as pessoas cuja condição 

na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado 

doméstico). Já na PNAD Contínua utilizou-se a variável VD5002 (Rendimento efetivo 

domiciliar per capita - exclusive rendimentos em cartão/tíquete transporte ou alimentação e 

exclusive o rendimento das pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, 

empregado doméstico ou parente do empregado doméstico).  

A PNAD Contínua apresenta dois tipos de rendimento, o habitual e o efetivo. O 

rendimento habitual corresponde ao rendimento normalmente recebido pela pessoa no 

trabalho que tinha na semana de referência, ou seja, a referência temporal é o próprio mês da 

entrevista. O rendimento efetivo corresponde ao rendimento que a pessoa recebeu no mês 

anterior, ou seja, a referência temporal é o mês anterior ao da entrevista. Desse modo, ao 

corrigir monetariamente os rendimentos efetivos de determinado trimestre, deve-se considerar 

o nível de preços no trimestre com um mês de defasagem. As variáveis utilizadas nesse 

trabalho correspondem ao rendimento efetivo e, por esse motivo, o trimestre de referência 

utilizado para a correção monetária apresenta defasagem de um mês (IBGE, 2014, 2015b). É 

importante ressaltar que há pequenas alterações na evolução das estatísticas do rendimento do 

trabalho da PNAD Contínua utilizando o rendimento efetivo ou o rendimento habitual. Além 

disso, deve-se interpretar os resultados com cuidado, principalmente a mudança de 2015 a 
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2016, pois parte dela ocorreu devido à mudança no questionário realizada pelo IBGE, que 

permitiu uma melhor captação do rendimento efetivo. 

Com base nos estudos de Hoffmann (2016, 2017a, 2017b, 2018), optou-se por utilizar 

como inflator a média geométrica do INPC para cada trimestre com um mês de defasagem, 

lembrando que a média geométrica é a que considera a distância relativa entre os valores dos 

rendimentos. 

O IBGE indica que o deflacionamento dos rendimentos coletados na PNAD 
Contínua anual deve ser feito por índices regionais baseados no Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA (IBGE, 2016). O uso de deflatores diferenciados por 
região faz com que a medida da desigualdade da distribuição da renda no Brasil 
dependa da base adotada, isto é, da moeda específica adotada para medir os 
rendimentos. Parece mais apropriado evitar essa causa de variação nas medidas de 
desigualdade, usando um deflator nacional. É certo que diferenças de custo de vida 
entre regiões podem ter efeito importante sobre a desigualdade do nível de vida, mas 
isso é verdade mesmo quando os dados sobre renda são sincrônicos e deve ser tema 
de estudos específicos (HOFFMANN, 2018, p. 3). 
 
 

Assim sendo, os valores da RDPC e do rendimento do trabalho da PNAD Contínua 

foram corrigidos para reais de setembro – outubro – novembro de 2017, com base nos valores 

da tabela 1. Para manter o mesmo padrão e colocar os rendimentos da PNAD Tradicional na 

mesma moeda, utilizou-se como inflator a média geométrica do INPC em setembro e outubro 

de cada ano e o período base considerado foi o valor do inflator de setembro – outubro –

novembro de 2017. Os rendimentos da PNAD Tradicional foram corrigidos com base nos 

valores da tabela 2.  
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Tabela 1. Inflatores para o período de 2012 a 2017 – PNAD Contínua (Trimestres defasados 
de um mês, com base em set – out – nov de 2017) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Trimestre Valor do Inflator

1° 1,4276088

2° 1,4103427

3° 1,3924955

4° 1,3687274

1° 1,3400749

2° 1,3167232

3° 1,3078612

4° 1,2959121

1° 1,2713900

2° 1,2441137

3° 1,2309457

4° 1,2177114

1° 1,1881118

2° 1,1465904

3° 1,1224446

4° 1,1030023

1° 1,0682448

2° 1,0437535

3° 1,0245173

4° 1,0180273

1° 1,0119118

2° 1,0039268

3° 1,0032334

4° 1,0000000

2016

2017

2012

2015

2013

2014
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Tabela 2. Inflatores para o período de 1995 a 2015 – PNAD Tradicional (set – out de cada 
ano, com base em set – out – nov de 2017) 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Realizou-se uma análise descritiva das características da distribuição da RDPC e da 

distribuição do rendimento do trabalho, verificando a evolução dos seguintes atributos: média, 

mediana, percentis, média do rendimento para os 20%, 40% e 50% mais pobres, média do 

rendimento para os 20%, 10%, 5% e 1% mais ricos, razão 10+/40-, porcentagem da renda 

apropriada pelos 40% e 50% mais pobrese pelos 10%, 5% e 1% mais ricos, índice de Gini e 

Medida T de Theil.  

 

3.1. Índice de Gini e Curva de Lorenz 

 

De acordo com a literatura existente sobre desigualdade, como observado na seção 

anterior, grande parte dos estudos analisa a desigualdade da distribuição de renda por meio do 

coeficiente de Gini e da Curva de Lorenz. A curva de Lorenz foi proposta pelo economista 

americano Max Otto Lorenz em 1905, que buscou um método para comparar a desigualdade 

entre populações de tamanho e níveis de renda distintos. Ela é definida por um conjunto de 

pontos que relacionam a proporção acumulada da população ( ip ) no eixo das abscissas e a 

Ano Valor do Inflator

1995 4,1522553

1996 3,6939630

1997 3,5404525

1998 3,4349573

1999 3,2272756

2001 2,8106029

2002 2,5569165

2003 2,1886051

2004 2,0678816

2005 1,9655096

2006 1,9122038

2007 1,8237858

2008 1,7020912

2009 1,6317482

2011 1,4521650

2012 1,3728043

2013 1,2995567

2014 1,2206304

2015 1,1084848
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proporção acumulada da renda ( i ) no eixo das ordenadas, tendo previamente colocado as 

rendas em ordem não descrescente, como ilustra a figura 1: 

 

 

Figura 1. Curva de Lorenz 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Observa-se que se i  = ip  para todo 1, 2,...i n , ou seja, se todas as pessoas 

possuírem a mesma renda, a curva de Lorenz seria o segmento retilíneo, denominado de linha 

da perfeita igualdade. Na análise das curvas de Lorenz de duas distribuições, é importante 

ressaltar que a dominância da curva de Lorenz de uma distribuição A sobre outra distribuição 

B ocorre quando, para qualquer proporção acumulada da população, a ordenada da curva de 

Lorenz da distribuição A é maior ou igual à ordenada da curvade Lorenz da distribuição B, 

com a desigualdade sendo observada em algum intervalo. Quando isso ocorre é possível 

afirmar que a distribuição A é menos desigual que a distribuição B. Porém, quando há 

interseção das curvas de Lorenz entre duas distribuições, não é possível afirmar que uma 

distribuição é mais desigual que a outra. A ordenação das distribuições dependerá da medida 

de desigualdade adotada. Isso ocorre porque a sensibilidade relativa das diversas medidas de 

desigualdade não é igual (HOFFMANN, 1992). 
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A análise gráfica da Curva de Lorenz é relevante, pois permite verificar o grau de 

desigualdade da distribuição. Quanto maior for a área compreendida entre a linha de perfeita 

igualdade e a curva de Lorenz, maior será o grau de desigualdade da distribuição. Tomando 

ix  como a renda da i-ésima pessoa, uma população de tamanho n e ordenando de maneira não 

decrescente as rendas de uma população, tem-se que a renda média, a proporção acumulada 

da população e a proporção acumulada da renda até a i-ésima pessoa são, respectivamente:  
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Unindo os pares de valores ( , )i ip   chega-se ao formato da curva de Lorenz para a 

distribuição da renda, como apresentado na figura 1. 

O índice de Gini é uma das principais medidas de desigualdade utilizadas em estudos 

sobre distribuição da renda e foi proposta por Corrado Gini em 1912. O índice de Gini pode 

ser definido a partir da Curva de Lorenz. A área de desigualdade ( ) é a área entre a linha de 

perfeita igualdade e a curva de Lorenz e verifica-se que 0 0,5  . O valor máximo dessa 

área, como apresentado por Hoffmann (1998) é: 

 

 1 1
1

2máx n
    

 
 

 

(4) 

Quando a população é muito grande, constata-se que esse valor tende a 0,5. O índice 

de Gini ( G ) pode ser definido pela razão entre a área de desigualdade ( ) e o valor do limite 

máximo dessa área de desigualdade, ou seja, 
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0,5
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(5) 
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O intervalo de variação do índice de Gini é 
1

0 1G
n

    
 

. Quanto mais próximo de 

zero ele estiver, menor será a desigualdade da renda e quanto mais próxima de um, maior será 

o grau de desigualdade da renda.  

Denominando a área entre a curva de Lorenz e o eixo das abscissas por  , temos que

0,5   . A área  pode ser dividida em trapézios, de forma que a área total será a soma 

das áreas desses trapézios, como pode ser visto na figura 2: 

 

 

Figura 2. Representação de um dos trapézios que formam a área abaixo da Curva de Lorenz 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A área  será: 
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Sabe-se que 2G   e 0,5   , logo 1 2G    e, considerando a expressão (6), 

tem-se a seguinte fórmula para o índice de Gini: 

 

 
 1

1

1
1

n

i i
i

G
n 



   
 

(7) 



36 
 

Pode-se também definir o índice de Gini como uma medida de dispersão relativa. A 

partir de (7) é possível chegar à seguinte expressão para o coeficiente de Gini1: 
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(8) 

Sabe-se que a diferença média ( ) é a média dos valores absolutos das diferenças 

entre dois valores quaisquer de uma variável, como representado abaixo: 
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Outra expressão para o valor da diferença média é2: 
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(10) 

Ao comparar as expressões (8) e (10), verifica-se que: 
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G




  

 

(11) 

A expressão (11) mostra que o coeficiente de Gini pode ser definido como a razão 

entre a diferença média e duas vezes a média. Sabe-se que a diferença média é uma medida de 

dispersão. Logo, o índice de Gini é uma medida de dispersão relativa. É importante ressaltar 

que o conceito de dispersão e o conceito de desigualdade estão relacionados, porém não são 

sinônimos. Especificamente para o coeficiente de Gini, o conceito de desigualdade se 

confunde com o conceito de dispersão relativa. 

Ao analisar os dados da PNAD, cada indivíduo da amostra possui um peso associado 

que indica o número de pessoas da população que aquele indivíduo “representa”. Portanto, 

qualquer análise estatística deve ser feita considerando esses pesos ( iw ). Logo, o número de 

pessoas na população e a renda total são respectivamente: 

 
1 Para uma demonstração, ver Hoffmann (1998). 
2 Para uma demonstração, ver Hoffmann (1998). 
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As proporções da população e da renda correspondentes ao i-ésimo elemento da 

amostra são: 
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As proporções acumuladas da população e da renda até oi-ésimo elemento da amostra 

são representadas por: 
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Após algumas manipulações algébricas e fazendo 1 1...
2

i
i i

w
z w w     , chega-se em: 
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Na equação (18), nota-se que o índice de Gini leva em consideração o peso de cada 

indivíduo na análise da desigualdade de renda.  
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O índice de Gini pode também ser determinado por frações associadas a diferentes 

parcelas da renda. A partir dessa análise, pode-se determinar o grau de progressividade ou 

regressividade de uma parcela, isto é, avaliar em que medida uma parcela contribui para 

reduzir ou para aumentar a desigualdade.  

Considerando que a renda de um indivíduo seja formada por k parcelas, onde hix

representa o valor da h-ésima parcela da i-ésima pessoa, tem-se que: 
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A média da h-ésima parcela é: 
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E a proporção acumulada do total dessa parcela até a i-ésima pessoa é:  
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Denomina-se a curva de concentração de uma parcela a curva que mostra como hi

varia em função de ip . Admitindo que 0hix 
 
e sendo h  

a área entre a curva de concentração 

de hix
 
e o eixo das abscissas ( ip ), a respectiva razão de concentração é dada por: 

 

1 2h hC    (22) 

 

A participação da h-ésima parcela na renda total é: 

 

1

1

n

hi
i h

h n

i
i

x

x








 



 

 

(23) 
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Logo o índice de Gini é a média ponderada das razões de concentração: 

 

1

k

h h
h

G C


  
(24) 

  

Para uma parcela 0hix 
 
define-se a medida de progressividade de Lerman-Yitzhaki 

como h hG C   . No caso em que hC G , a participação da parcela na desigualdade é 

maior do que a sua participação no rendimento total, ou seja, ela contribui para o aumento do 

índice de Gini (parcela regressiva). Se hC G , então a parcela é progressiva, contribuindo 

para a queda do índice de Gini (HOFFMANN, 2007). 

 

3.2. Medida T de Theil 

 

A medida de desigualdade T de Theil foi criada pelo economista Henry Theil (1967) e 

faz parte de um conjunto de medidas conhecidas como medidas de entropia generalizada. 

A vantagem apresentada pelo índice de Theil é a possibilidade da decomposição em 

subgrupos, de maneira que a desigualdade total de uma distribuição será a soma da 

desigualdade dentro dos grupos e entre grupos. O cálculo do T envolve a parcela ln i
i

x
x


 e em 

populações onde há pessoas com renda nula esse termo não é definido, sendo necessário 

definir que o seu valor é igual ao limite desse termo com x  tendendo a zero, que é igual a 

zero. A fórmula do índice de Theil é: 

 

1

1
ln

n
i

i
i

x
T x

n 

  , com 0 lnT n   
(25) 

 

Onde n é o número de indivíduos da população, ix  é o rendimento recebido pelo indivíduo i, 

com i = 1, 2,..., n, e   representa a renda média da população. O índice de Theil varia de 0 

(igualdade perfeita) a ln n  (desigualdade perfeita). 

De acordo com Hoffmann (1998), suponha que a população seja dividida em k grupos, 

com hn  e hix , com 1, 2,...h k e 1,2,... hi n , sendo o número de indivíduos do h-ésimo grupo e 
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a renda do i-ésimo indivíduo do h-ésimo grupo. Denominando a fração da população 

correspondente ao h-ésimo grupo por h , a fração da renda total apropriada pelo i-ésimo 

indivíduo do h-ésimo grupo por hiy e hY  a fração da renda total apropriada pelo h-ésimo 

grupo, tem-se que o índice de Theil da população dividida em subgrupos é: 

 

1 1 1

( ) ( )

ln ln
hnk k

h hi h hi
h h

h h ih h h

T E T D

Y y n y
T Y Y

Y Y  

 
   

 
  
 

 
(26) 

 

onde a parcela ( )T E  capta a desigualdade entre os grupos e ( )T D  é a média ponderada das 

desigualdades dentro dos grupos. Nota-se que os fatores de ponderação para as desigualdades 

intragrupossão hY . Consequentemente, quando a população é dividida em grupos 

relativamente pobres e relativamente ricos, o índice de Theil é mais sensível a mudanças nas 

desigualdades dentro dos grupos de renda alta. 

 

3.3. Medidas de Pobreza 

 

Para uma análise mais completa, optou-se por verificar também a evolução das 

medidas de pobreza de 1995 a 2017. A linha de pobreza, que é um conceito importante na 

obtenção das medidas de pobreza, é um valor preestabelecido onde são consideradas pobres 

todas as pessoas cuja renda for igual ou menor a um determinado valor. Não existe um critério 

claro para estabelecer a linha de pobreza, trazendo assim um problema fundamental na 

obtenção de medidas de pobreza. Para contornar esse problema, estudos calculam essas 

medidas considerando vários valores para a linha de pobreza. No presente trabalho optou-se 

por analisar quatro linhas de pobreza (R$300,00, R$400,00, R$800,00 e R$1000,00). Para 

isso, primeiramente, todos os valores foram corrigidos para reais de setembro – outubro – 

novembro de 2017 e depois calcularam-se as medidas de pobreza.  

As medidas de pobreza analisadas foram as seguintes: 
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- Proporção de pobres (H): capta a extensão da pobreza. Seja n o número de pessoas 

de uma população, ix
 
a renda da i-ésima pessoa, z a linha de pobreza e supondo que há p 

pessoas pobres ( px z  e 1px z  ), a proporção de pobres (H) é definida por: 

p
H

n
  

(27) 

  

- Medida HI: essa medida é conhecida como hiato da pobreza. Ela corresponde à 

multiplicação entre a proporção de pobres ( H ) e a razão de insuficiência da renda ( I ). A 

medida I é dada por:  

 

1

1
( )

p

i
i

I z x
pz 

   
(28) 

 

 

Logo a medida HI é representada por:  

 

1

1
( )

p

i
i

HI z x
nz 

   
(29) 

 

 

De acordo com Sobel, Gonçalves e Costa (2010), a medida HI pode ser interpretada 

como sendo o custo per capita da redução da pobreza.  

- Índice de Sen: medida desenvolvida por Sen (1976) que buscou analisar a 

intensidade da pobreza e a sua extensão. Partindo de um conjunto de axiomas o autor chegou 

à seguinte expressão:  

 

1

2 2
1

( 1)

p

i
i

p m
P ix

n z p p z 

 
    

  
(30) 

  

onde p  representa o número de pobres, m  a renda média dos pobres, z  a linha de pobreza e 

n  o tamanho da população. Quando todas as pessoas têm renda acima da linha de pobreza 

então 0P   e, quando todas as pessoas têm renda igual a zero então 1P  . Além disso, o 

índice de Sen pode ser representado de outra forma. Seja *G  o índice de Gini da distribuição 

da renda entre os p  pobres: 
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* 2
1

2 1
1

p

i
i

G ix
p m p

 
   

 
  

(31) 

 

Após uma série de manipulações algébricas, o índice de Sen pode ser representado da 

seguinte forma: 

 

*(1 )
1

p
P H I I G

p

 
    

 
(32) 

 

Note que o índice de Sen se reduz para HI quando todos os pobres apresentarem a 

mesma renda.  

- Índice de Foster, Greer e Thorbecke (FGT): Foster, Greer e Thorbecke (1984) 

analisaram a família de índices representados por: 

 

 
1

1
( )

p

i
i

z x
nz


 



  , com 0   
(33) 

 

Quando 0   essa medida é igual à proporção de pobres ( H ), quando 1   essa 

medida é igual à multiplicação da proporção de pobres e da razão de insuficiência de renda     

( HI ). Denomina-se índice FGT o valor da medida obtido quando 2  : 

 

 2

2
1

1 p

i
i

z x
nz




   
(34) 

 

Da mesma forma que o índice de Sen, o índice FGT varia de zero a um, com 

  0    quando todas as pessoas têm renda maior que a linha de pobreza e   1    

quando todas as rendas são iguais à zero. 

 

3.4. Equações de rendimento 

 

As equações de rendimento têm por finalidade relacionar o rendimento de um 

trabalhador com as suas características, como educação, idade, gênero, cor e com as 
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características do seu trabalho, como setor de atividade e região. As primeiras tentativas de 

análise da desigualdade de renda por meio de equações de rendimentos e decomposição da 

desigualdade foram realizadas no início da década de 70. Mincer (1974) construiu um modelo 

salarial capaz de estimar os retornos da educação, da experiência e de outros atributos (raça, 

gênero, região, etc.) sobre os rendimentos dos trabalhadores. 

A equação minceriana vem sendo utilizada amplamente na literatura sobre 

desigualdade de renda com o objetivo de verificar a importância do capital humano sobre os 

rendimentos. O modelo econométrico resultante da equação minceriana é: 

 

0
1

ln
K

i j ij i
j

Y X u 


    
(35) 

 

onde a variável dependente ln iY  representa o logaritmo do rendimento, ijX
 
representa a j-

ésima variável explicativa (educação, experiência, gênero, cor, idade, etc.) e iu  representa o 

erro aleatório com média condicional nula. É comum o uso do logaritmo do rendimento como 

variável dependente, porque em geral a distribuição dessa variável aproxima-se de uma 

distribuição normal (MENEZES-FILHO, 2002). 

A estimação da equação de rendimentos foi feita utilizando os dados da PNAD 

Contínua, por meio do método de mínimos quadrados ponderados, usando como fator de 

ponderação o peso associado a cada pessoa da amostra (variável V1032). A variável 

dependente é o logaritmo do rendimento do trabalho (variável VD4020) das pessoas 

ocupadas. Como o logaritmo de zero não é definido, apenas as pessoas ocupadas com 

rendimento positivo foram consideradas. Foram estimadas equações de rendimentos para cada 

ano da PNAD Contínua (2012 a 2017), com o objetivo de verificar a evolução dos efeitos de 

diferentes variáveis sobre o rendimento do trabalho ao longo desses anos. 

A escolaridade é uma variável importante na explicação do rendimento do trabalho e 

merece destaque. Para analisar os diferentes efeitos da educação sobre o rendimento das 

pessoas ocupadas, optou-se por estimar dois modelos. No primeiro modelo a escolaridade é 

analisada através do uso de variáveis binárias para cada ano de estudo e no segundo modelo, a 

escolaridade é analisada através do uso de uma variável numérica. O segundo modelo buscou, 

principalmente, analisar o acréscimo na taxa de retorno da escolaridade a partir de 

determinada escolaridade. Os dois modelos foram estimados utilizando o método dos 

Mínimos Quadrados Ponderados. 
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Modelo 1: 

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

ln ² ln 1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 17

i i i i i

i i i i i i

i i i i i i

i i i i i

Y SEX IDA IDA HT ESC

ESC ESC ESC ESC ESC ESC

ESC ESC ESC ESC ESC ESC

ESC ESC IND AGR PAT

     
     
     
    

      
      
      
      23 24

25 26 27 28 29 30 31

32 33 34

i i

i i i i i i i

i i i i

AUT NEG

AMA SD PRD CONJ NORT CO SUD

SUL SP DF u

 
      
  

 
       
   

 

(36) 

  

Modelo 2:  

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21

ln ² lni i i i i

i i i i i i

i i i i i i i

i i i i

Y SEX IDA IDA HT ESC

ELESC IND AGR PAT AUT NEG

AMA SD PRD CONJ NORT CO SUD

SUL SP DF u

     
     
      
  

      
      

       
   

 

(37) 

 

onde os j ’s representam os parâmetros do modelo e iu  representa o erro aleatório com 

média condicional nula. A variável dependente dos dois modelos é o logaritmo do rendimento 

mensal de todos os trabalhos e as variáveis explicativas são: 

 

a) SEX (variável V2007 - PNAD Contínua): variável binária para gênero, apresentando 

valor 1 para os homens e 0 para as mulheres; 

b) IDA  e ²IDA (variável V2009 - PNAD Contínua): variável da idade da pessoa. O 

termo ao quadrado dessa variável foi incluído porque, como apresentado pela 

literatura, os rendimentos do trabalho não variam linearmente com a idade. Espera-se 

que 2 0   e 3 0  . O valor máximo do rendimento esperado ocorre quando a idade 

da pessoa for igual a 2

3(2 )





; 

c) ln HT  (variável VD4035 – PNAD Contínua): logaritmo neperiano do número de 

horas semanais de trabalho. Excluíram-se da amostra as pessoas que declaram ter 

trabalhado menos de 15 horas e mais do que 98 horas. O coeficiente dessa variável 

capta a elasticidade do rendimento do trabalho com relação ao tempo semanal de 

trabalho; 

d) ESC (variável VD3002 – PNAD Contínua): variável da escolaridade. No primeiro 

modelo há quinze variáveis binárias, indo de 0ESC , utilizada como base, que 
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representa a pessoa sem instrução ou com menos de um ano de estudo, até         

14ESC , que representa a pessoa com 14 anos de estudo, e incluiu-se a variável 17ESC  

que representa a pessoa com 15 anos ou mais de estudo. No segundo modelo, essa 

variável é numérica, variando de 0 (para a pessoa sem instrução ou com menos de um 

ano de estudo) a 14 (para pessoa com 14 anos de estudo) e assumindo valor 17 para 

pessoa com 15 anos ou mais de estudo; 

e) ELESC (Efeito limiar da escolaridade): variável que capta o acréscimo na taxa de 

retorno da escolaridade a partir de certo limiar. Para captar esse efeito, além da 

escolaridade, incluiu-se também a variável ( )ELESC Z ESC   , onde   representa 

o limiar, ou seja, a partir desse valor a taxa de retorno da escolaridade é maior, e Z é a 

variável binária que assume valor 1 caso a escolaridade do indivíduo seja maior que 

  e 0 caso contrário. Sendo 5  o coeficiente de ESC , 6  o coeficiente de ELESC  e 

W  a soma dos demais termos da equação de rendimentos, o valor esperado de Y é:  

 

5 6( ) ( )E Y W ESC Z ESC       (38) 

 

Quando 0Z   então tem-se que 5( )E Y W ESC   e quando 1Z   tem-se que

6 5 6( ) ( )E Y W ESC      . Quando ESC   tem-se que 5( )E Y W ESC  . 

Então, representando no eixo das ordenadas ( )E Y  e ESC  no eixo das abscissas, a 

expressão (38) será uma poligonal com vértice no ponto ESC  , onde 5  será a 

inclinação antes desse ponto e 5 6   a inclinação depois desse ponto. Resumindo, 

antes do limiar cada ano adicional gera um efeito sobre o rendimento de 

5[exp( ) 1]100%  e depois do limiar esse efeito sobre o rendimento é de 

5 6[exp( ) 1]100%   . 

f) IND  e AGR  (variável VD4010 - PNAD Contínua): variáveis binárias para o setor do 

trabalho principal. Para essa variável, a categoria Serviços foi tomada como base, que 

constitui a agregação das seguintes categorias da variável VD4010: Comércio, 

reparação de veículos automotores e motocicletas (VD4010 = 04); Transporte, 

armazenagem e correio (VD4010 = 05); Alojamento e alimentação (VD4010 = 06); 

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 

administrativas (VD4010 = 07); Administração pública, defesa e seguridade social 
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(VD4010 = 08); Educação, saúde humana e serviços sociais (VD4010 = 09); Outros 

Serviços (VD4010 = 10); Serviços domésticos (VD4010 = 11) e Atividades mal 

definidas (VD4010 = 12). As seguintes categorias foram agregadas para construir a 

variável Indústria ( IND ): Indústria geral (VD4010 = 02) e Construção (VD4010 = 

03). A variável Agricultura ( AGR ) corresponde à categoria Agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca e aquicultura (VD4010 = 01).  

g) PAT  e AUT (variável VD4007 - PNAD Contínua): variáveis binárias para posição na 

ocupação: empregado (tomado como base), empregador ( PAT ) e conta própria           

( AUT ); 

h) NEG  e AMA  (variável V2010 - PNAD Contínua): variáveis binárias para cor: branca 

(tomado como base), amarela ( AMA), agregaram-se as cores preta e parda para 

formar a categoria Negra ( NEG ) e excluiu-se a cor indígena, devido à sua pequena 

representatividade; 

i) SD  (variável V1022 - PNAD Contínua): variável binária para situação do domicílio, 

assumindo valor 1 se o domicílio é urbano e 0 se é rural; 

j) CONJ  e PRD (variável V2005 - PNAD Contínua): variáveis binárias para condição 

no domicílio. A categoria outra condição no domicílio, que agregou todas as outras 

opções da variável V2005, exceto pessoa responsável pelo domicílio e cônjuge, foi 

tomada como base. A variável CONJ corresponde aos cônjuges e a variável PRD

corresponde às pessoas responsáveis pelo domicílio; 

k) NORT , CO , SUD , SUL , SP  e DF  (variável UF – PNAD Contínua): variável 

binária para região: região Nordeste (tomada como base); região Norte ( NORT ); 

região Centro-Oeste (exclusive Distrito Federal - CO ); região Sudeste (exclusive 

estado de São Paulo - SUD ); região Sul ( SUL ); Estado de São Paulo( SP ) e Distrito 

Federal ( DF ). Optou-se por separar o estado de São Paulo e o Distrito Federal devido 

às suas características distintas em comparação com os demais estados da região 

Sudeste e Centro-Oeste.  

 

As variáveis incluídas nos dois modelos devem captar o efeito das discriminações no 

mercado de trabalho ocasionadas por cor e gênero, da diferenciação salarial por setor de 

atividade, dos diferentes níveis de escolaridade, das posições de ocupação distintas, da 

situação do domicílio e da condição no domicílio, que verifica o efeito de ser pessoa 

responsável pelo domicílio, cônjuge ou outra condição. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Análise das características da distribuição da Renda domiciliar per capita nos 

anos de 2016 e 2017 

Essa primeira subseção analisa o comportamento da distribuição da RDPC de 2016 a 

2017. Para fins de comparação, os rendimentos de 2016 e 2017 foram corrigidos de acordo 

com os valores dos inflatores da tabela 1. A tabela 3 exibe os resultados das estatísticas 

descritivas da distribuição da RDPC para os anos de 2016 e 2017. Ao analisar os valores dos 

percentis, constata-se que as pessoas que ganharam um rendimento acima de R$ 2.609 em 

2016 e acima de R$ 2.551 em 2017 já faziam parte dos 10% mais ricos da população. É 

importante lembrar que esse valor está subestimado, dada a subdeclaração dos rendimentos 

nas pesquisas domiciliares. Nota-se também que a proporção da renda total apropriada pelos 

40% mais pobres foi menor do que a proporção da renda total apropriada pelo centésimo mais 

rico no ano de 2017, evidenciando a enorme desigualdade. O valor da razão 10+/40- mostra 

que a renda média dos 10% mais ricos foi 17,36 vezes maior do que a renda média dos 40% 

mais pobres no ano de 2016 e, em 2017, esse valor aumentou para 17,56. Com relação às 

medidas de desigualdade, o índice de Gini para os anos de 2016 e 2017 foi de 0,5492, e a 

medida T de Theil passou de 0,6264 para 0,6152 de 2016 para 2017. 

Comparando os anos de 2016 e 2017, nota-se que a média da RDPC caiu 0,70% e, ao 

analisar as camadas mais pobres da população, observa-se que o décimo mais pobre foi o que 

apresentou maior queda da média da RDPC. Ao analisar a proporção da renda total apropriada 

pelos pobres e ricos, verifica-se que a queda foi maior para os mais pobres. Examinando as 

medidas de desigualdade, nota-se que o índice T de Theil caiu cerca de 1,80%, a Razão 

10+/40- aumentou 1,17% e o índice de Gini permaneceu estável. Como as medidas de 

desigualdade analisadas apresentaram sentidos opostos, é possível afirmar que as curvas de 

Lorenz da distribuição da RDPC para 2016 e para 2017 se cruzam pelo menos uma vez, como 

será visto a seguir, portanto não é possível determinar inequivocamente qual ano apresentou 

maior nível de desigualdade.  

Na tabela 3 verifica-se que todas as médias da RDPC apresentadas caíram, tanto para 

os pobres como para os ricos. Entretanto, a queda foi maior nas camadas mais pobres, visto 

que a média da distribuição da RDPC para os 10% e 20% mais pobres variou -10,78% e         

-4,89%, respectivamente, enquanto a variação para os 10% e 20% mais ricos foi de -1,04% e      

-1,10%. Não houve grandes diferenças na porcentagem da renda total apropriada pelas 
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camadas populacionais analisadas de 2016 a 2017. Além disso, constata-se que a renda 

apropriada pelas camadas mais ricas é nitidamente maior do que a renda apropriada pelas 

camadas mais pobres. Portanto, com base nos resultados apresentados, conclui-se que de 2016 

a 2017 houve uma piora nas médias dos rendimentos; a porcentagem da renda total apropriada 

pelo décimo mais pobre foi a que mais caiu; a média da distribuição da RDPC sofreu uma 

queda, evidenciando uma piora na renda domiciliar e, por fim, a análise da desigualdade da 

distribuição da RDPC depende da medida de desigualdade adotada. 
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Tabela 3. Características da distribuição da RDPC na PNAD Contínua para os anos de 2016 e 
2017 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Analisando a figura 3, que mostra as curvas de Lorenz da RDPC para os anos de 2016 

e 2017, nota-se que as curvas ficam praticamente sobrepostas, evidenciando que não houve 

alteração da desigualdade entre esses dois anos. A figura 4 mostra as curvas de Lorenz de 

2016 e 2017 com um recorte, abrangendo o intervalo de 40% a 70% da população acumulada. 

De acordo com a figura, constata-se que as curvas se cruzam. Logo, não é possível afirmar 

N° de pessoas na população em milhares 205.310 206.928 0,79
N° de domicílios na população em milhares 69.223 69.773 0,79
N° de pessoa por domicílio 2,97 2,97 -0,01 
Média do RDPC R$1.283 R$1.274 -0,70 
5° percentil R$106 R$89 -16,04 
10° percentil R$200 R$189 -5,50 
20° percentil R$325 R$317 -2,46 
25° percentil R$394 R$387 -1,78 
40° percentil R$598 R$601 0,50
50° percentil R$764 R$757 -0,92 
60° percentil R$926 R$941 1,62
75° percentil R$1.357 R$1.356 -0,07 
80° percentil R$1.614 R$1.612 -0,12 
90° percentil R$2.609 R$2.551 -2,22 
95° percentil R$4.098 R$4.016 -2,00 
99° percentil R$9.655 R$9.568 -0,90 
Média para os 10% mais pobres R$102 R$91 -10,78 
Média para os 20% mais pobres R$184 R$175 -4,89 
Média para os 40% mais pobres R$321 R$314 -2,18 
Média para os 50% mais pobres R$391 R$386 -1,28 
Média para os 20% mais ricos R$3.804 R$3.762 -1,10 
Média para os 10% mais ricos R$5.572 R$5.514 -1,04 
Média para os 5% mais ricos R$7.916 R$7.853 -0,80 
Média para os 1% mais ricos R$15.841 R$15.551 -1,83 
Razão 10+/40- 17,36 17,56 1,17

10% mais pobres 0,79% 0,72% -8,86 
20% mais pobres 2,87% 2,75% -4,18 
40% mais pobres 10,00% 9,88% -1,20 
50% mais pobres 15,24% 15,16% -0,52 
20% mais ricos 59,27% 59,07% -0,34 
10% mais ricos 43,41% 43,28% -0,30 
5% mais ricos 30,84% 30,82% -0,06 
1% mais rico 12,34% 12,20% -1,13 
Índice de Gini 0,5492 0,5492 0,00
T de Theil 0,6264 0,6152 -1,80 

Estatística Variação (%)2016 2017

% da renda apropriada pelos:
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concretamente que a desigualdade aumentou ou diminuiu de 2016 a 2017. O sentido da 

variação da desigualdade dependerá da medida de desigualdade adotada.  

 

 

Figura 3. Curvas de Lorenz da RDPC – 2016 e 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 4. Curvas de Lorenz da RDPC com recorte na porcentagem acumulada de pessoas 
(40% a 70%) – 2016 e 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Para analisar a progressividade e a regressividade das parcelas da RDPC, dividiu-se a 

renda nas seguintes 11 parcelas: 

 

1 – EMP – Rendimento do trabalho de empregados no setor privado; 

2 – PUB – Rendimento do trabalho de empregados do setor público (inclusive servidor 

estatutário e militar); 

3 – PAT – Rendimento do trabalho de empregadores (Patrões); 

4 – AUT – Rendimento do trabalho de trabalhadores por conta própria (Autônomos); 

5 – APP – Aposentadoria ou pensão de instituto de previdência federal (INSS), estadual ou 

municipal, ou do governo federal, estadual ou municipal; 

6 – DOA – Pensão alimentícia, doação ou mesada recebida de pessoa de outro domicílio; 

7 – ALU – Rendimentos de aluguel ou arrendamento; 

8 – BPC – Benefício Assistencial de Prestação Continuada; 

9 – BF – Rendimentos do Programa Bolsa Família; 

10 – OPS – Rendimento de outros programas sociais do governo; 

11 – RESTO – Outros rendimentos: seguro-desemprego, seguro-defeso, bolsa de estudos, 

rendimento de caderneta de poupança e outras aplicações financeiras. 
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A primeira coluna da tabela 4 mostra a participação de cada parcela na RDPC para os 

anos de 2016 e 2017. Para o ano de 2016, as quatro categorias de rendimento do trabalho 

totalizaram 74,8% e para o ano de 2017 esse valor foi de 73,76%, mostrando que realmente o 

rendimento do trabalho é a maior parcela da RDPC. Para os dois anos, o rendimento do 

trabalho de empregados do setor privado é um pouco progressivo, fazendo com que sua 

participação no índice de Gini (31,21% em 2016 e 30,34% em 2017) seja menor do que sua 

participação na renda total (36,52% em 2016 e 35,74% em 2017). Nota-se que o rendimento 

dos empregados do setor público, rendimento dos empregadores (patrões), rendimento de 

aluguéis e outros rendimentos apresentaram regressividade, contribuindo para o aumento do 

índice de Gini, tanto em 2016 como em 2017. Entre as parcelas regressivas do ano de 2016 e 

2017, o rendimento de aluguel ou arrendamento e o rendimento dos empregadores (patrões) 

foram as mais regressivas, fazendo com que suas contribuições no índice de Gini fossem 

maiores do que suas participações na renda total. Já as demais parcelas foram progressivas, 

sendo importante destacar o Bolsa Família, que foi a parcela que apresentou maior grau de 

progressividade. 

Tabela 4. Características de cada uma das 11 parcelas na RDPC, 2016 e 2017 – PNAD 
Contínua 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
 Analisando as curvas de concentração de cada parcela da RDPC (figuras 5 e 6) nota-se 

que de 2016 para 2017 não houve grandes mudanças, como já era esperado dado o curto 

período de tempo. Infelizmente o IBGE não liberou a série da RDPC para os anos de 2012 a 

2015 da PNAD Contínua, sendo difícil realizar uma interpretação mais concreta das 

mudanças dos graus de concentração das parcelas da RDPC. 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
EMP 36,52% 35,74% 0,469 0,466 0,080 0,083 31,21% 30,34% Progressiva Progressiva
PUB 15,65% 15,92% 0,724 0,729 -0,174 -0,180 20,62% 21,14% Regressiva Regressiva
PAT 9,49% 8,70% 0,840 0,827 -0,291 -0,278 14,53% 13,11% Regressiva Regressiva
AUT 13,14% 13,40% 0,456 0,467 0,093 0,082 10,92% 11,40% Progressiva Progressiva
APP 18,70% 19,37% 0,533 0,531 0,017 0,018 18,13% 18,75% Progressiva Progressiva
DOA 1,10% 1,16% 0,330 0,341 0,220 0,208 0,66% 0,72% Progressiva Progressiva
ALU 2,21% 2,40% 0,778 0,791 -0,229 -0,242 3,13% 3,45% Regressiva Regressiva
BPC 0,87% 0,87% -0,074 -0,066 0,623 0,616 -0,12% -0,11% Progressiva Progressiva
BF 0,65% 0,63% -0,613 -0,628 1,162 1,177 -0,73% -0,72% Progressiva Progressiva
OPS 0,12% 0,10% 0,055 0,009 0,495 0,540 0,01% 0,002% Progressiva Progressiva
RESTO 1,55% 1,71% 0,581 0,621 -0,032 -0,072 1,64% 1,93% Regressiva Regressiva
Total 100,00% 100,00% 0,549 0,549 - - 100,00% 100,00%

Parcela
StatusParticipação (ϕh) Razão de 

concentração (Cgh)
Progressividade 

(G-Cgh)
Composição do Índice 

de Gini (%)
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Figura 5. Curvas de concentração das 11 parcelas da RDPC – 2016 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 6. Curvas de concentração das 11 parcelas da RDPC – 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.2. Análise das características do rendimento do trabalho da PNAD Contínua de 

2012 a 2017 

 

Nesta seção as características da distribuição do rendimento do trabalho (RDT) são 

analisadas tanto para a população ocupada (POC) como para a população economicamente 

ativa (PEA), de 2012 a 2017. A POC é, segundo a definição apresentada pelo IBGE, o grupo 

de pessoas que trabalharam pelo menos uma hora completa em um trabalho remunerado, ou 

em trabalho sem remuneração direta ou, ainda, pessoas que tinham trabalho remunerado, 

porém não exerceram a função na semana de referência. A PEA consiste na mão de obra com 

a qual o setor produtivo pode contar, ou seja, engloba tanto as pessoas ocupadas como as 

pessoas desocupadas, que são aquelas que não possuíam trabalho na semana de referência, 

porém estavam à procura de trabalho no período de referência de 30 dias.  

Como mencionado, os valores do RDT foram corrigidos para reais de setembro – 

outubro – novembro de 2017 e a variável da PNAD Contínua utilizada foi a VD4020. As 

tabelas 5 e 6 mostram as características da distribuição do RDT para POC e PEA, 

respectivamente.  

Os resultados são apresentados em duas subseções. A primeira subseção mostra a 

evolução da média do RDT de acordo com gênero e cor, a evolução da porcentagem da renda 

apropriada por determinadas camadas relativamente pobres ou ricas da população e a 

evolução da média do RDT para essas camadas. A segunda subseção mostra a evolução da 

desigualdade do RDT, analisando as variações do índice de Gini, da medida T de Theil e da 

razão 10+/40- de 2012 a 2017. 
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Tabela 5. Estatísticas descritivas da distribuição do rendimento do trabalho - POC - exclusive trabalhador familiar auxiliar (valores monetários 
em reais de setembro – outubro – novembro de 2017) 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

N° de pessoas na amostra (Total) 446.445 461.033 465.038 459.273 459.718 457.992
N° de pessoas ocupadas na amostra 184.546 191.296 194.047 191.425 187.689 185.507
N° de domicílios na amostra 137.938 145.074 149.052 149.423 151.284 151.655
N° de domicílios na população (milhares) 62.963 64.619 66.391 67.778 69.223 69.773
N° de pessoas na população (milhares) 198.660 200.454 202.194 203.880 205.511 207.087
N° de pessoas ocupadas na população (milhares) 86.533 88.074 89.454 89.808 88.852 89.119
N° médio de pessoas por domicílio 3,16 3,10 3,05 3,01 2,97 2,97
Média do RDT R$2.091 R$2.150 R$2.221 R$2.145 R$2.221 R$2.184
Mediana do RDT R$1.232 R$1.296 R$1.271 R$1.324 R$1.281 R$1.300
20° percentil R$821 R$858 R$882 R$869 R$842 R$803
40° percentil R$1.027 R$1.053 R$1.108 R$1.103 R$1.044 R$1.012
80° percentil R$2.570 R$2.616 R$2.543 R$2.647 R$2.671 R$2.688
90° percentil R$4.178 R$4.020 R$4.354 R$4.191 R$4.273 R$4.113
95° percentil R$6.844 R$6.584 R$6.611 R$6.178 R$6.944 R$6.827
99° percentil R$15.039 R$15.801 R$17.418 R$16.052 R$16.024 R$15.179
Média para os 20% mais pobres R$392 R$433 R$446 R$417 R$403 R$355
Média para os 40% mais pobres R$645 R$683 R$700 R$680 R$672 R$651
Média para os 50% mais pobres R$741 R$779 R$800 R$781 R$772 R$756
Média para os 20% mais ricos R$6.012 R$6.126 R$6.346 R$6.047 R$6.439 R$6.293
Média para os 10% mais ricos R$8.825 R$8.998 R$9.329 R$8.818 R$9.512 R$9.265
Média para os 5% mais ricos R$12.622 R$12.784 R$13.245 R$12.539 R$13.672 R$13.302
Média para os 1% mais ricos R$25.811 R$25.592 R$25.841 R$25.308 R$28.008 R$27.283
Razão 10+/40- 13,68 13,17 13,33 12,96 14,16 14,23
% da renda apropriada pelos 40% mais pobres 12,34% 12,71% 12,59% 12,68% 12,10% 11,93%
% da renda apropriada pelos 50% mais pobres 17,72% 18,11% 18,02% 18,21% 17,37% 17,30%
% da renda apropriada pelos 10% mais ricos 42,21% 41,84% 42,00% 41,10% 42,84% 42,43%
% da renda apropriada pelos 5% mais ricos 30,18% 29,72% 29,81% 29,22% 30,79% 30,46%
% da renda apropriada pelos 1% mais ricos 12,34% 11,90% 11,63% 11,80% 12,61% 12,49%
Índice de Gini 0,5190 0,5126 0,5137 0,5080 0,5250 0,5244
Medida T de Theil 0,5658 0,5495 0,5489 0,5365 0,6081 0,5869

Estatística Valores PNADc 2012 Valores PNADc 2013 Valores PNADc 2014 Valores PNADc 2015 Valores PNADc 2016 Valores PNADc 2017
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Tabela 6. Estatísticas descritivas da distribuição do rendimento do trabalho - PEA - exclusive trabalhador familiar auxiliar (valores monetários 
em reais de setembro – outubro – novembro de 2017) 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor

N° de pessoas na amostra 446.445 461.033 465.038 459.273 459.718 457.992
N° de pessoas econ. ativas na amostra 199.209 206.187 208.254 209.137 211.145 211.111
N° de domicílios na amostra 137.938 145.074 149.052 149.423 151.284 151.655
N° de domicílios na população (milhares) 62.963 64.619 66.391 67.778 69.223 69.773
N° de pessoas na população (milhares) 198.660 200.454 202.194 203.880 205.511 207.087
N° de pessoas econ. ativas (milhares) 93.611 95.169 96.329 98.717 100.707 102.236
N° médio de pessoas por domicílio 3,16 3,10 3,05 3,01 2,97 2,97
Média do RDT R$1.933 R$1.990 R$2.063 R$1.951 R$1.959 R$1.904
Mediana do RDT R$1.128 R$1.177 R$1.231 R$1.188 R$1.127 R$1.113
20° percentil R$548 R$557 R$616 R$475 R$400 R$301
40° percentil R$957 R$981 R$1.006 R$954 R$940 R$948
80° percentil R$2.437 R$2.592 R$2.488 R$2.376 R$2.545 R$2.500
90° percentil R$4.106 R$3.950 R$4.068 R$3.929 R$4.072 R$4.013
95° percentil R$6.210 R$6.480 R$6.357 R$5.941 R$6.262 R$6.024
99° percentil R$14.276 R$15.694 R$16.528 R$14.726 R$15.368 R$15.048
Média para os 20% mais pobres R$160 R$182 R$194 R$131 R$71 R$42
Média para os 40% mais pobres R$485 R$517 R$536 R$479 R$417 R$377
Média para os 50% mais pobres R$597 R$629 R$654 R$599 R$538 R$504
Média para os 20% mais ricos R$5.748 R$5.863 R$6.074 R$5.727 R$5.985 R$5.810
Média para os 10% mais ricos R$8.470 R$8.624 R$8.967 R$8.387 R$8.883 R$8.593
Média para os 5% mais ricos R$12.154 R$12.318 R$12.755 R$11.947 R$12.821 R$12.393
Média para os 1% mais ricos R$24.951 R$24.857 R$25.205 R$24.416 R$26.573 R$25.720
Razão 10+/40- 17,47 16,69 16,72 17,52 21,33 22,78
% da renda apropriada pelos 40% mais pobres 10,03% 10,38% 10,40% 9,81% 8,50% 7,92%
% da renda apropriada pelos 50% mais pobres 15,43% 15,80% 15,86% 15,34% 13,72% 13,24%
% da renda apropriada pelos 10% mais ricos 43,83% 43,33% 43,47% 42,98% 45,34% 45,14%
% da renda apropriada pelos 5% mais ricos 31,44% 30,95% 30,92% 30,61% 32,72% 32,55%
% da renda apropriada pelos 1% mais ricos 12,91% 12,49% 12,22% 12,51% 13,56% 13,51%
Índice de Gini 0,5553 0,5489 0,5484 0,5524 0,5809 0,5854
Medida T de Theil 0,6444 0,6270 0,6229 0,6311 0,7333 0,7243

Estatística Valores PNADc 2012 Valores PNADc 2013 Valores PNADc 2014 Valores PNADc 2015 Valores PNADc 2016 Valores PNADc 2017
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4.2.1. Características da distribuição do rendimento do trabalho para POC e 

PEA na PNAD Contínua 

 

A presente subseção apresenta os principais aspectos descritivos da distribuição do 

RDT para POC e PEA. A crise no mercado de trabalho observada a partir de 2014 levou a 

uma queda do rendimento médio do trabalho, como pode ser visto na figura 7. De 2014 a 

2015, tanto para POC como para PEA, a média do RDT caiu, sendo que a queda foi maior 

para a PEA, dado que ela leva em consideração os desocupados. De 2015 a 2016 a média do 

rendimento do trabalho aumentou, porém, como o desemprego aumentou nesse período3, a 

média do RDT cresceu menos para PEA do que para POC e de 2016 a 2017 a média voltou a 

cair. Isso ocorreu porque as demissões atingiram principalmente os trabalhadores com 

menores salários, que se situavam abaixo da média, concomitantemente à queda do 

desemprego. Logo, as pessoas que voltaram ao mercado de trabalho o fazem com menores 

rendimentos.  

 

 

Figura 7. Evolução da Média do rendimento do trabalho (POC e PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
3A taxa anual de desemprego foi de 6,9% para 10,8% de 2015 para 2016, de acordo com dados do IBGE. 
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O período de 2012 a 2017 foi marcado por mudanças no mercado de trabalho, que saiu 

de um cenário de dinamismo para um cenário de estagnação e crise. Após a crise econômica 

de 2008 e até 2014, o consumo foi incentivado por meio das políticas públicas voltadas para a 

expansão da demanda, gerando crescimento do emprego e renda do trabalho. Porém, de 2015 

a 2017, com a queda do PIB, do consumo das famílias e do emprego, observou-se uma 

reversão desse cenário.  

A Síntese de Indicadores Sociais do IBGE de 2017 retrata o período de ascensão, 

estagnação e queda da economia brasileira utilizando das taxas de crescimento do PIB per 

capita e do consumo das famílias de 2007 a 2016. De maneira geral, há uma correlação 

positiva entre as variações do PIB per capita e o consumo das famílias, porém, para os anos de 

2009 e 2014, o PIB per capita registrou queda e o consumo das famílias não foi reduzido. O 

estímulo ao consumo por meio de políticas de renda, como elevação do salário mínimo e 

expansão das transferências do governo, e também da redução das taxas de juros e ampliação 

do crédito, foram as medidas que permitiram o comportamento inverso entre o consumo das 

famílias e a variação do PIB per capita. De acordo com o relatório, a média de crescimento do 

consumo das famílias foi de 3% ao ano enquanto a do PIB per capita foi de 1% ao ano. No 

período de 2015 a 2016, a Síntese de Indicadores Sociais mostra que tanto o consumo das 

famílias como o PIB per capita caíram devido ao aumento do endividamento e redução dos 

investimentos. Com base na figura 7, nota-se que os resultados da PNAD Contínua também 

retratam esse período de ascensão e queda da economia, com o crescimento da média da 

distribuição do rendimento do trabalho para a PEA até 2014 e depois um comportamento de 

queda até 2017.  

Ao analisar a média da distribuição do RDT de acordo com o gênero, nota-se que ela 

foi maior para os homens, tanto para POC como para PEA, como pode ser visto na figura 8. 

Considerando apenas a POC é interessante notar que, embora a média da distribuição do RDT 

tenha sido maior para os homens do que para as mulheres, o crescimento percentual foi maior 

para as mulheres. A média da distribuição do RDT dos homens passou de R$ 2.344 para 

R$2.416 de 2012 a 2017, um crescimento de aproximadamente 3,09%, e para as mulheres 

esse valor passou de R$ 1.736 para R$ 1.873 de 2012 a 2017, um crescimento de 7,90%.  

Com relação à porcentagem da renda apropriada pelas diferentes camadas 

populacionais, verifica-se que, tanto para POC como para PEA, os 10% mais ricos 

apropriaram-se de mais de 40% da renda total, enquanto os 50% mais pobres apropriaram-se 

de menos de 20% em todo o período analisado, como mostra a figura 9, evidenciando a 

existência da concentração de renda nas camadas ricas da população. 
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Figura 8. Média do rendimento do trabalho (POC e PEA) de acordo com o gênero 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 9. Porcentagem da renda apropriada pelos x% mais pobres (ricos) – POC 

Fonte: Elaborada pelo autor.



62 
 

O comportamento da média da distribuição do RDT para as camadas pobres e ricas foi 

semelhante tanto na POC como na PEA. Para os 20%, 40% e 50% mais pobres, a média da 

distribuição do rendimento do trabalho apresentou crescimento de 2012 a 2014 e queda de 

2014 a 2017. Já para os 20%, 10%, 5% e 1% mais ricos a média da distribuição do 

rendimento do trabalho manteve-se estável até 2014, apresentou pequena queda de 2014 a 

2015, cresceu de 2015 a 2016, e caiu novamente de 2016 a 2017, como pode ser visto nas 

figuras 10 e 11.  

 

 

Figura 10. Média do rendimento do trabalho para os x% mais pobres (POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 11. Média do rendimento do trabalho para os x% mais ricos (POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A evolução da média do RDT por cor apresentou comportamento semelhante tanto 

para a POC como para a PEA. De 2012 a 2017 a média da distribuição do rendimento do 

trabalho para PEA foi maior para os de cor Amarela, passando de R$3.253,70 em 2012 para 

R$4.222,20 em 2017, enquanto para os brancos esse valor foi de R$2.504,00 em 2012 e 

R$2.531,50 em 2017. O comportamento da média da distribuição do RDT para PEA foi 

semelhante para pardos e pretos, ficando em torno de R$1.400,00 e R$1.500,00. Observou-se 

que de 2014 a 2015, todas as categorias de cor apresentaram queda da média, indicando os 

impactos da crise no mercado de trabalho. Analisando a evolução da média da distribuição do 

RDT por gênero, constatou-se que ela é maior para os homens do que para as mulheres, tanto 

para POC como para PEA, independente da cor do trabalhador. Os gráficos referentes à 

evolução da média da distribuição do rendimento do trabalho para a POC e PEA em cada 

Unidade da Federação, encontram-se no anexo.  

 

4.2.2. Evolução da desigualdade do rendimento do trabalho de 2012 a 2017 

 

A presente subseção analisa a evolução da desigualdade do RDT por meio do índice 

de Gini, da medida T de Theil e da razão 10+/40- para PEA e POC de 2012 a 2017. Nota-se, 

na figura 12, que a desigualdade na PEA é maior do que na POC, dado que a PEA leva em 

consideração os desocupados. Observam-se comportamentos divergentes do índice de Gini 

para PEA e POC nesse período. De 2014 a 2015, o índice de Gini da PEA cresceu e o da POC 

caiu, evidenciando o efeito do aumento do desemprego sobre a desigualdade, ocasionado pela 

crise no mercado de trabalho. De 2016 a 2017, o índice de Gini aumenta para a PEA e fica 

praticamente estável para a POC.  

Assim como o índice de Gini, a medida de desigualdade T de Theil é maior na PEA do 

que na POC, como pode ser visto na figura 13. Observa-se que de 2012 a 2017, o único caso 

de variação em sentidos opostos foi de 2014 a 2015, onde a medida T de Theil caiu para a 

POC, porém aumentou para a PEA. Além disso, observa-se o afastamento das linhas 

correspondentes à desigualdade na PEA e na POC, o que é explicado pelo aumento do 

desemprego, que afeta diretamente a desigualdade na PEA. 
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Figura 12. Evolução do Índice de Gini do rendimento do trabalho (POC e PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 13. Evolução da Medida T de Theil do rendimento do trabalho (POC e PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A figura 14 exibe a evolução da razão 10+/40- para a POC e para a PEA. Assim como 

as demais medidas de desigualdade, o valor foi mais elevado para a PEA do que para POC. 

No período de 2012 a 2017 a razão 10+/40- passou de 13,68 para 14,23 na POC. É 

interessante notar que de 2014 a 2015 essa razão apresentou uma queda, revelando que a 

diminuição da média do rendimento do trabalho para os 10% mais ricos foi maior que a dos 

40% mais pobres nesse período. De fato, com base nos dados da tabela 5, nota-se que de 2014 

a 2015 a média do rendimento do trabalho para os 10% mais ricos na POC caiu 5,47% e para 

os 40% mais pobres caiu 2,74%. Para PEA de 2012 a 2014 esse valor caiu e voltou a crescer 

de 2014 a 2017, chegando em 22,78 em 2017.  

Ao comparar o comportamento da razão 10+/40- para PEA e para a POC de 2014 a 

2015, nota-se que, assim como observado para o índice de Gini e a para a medida T de Theil, 

ela caiu para POC e aumentou para PEA. Observa-se também que o aumento dessa medida, 

de 2015 a 2017, foi mais acentuado na PEA do que na POC. Os gráficos referentes à evolução 

do índice de Gini do RDT para a POC e para a PEA em cada Unidade da Federação 

encontram-se no anexo. 

 

 

Figura 14. Evolução da Razão 10+/40- (POC e PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3. Análise das características da distribuição de renda no Brasil utilizando dados 

da PNAD Tradicional (1995 – 2015) e da PNAD Contínua(2012 – 2017) 

 

A presente seção tem por objetivo verificar como as diferenças metodológicas entre a 

PNAD Tradicional e a PNAD Contínua afetam os resultados da distribuição da RDPC e do 

RDT. 

Segundo o IBGE (2015b), as duas pesquisas apresentam diferenças metodológicas 

fundamentais, como o plano amostral e o questionário, que inviabilizam a comparação entre 

elas. Infelizmente o IBGE ainda não divulgou os dados referentes à RDPC para os anos de 

2012 a 2015 na PNAD Contínua. Os resultados obtidos da análise do rendimento do trabalho 

na PNAD Tradicional e na PNAD Contínua serviram de base para verificar em que medida a 

variação da desigualdade da distribuição da RDPC de 2015 (com dados da PNAD 

Tradicional) para 2016 (com dados da PNAD Contínua) se deve às mudanças metodológicas 

ou às mudanças reais. 

O período de análise da distribuição do rendimento do trabalho foi de 2012 a 2017, 

utilizando a PNAD Contínua, e de 1995 a 2015, utilizando a PNAD Tradicional. O recorte na 

série da PNAD Tradicional foi feito devido à instabilidade monetária do início da década de 

90. É importante ressaltar que na PNAD Tradicional a área rural da antiga região Norte não 

era incluída na análise até o ano de 2003. Por esse motivo, os gráficos destacam as diferenças 

das principais características da distribuição da renda com a inclusão ou não da área rural da 

antiga região Norte. Observa-se que a inclusão ou não afeta minimamente as características da 

distribuição da renda.  

Iniciando a análise pela distribuição do RDT, as figuras 15 e 16 mostram a evolução 

da média e da mediana do rendimento do trabalho para a POC e para a PEA no Brasil, 

incluindo ou não a área rural da antiga região Norte, de 1995 a 2017. Observa-se que o efeito 

da inclusão ou não dessa área é mínimo, pois os valores da média e mediana ficam 

ligeiramente mais baixos com a sua inclusão. Considerando os dados do Brasil todo, nota-se 

que as evoluções da média e da mediana do rendimento do trabalho na PEA e na POC são 

paralelas e apresentam crescimento contínuo no período de 2004 a 2014. De 2014 a 2015, 

nota-se, por meio dos dados da PNAD Tradicional, que a média da distribuição do RDT caiu, 

tanto para PEA como para POC. A queda é mais intensa para PEA, devido ao crescimento do 

desemprego.   
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Analisando ainda as figuras 15 e 16, observa-se que as médias da distribuição do 

rendimento do trabalho, calculadas a partir da PNAD Tradicional e da PNAD Contínua, não 

apresentam grandes diferenças de 2012 a 2013. Apenas de 2014 a 2015 constata-se que as 

médias calculadas utilizando a PNAD Contínua são ligeiramente maiores. Esses resultados 

mostram que, de 2014 a 2015, a PNAD Contínua captou melhor o rendimento dos 

trabalhadores. Um dos motivos que explica isso é o fato do questionário da PNAD Contínua 

ser mais detalhado que o da PNAD Tradicional, pois o fluxo e as perguntas do questionário da 

PNAD Contínua são mais simples e melhor compreendidas pelos entrevistados, permitindo 

uma captação mais direta das informações. Além disso, o aumento da média da distribuição 

do rendimento do trabalho observado na POC de 2015 a 2016 pode ser explicado pela 

mudança no questionário aplicado a partir do 4º trimestre de 2015, que contribuiu para a 

melhor captação do rendimento. No questionário antigo os entrevistados respondiam primeiro 

sobre os rendimentos habituais recebidos pelo trabalho e depois respondiam sobre o 

rendimento efetivo. Já no novo questionário, os entrevistados continuam respondendo 

primeiramente sobre os rendimentos habituais e, em seguida, respondem à pergunta referente 

ao recebimento de 13º salário, férias, comissões, horas extras, etc., e depois respondem sobre 

o rendimento efetivo. Com essa alteração, o IBGE buscou recordar o informante das parcelas 

ou descontos que compõem o rendimento efetivo, permitindo uma captação mais detalhada da 

renda das pessoas.  

Com relação à mediana, nota-se que, utilizando dados da PNAD Tradicional, a 

mediana para POC e para a PEA caiu de 2014 a 2015, porém essa queda foi maior para a 

PEA. Com os dados da PNAD Contínua, nota-se que de 2014 a 2015 a mediana para a POC 

aumentou e para a PEA diminuiu. O resultado pior para a PEA reflete o crescimento do 

desemprego. 
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Figura 15. Média do rendimento do trabalho de 1995 a 2017 – PNAD Contínua e PNAD 
Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

Figura 16. Mediana do rendimento do trabalho de 1995 a 2017 – PNAD Contínua e PNAD 
Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os efeitos das diferenças metodológicas entre a PNAD Tradicional e a PNAD 

Contínua sobre as medidas de desigualdade do rendimento do trabalho podem ser vistos nas 

figuras 17 a 20. Examinando a evolução da porcentagem apropriada pelo décimo mais rico, os 

dados da PNAD Tradicional mostram que de 1995 a 2015 ela diminuiu e, com os dados da 

PNAD Contínua, essa porcentagem também diminuiu de 2012 a 2015. Comparando os 

resultados da PNAD Tradicional e PNAD Contínua, nota-se que de 2014 a 2015 os resultados 

da PNAD Contínua foram maiores tanto na PEA como na POC. Observa-se que o índice de 

Gini, a medida T de Theil e a razão 10+/40- são maiores quando se considera toda a PEA, 

como pode ser observado nas figuras 18, 19 e 20. Além disso, os índices de desigualdade 

mensurados por meio da PNAD Contínua são consideravelmente maiores de 2012 a 2015, 

tanto para a PEA como para a POC, evidenciando que as mudanças metodológicas foram 

eficientes na melhor captação da desigualdade. As diferenças como questionário, fluxo de 

aplicação do questionário e plano amostral entre a PNAD Tradicional e a PNAD Contínua, 

contribuem para que a PNAD Contínua capte mais a desigualdade (incluindo a variabilidade 

geográfica) do que a PNAD Tradicional. 

O aumento da desigualdade observada na PNAD Tradicional de 2008 a 2009 para 

PEA indica o efeito da crise global de 2008 que, segundo o IBGE, causou o aumento de cerca 

de 1,3 milhão de desempregados no Brasil no período de 2008 a 2009. 

Analisando os resultados das medidas de desigualdade da distribuição do RDT 

utilizando os dados da PNAD Contínua, nota-se que de 2015 a 2016 todas as medidas 

apresentaram crescimento, porém esse crescimento foi maior na PEA do que na POC, dado o 

impacto direto do desemprego sobre as características da distribuição de renda na PEA. 

Ressalta-se que de 2016 a 2017, o índice de Gini e a Razão 10+/40- apresentaram variação 

oposta para PEA e para a POC. 

Os dados utilizados na construção dos gráficos do rendimento do trabalho para a 

PNAD Tradicional e PNAD Contínua encontram-se nas tabelas 9 a 12 no anexo.  
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Figura 17. Porcentagem do rendimento do trabalho apropriada pelos 10% mais ricos para PEA e POC no Brasil - 1995 a 2017 - PNAD Contínua 
e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 18. Índice de Gini do rendimento do trabalho para PEA e POC no Brasil - 1995 a 2017 - PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 19. Medida T de Theil do rendimento do trabalho para PEA e POC no Brasil - 1995 a 2017 - PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 20. Razão 10+/40- do rendimento do trabalho para PEA e POC no Brasil - 1995 a 2017 - PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os gráficos a seguir mostram as características da distribuição da RDPC para a PNAD 

Tradicional e para a PNAD Contínua. Ao analisar a média e a mediana da distribuição da 

RDPC nota-se, por meio da figura 21, que de 2004 a 2014 ambas cresceram, porém, de 2014 a 

2015, ambas caíram, evidenciando os impactos da queda do PIB, do consumo das famílias e 

do emprego sobre o rendimento domiciliar.  

Examinando os resultados obtidos na análise do rendimento do trabalho na PNAD 

Tradicional e na PNAD Contínua, representados na figura 15, nota-se que a média do RDT 

para a PEA (com os dados da PNAD Contínua) cresceu pouco de 2015 para 2016, e que em 

2015, devido à diferença metodológica entre as pesquisas, o rendimento médio na PNAD 

Contínua é mais alto do que na PNAD Tradicional. Para a PEA a diferença entre o RDT 

médio na PNAD Contínua em 2016 e a média correspondente na PNAD Tradicional em 2015 

parece ser devida mais a diferenças metodológicas entre as pesquisas do que a mudanças na 

economia. Como o rendimento do trabalho é a parcela com maior participação na RDPC e se 

espera menos variabilidade em outras parcelas (como aposentadorias, pensões e transferências 

do governo), é razoável concluir que a diferença, na figura 21, entre a média da RDPC em 

2016, obtida da PNAD Contínua, e o valor correspondente em 2015, obtido da PNAD 

Tradicional, se deve mais a diferenças metodológicas entre as pesquisas do que a mudanças 

reais na economia. Obviamente, isso poderá ser verificado quando dispusermos dos dados da 

RDPC da PNAD Contínua para os anos de 2012 a 2015.  

A partir da figura 22, que mostra a evolução do índice de Gini e da medida T de Theil 

da distribuição da RDPC de 1995 a 2017, constata-se que o índice de Gini caiu continuamente 

de 1995 a 2014, mais acentuadamente a partir de 2001, e permaneceu constante de 2014 a 

2015. A medida T de Theil apresentou, de maneira geral, redução de 2001 a 2015 e apenas de 

2011 a 2012 apresentou ligeiro aumento. De acordo com o gráfico 23, nota-se que a Razão 

10+/40- da distribuição da RDPC apresentou comportamento semelhante ao índice de Gini. 

Ao interpretar o enorme crescimento das medidas de desigualdade de 2015 a 2016 

observado nas figuras 22 e 23, é importante lembrar-se do que mostram as figuras 18, 19 e 20 

sobre a desigualdade do RDT nesses anos. É razoável concluir que tanto diferenças 

metodológicas como aumentos reais na desigualdade são parte importante daquele enorme 

crescimento da desigualdade observado nas figuras 22 e 23.  

Os dados utilizados na construção dos gráficos da distribuição da RDPC para a PNAD 

Tradicional e PNAD Contínua encontram-se nas tabelas 13 e 14 no anexo.  
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Figura 21. Média e Mediana da RDPC no Brasil – 1995 a 2017 – PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 22. Índice de Gini e T de Theil da distribuição da RDPC – 1995 a 2017 – PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 23. Razão 10+/40- da distribuição da RDPC – 1995 a 2017 – PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.4. Evolução das medidas de pobreza do rendimento do trabalho no Brasil 

utilizando dados da PNAD Tradicional (1995 – 2015) e da PNAD Contínua (2012 

– 2017) 

 

A presente seção tem por objetivo apresentar a evolução de diferentes medidas de 

pobreza para o rendimento do trabalho para o período de 1995 a 2017. Para a obtenção das 

medidas de pobreza, os rendimentos foram corrigidos para reais de setembro – outubro – 

novembro de 2017, para fins de comparação. Além disso, assim como na análise das medidas 

de desigualdade do rendimento do trabalho, considerou-se apenas as pessoas com 14 anos ou 

mais e as categorias “Trabalhador na produção para o próprio consumo”, “Trabalhador na 

construção para o próprio uso” e “Não remunerado” foram excluídas dos dados da PNAD 

Tradicional e a categoria “Trabalhador familiar auxiliar” também foi excluída da PNAD 

Contínua.  

Para o rendimento do trabalho, a presente seção mostrará os resultados das seguintes 

medidas de pobreza: proporção de pobres, medida HI, índice de Sen e índice FGT para PEA e 

POC, utilizando a linha de pobreza no valor de R$1.000,00. Os resultados das medidas de 

pobreza para as linhas de pobreza no valor de R$300,00 e R$800,00 encontram-se no anexo. 

Para a RDPC, serão exibidos os resultados das mesmas medidas de pobreza porém para as 

linhas de pobreza deR$300,00 e R$400,00. 

A figura 24 mostra a evolução da proporção de pobres com base no rendimento do 

trabalho para PEA e POC para o período de 1995 a 2017, utilizando dados da PNAD 

Tradicional e da PNAD Contínua e considerando a linha de pobreza de R$1.000,00. A partir 

de 2003 nota-se uma queda da proporção de pobres até 2008, tanto para a PEA como para 

POC. Nota-se uma tendência de aumento da proporção de pobres a partir de 2014, sendo mais 

acentuada na PEA, tanto na PNAD Tradicional como na PNAD Contínua. Esse 

comportamento se deve à crise iniciada em 2014. A evolução da proporção de pobres, de 

maneira geral, apresentou queda no período analisado, com exceção do período de 2004 a 

2005 e 2008 a 2009 (resultado da crise mundial que levou a um aumento do número de 

pobres) e de 2013 a 2015 para PEA. 

A figura 25 mostra a evolução da medida HI para PEA e POC de 1995 a 2017 para a 

linha de pobreza de R$1000,00. De acordo com o gráfico nota-se uma constante queda dessa 

medida de 2003 até 2014 tanto na PEA como na POC. Já a partir de 2014, tanto para os dados 
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da PNAD Contínua como para os dados da PNAD Tradicional, o valor da medida HI 

aumenta.  

As figuras 26 e 27 mostram a evolução do índice de Sen e do índice FGT para o 

rendimento do trabalho da PEA e POC considerando a linha de pobreza de R$1000,00. 

Observa-se que de 2003 a 2008 a pobreza mensurada pelo índice de Sen e pelo índice FGT 

caiu continuamente, tanto para a PEA como para POC, aumentou de 2008 a 2009, com o 

impacto da crise financeira mundial e voltou a cair de 2009 a 2014. De 2014 até 2017 nota-se 

uma tendência de aumento do índice de Sen e do índice FGT, sendo mais intenso na PEA, por 

causa do aumento do desemprego nesse período. 
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Figura 24. Proporção de pobres para PEA e POC (linha de pobreza: 1000) de 1995 a 2017 - PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 25. Evolução do HI para PEA e POC (linha de pobreza: 1000) de 1995 a 2017- PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 26. Índice FGT para POC e PEA (linha de pobreza: 1000) de 1995 a 2017- PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 27. Índice de Sen para POC e PEA (linha de pobreza: 1000) de 1995 a 2017 - PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.5. Evolução das medidas de pobreza da renda domiciliar per capita no Brasil 

utilizando dados da PNAD Tradicional (1995 – 2015) e da PNAD Contínua (2012 

– 2017) 

 

A presente seção tem por objetivo mostrar a evolução das medidas de pobreza da 

renda domiciliar per capita no Brasil para o período de 1995 a 2017. Serão apresentadas as 

seguintes medidas de pobreza: proporção de pobres, medida HI, índice de Sen e índice FGT 

para as linhas de pobreza de R$300,00 e R$400,00. 

As figuras 28 e 29 mostram a evolução da proporção de pobres e da medida HI para a 

renda domiciliar per capita para as linhas de pobreza de R$300,00 e R$400,00. Nota-se um 

comportamento semelhante dessas medidas para as duas linhas de pobreza. Analisando os 

dados da PNAD Tradicional no período de 2003 a 2014, observa-se uma queda contínua 

dessas medidas, elevando-se apenas nos anos de 2014 e 2015. Diversos acontecimentos 

contribuíram para os resultados de 2003 a 2014 e, entre eles, cabe destacar o crescimento da 

renda da China, que permitiu o aumento das exportações de commodities brasileiras, além das 

consequências da abertura comercial ocasionada pelas mudanças políticas, que contribuiu 

para uma valorização cambial. Analisando a economia nacional, cabe destacar o crescimento 

econômico observado a partir de 2003 que contribuiu para a geração de emprego no mercado 

de trabalho e, consequentemente, para uma política de valorização do salário mínimo. 

Ressalta-se também a expansão dos programas de transferência de renda do governo, 

especialmente o Bolsa Família, que permitiu uma melhor focalização nas camadas mais 

pobres. Todos esses acontecimentos contribuíram para o aumento da renda das famílias, 

beneficiando, principalmente, as famílias das camadas mais pobres da população. De 2014 a 

2015 os resultados evidenciam o impacto da crise no mercado de trabalho, que contribuiu para 

o aumento da proporção de pobres . Focando nos dados da PNAD Contínua, nota-se que tanto 

a proporção de pobres como a medida HI apresentaram pequeno aumento de 2016 a 2017.  
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Figura 28. Proporção de pobres da RDPC (linhas de pobreza: 300 e 400) de 1995 a 2017 - PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 29. Índice HI da RDPC (linhas de pobreza: 300 e 400) de 1995 a 2017 - PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As figuras 31 e 32 mostram a evolução do índice de Sen e do índice FGT da RDPC 

para as linhas de pobreza no valor de R$300,00 e R$400,00. De acordo com os gráficos nota-

se comportamento semelhante de ambos os índices e, assim como para as outras medidas de 

pobreza, de 2003 a 2014 os índices apresentaram queda contínua.  

Analisando as figuras 28, 29, 31 e 32 observa-se um aumento das medidas de pobreza 

de 2015 a 2016. Examinando novamente os resultados das figuras 24 a 27 para a PNAD 

Contínua, nota-se que de 2015 a 2016 todas as medidas de pobreza do RDT para a PEA 

aumentaram e, sabendo que o rendimento do trabalho é a parcela com maior participação na 

RDPC, é razoável concluir que parte substancial do aumento das medidas de pobreza 

observado nas figuras 28, 29, 31 e 32 de 2015 a 2016 se deve a mudanças reais na economia.  

O estudo feito por Souza  (2018) apresentou os efeitos do programa Bolsa Família 

sobre a pobreza e a desigualdade de 2001 a 2017. De acordo com a figura 6 do estudo, 

representada a seguir, que mostra a evolução da taxa de pobreza com e sem as transferências 

do BF, é possível constatar que o Bolsa Família representa 15,5% da redução da proporção de 

pobres, com a  linha de pobreza de R$89, e 7,1%, com a linha de pobreza no valor de R$178. 

O programa Bolsa Família foi criado em 2003 e promoveu a unificação de quatro programas 

sociais já existentes (Bolsa Escola Nacional, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão 

Alimentação). De acordo com os autores, os efeitos do programa Bolsa Família sobre as taxas 

de pobreza são maiores para linhas de pobreza mais baixas. Isso ocorre porque o programa 

beneficia apenas famílias que encontram-se na extrema pobreza ou na pobreza.  

 

 

 

Figura 30. Taxas de pobreza com e sem as transferências do PBF para as linhas de pobreza 
de R$ 89 e de R$ 178 per capita em reais de 2018 (%) – Brasil, 2001/2017 

Fonte: Souza et al (2018) 
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Além do efeito positivo do programa Bolsa Família sobre a queda das medidas de 

pobreza, observa-se que a renda média para a população economicamente ativa aumentou de 

2003 a 2014, como pode ser visto na figura 21. O crescimento da renda média permitiu que 

muitas pessoas ficassem com rendimento acima da linha de pobreza, ocasionando a queda das 

medidas de pobreza.  
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Figura 31. Índice de Sen da RDPC (linhas de pobreza: 300 e 400) de 1995 a 2017 - PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 32. Índice FGT da RDPC (linhas de pobreza: 300 e 400) de 1995 a 2017- PNAD Contínua e PNAD Tradicional 

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.6. Curva de Quantis e Curva de Crescimento para os pobres da RDPC – PNAD 

Contínua 2016 e 2017 

  

A presente seção mostra os resultados das curvas de quantis e da curva de crescimento 

para os pobres da renda domiciliar per capita para os anos de 2016 e 2017, utilizando os dados 

da PNAD Contínua. A Curva de Quantis é interessante pois ela representa graficamente as 

diferenças absolutas de rendimento de uma população, ou seja, se toda a população ganhasse 

a mesma renda, não haveria desigualdade e a curva de quantis seria uma linha paralela ao eixo 

da proporção acumulada da população. No caso oposto, onde grande parte da população 

apresenta baixa renda e uma pequena parte da população apresenta renda alta, a curva de 

quantis será semelhante a um L invertido e maior será a disparidade dos rendimentos.  

 Analisando a figura 33, que apresenta a curva de quantis da distribuição da RDPC 

para os anos de 2016 e 2017, e a figura 34, que apresenta a curva de quantis da distribuição da 

RDPC para os anos de 2016 e 2017 com um recorte, nota-se que as curvas para os dois anos 

são semelhantes, porém há trechos onde elas diferem. Observa-se que 25% da população 

ganha um rendimento abaixo de R$500, 75% da população ganha menos de R$1.500 e 90% 

ganha em torno de R$2.600. Esses resultados mostram claramente a desigualdade da 

distribuição da renda domiciliar per capita, evidenciando que apenas 10% da população 

ganham rendimento acima de R$3.000. 

 

 

Figura 33. Curva de quantis da distribuição da RDPC – 2016 e 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 34. Curva de quantis da distribuição da RDPC com recorte - 2016 e 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A curva de crescimento para pobres foi proposta por Son (2004) e compara a renda 

média de uma parcela pobre da população em dois anos consecutivos. Sejam 1hy  e 2hy  as 

rendas médias dos %h  mais pobres nos dois anos. Para 40h  , por exemplo, a curva de 

crescimento para os pobres compararia as rendas médias dos 40% mais pobres nos dois anos 

consecutivos. Nota-se que, para 100h  , 1hy  e 2hy são as rendas médias de toda a população 

em cada ano. O crescimento percentual da renda média dos %h  mais pobres no período 

analisado é: 
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(39) 

 

 

Cabe lembrar que 100r  é o crescimento da renda média de toda a população no período 

considerado. O gráfico que mostra como hr  varia em função de h  é a curva de crescimento 

para pobres proposta por Son. O crescimento pró-pobre, definido por Son (2004), ocorre 

quando há um crescimento da renda média e a curva de crescimento para os pobres fica 

sempre acima da ordenada correspondente ao último ponto ( 100h  ), pois o crescimento da 

renda beneficiou mais os relativamente pobres. 
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As figuras 35 e 36 mostram a curva de crescimento para os pobres de 2016 a 2017 

com e sem o recorte da proporção acumulada de pessoas. Na figura 36 nota-se que a curva é 

crescente até 0,7p   e decrescente de 0,85p   a 0,95p  , evidenciando que as variações 

de renda foram muito mais favoráveis aos ricos. Importante observar que esse fenômeno é 

quase impossível de visualizar nas figuras 33 e 34. A ordenada do último ponto da curva 

mostra o crescimento da renda média no período, a saber -0,7361. Ao considerar a média dos 

10% mais pobres, verifica-se que ela caiu cerca de 10,9% e a média para os 50% mais pobres 

caiu 1,21% de 2016 a 2017. 

 

 

Figura 35. Curva de crescimento para os pobres - 2016 a 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 36. Curva de crescimento para os pobres com recorte - 2016 a 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.7. Equações de rendimento 

 

A presente seção tem por objetivo mostrar os resultados das equações de rendimento, 

expondo os efeitos de diversos fatores sobre o rendimento das pessoas ocupadas, utilizando os 

dados da PNAD Contínua de 2012 a 2017.  

As tabelas 7 e 8 mostram os resultados do modelo 1 e do modelo 2, respectivamente, 

para os anos de 2012 a 2017. Na primeira coluna há o valor do coeficiente estimado e na 

segunda coluna o valor da diferença percentual entre o rendimento esperado na categoria base 

e o rendimento esperado na categoria na qual a variável binária assume valor 1. Essa 

diferença percentual é obtida pela fórmula: [exp( ) 1]100%b  , sendo b  o valor do coeficiente 

estimado para aquela variável.  

Os coeficientes dos modelos 1 e 2 para todos os anos foram estatisticamente diferentes 

de zero a um nível de significância de 1%. É importante ressaltar que o grande número de 

observações colabora para a obtenção de coeficientes estatisticamente significativos. O 

coeficiente de determinação dos dois modelos para todos os anos manteve-se entre 50% e 

53%. Esse resultado está dentro do esperado, pois os rendimentos das pessoas dependem de 

outros fatores que não são mensuráveis, como ambição, capacidade de adaptação, ritmo de 

aprendizado, etc. Importante ressaltar que o modelo 2 chegou em coeficientes de 

determinação semelhantes ao modelo 1, mesmo com uma quantidade menor de variáveis 

explanatórias. 

Para fins de comparação, estimou-se o modelo 2 utilizando dados da PNAD 

Tradicional, com o objetivo de verificar a trajetória dos efeitos ao longo do tempo. Os 

resultados com os efeitos da PNAD Tradicional encontram-se na tabela 15 nos anexos. 
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Tabela 7. Equações de rendimento para pessoas ocupadas, considerando o rendimento do 
trabalho e utilizando variáveis binárias para análise do efeito da escolaridade – PNAD 
Contínua 2012 a 2017 

(Continua) 

 
Fonte: dados da pesquisa.

Coeficiente
% renda 
esperada

Coeficiente
% renda 
esperada

Coeficiente
% renda 
esperada

Constante 3,541 - 3,617 - 3,523 -

Sexo feminino -0,342 -28,99 -0,339 -28,72 -0,332 -28,28

Idade 0,041 - 0,039 - 0,040 -

Idade² 0,000 - 0,000 - 0,000 -

Log das horas trabalhadas 0,530 69,96 0,540 71,57 0,565 75,93

Escolaridade = 1 0,039 3,93 0,019 1,90 0,010 1,01

Escolaridade = 2 0,113 12,01 0,076 7,86 0,029 2,93

Escolaridade = 3 0,145 15,60 0,129 13,77 0,125 13,36

Escolaridade = 4 0,249 28,22 0,225 25,24 0,237 26,79

Escolaridade = 5 0,298 34,77 0,263 30,08 0,269 30,84

Escolaridade = 6 0,359 43,12 0,312 36,60 0,314 36,94

Escolaridade = 7 0,370 44,77 0,354 42,52 0,342 40,75

Escolaridade = 8 0,424 52,76 0,406 50,12 0,409 50,59

Escolaridade = 9 0,465 59,27 0,435 54,46 0,415 51,45

Escolaridade = 10 0,516 67,55 0,484 62,19 0,482 61,88

Escolaridade = 11 0,677 96,80 0,637 89,01 0,613 84,52

Escolaridade = 12 0,904 146,97 0,846 133,04 0,789 120,01

Escolaridade = 13 1,039 182,64 0,969 163,55 0,931 153,78

Escolaridade = 14 1,110 203,44 1,059 188,29 1,028 179,55

Escolaridade = 17 1,524 359,06 1,489 343,06 1,463 331,89

Setor:  Agricultura -0,237 -21,09 -0,216 -19,43 -0,236 -21,00

Indústria 0,041 4,20 0,037 3,82 0,033 3,33

Posição na ocupação : empregador 0,504 65,58 0,524 68,83 0,510 66,53

Conta própria -0,132 -12,32 -0,123 -11,62 -0,105 -9,96

Cor: Negra -0,106 -10,09 -0,109 -10,29 -0,091 -8,68

Amarela 0,021 2,13 0,131 14,04 0,111 11,76

Situação do domicílio: Rural -0,154 -14,23 -0,152 -14,13 -0,136 -12,71

Condição no domicílio: Pessoa responsável 0,206 22,86 0,208 23,17 0,206 22,90

Cônjuge 0,129 13,72 0,148 15,91 0,148 15,95

Região: Norte 0,200 22,09 0,174 19,01 0,163 17,74

Centro Oeste 0,360 43,36 0,338 40,24 0,353 42,36

Sudeste 0,275 31,60 0,273 31,35 0,248 28,09

Sul 0,361 43,53 0,349 41,78 0,367 44,37

São Paulo 0,386 47,06 0,374 45,38 0,367 44,30

Distrito Federal 0,585 79,54 0,568 76,42 0,578 78,30

Número de observações 165628 - 174043 - 177931 -

R² ajustado 0,518 - 0,521 - 0,497 -

F 5233 - 5557 - 5166 -

2014
Variáveis

2012 2013
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Tabela 7. Equações de rendimento para pessoas ocupadas, considerando o rendimento do 
trabalho e utilizando variáveis binárias para análise do efeito da escolaridade – PNAD 
Contínua 2012 a 2017 

(Continuação) 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Coeficiente
% renda 
esperada

Coeficiente
% renda 
esperada

Coeficiente
% renda 
esperada

Constante 3,446 - 3,134 - 3,102 -

Sexo feminino -0,326 -27,82 -0,314 -26,94 -0,310 -26,68

Idade 0,039 - 0,038 - 0,038 -

Idade² 0,000 - 0,000 - 0,000 -

Log das horas trabalhadas 0,581 78,71 0,679 97,17 0,663 94,00

Escolaridade = 1 0,030 3,07 -0,044 -4,29 0,018 1,83

Escolaridade = 2 0,056 5,74 0,038 3,89 0,052 5,34

Escolaridade = 3 0,135 14,45 0,109 11,49 0,190 20,88

Escolaridade = 4 0,233 26,18 0,202 22,42 0,253 28,75

Escolaridade = 5 0,279 32,19 0,232 26,06 0,306 35,83

Escolaridade = 6 0,326 38,60 0,289 33,48 0,343 40,85

Escolaridade = 7 0,342 40,71 0,314 36,90 0,403 49,60

Escolaridade = 8 0,415 51,45 0,377 45,73 0,437 54,79

Escolaridade = 9 0,433 54,16 0,387 47,27 0,472 60,38

Escolaridade = 10 0,475 60,87 0,417 51,77 0,517 67,65

Escolaridade = 11 0,628 87,37 0,587 79,93 0,653 92,19

Escolaridade = 12 0,798 122,04 0,736 108,78 0,849 133,68

Escolaridade = 13 0,973 164,59 0,903 146,60 0,968 163,37

Escolaridade = 14 1,041 183,20 0,971 163,95 1,003 172,64

Escolaridade = 17 1,445 324,19 1,431 318,29 1,479 338,86

Setor:  Agricultura -0,218 -19,60 -0,244 -21,64 -0,166 -15,29

Indústria 0,034 3,49 0,018 1,82 0,019 1,87

Posição na ocupação : empregador 0,435 54,50 0,365 44,02 0,343 40,95

Conta própria -0,164 -15,11 -0,223 -19,96 -0,258 -22,73

Cor: Negra -0,100 -9,49 -0,118 -11,09 -0,111 -10,47

Amarela 0,025 2,55 0,089 9,34 0,065 6,73

Situação do domicílio: Rural -0,156 -14,41 -0,152 -14,14 -0,162 -14,96

Condição no domicílio: Pessoa responsável 0,209 23,18 0,201 22,25 0,215 23,92

Cônjuge 0,153 16,47 0,160 17,29 0,173 18,84

Região: Norte 0,173 18,83 0,149 16,08 0,132 14,09

Centro Oeste 0,355 42,56 0,356 42,69 0,361 43,45

Sudeste 0,291 33,80 0,283 32,67 0,278 32,08

Sul 0,362 43,59 0,364 43,88 0,386 47,05

São Paulo 0,365 43,99 0,368 44,51 0,374 45,37

Distrito Federal 0,560 75,01 0,544 72,24 0,549 73,07

Número de observações 173439 - 171502 - 166567 -

R² ajustado 0,521 - 0,528 - 0,508 -

F 5548 - 5645 - 5059 -

2017
Variáveis

2015 2016
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Tabela 8. Equações de rendimento para pessoas ocupadas, considerando o rendimento do 
trabalho e uma relação poligonal entre escolaridade e logaritmo do rendimento – PNAD 
Contínua 2012 a 2017 

(Continua) 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente
% renda 
esperada

Coeficiente
% renda 
esperada

Coeficiente
% renda 
esperada

Constante 3,559 - 3,624 - 3,528 -

Sexo feminino -0,342 -28,95 -0,339 -28,72 -0,332 -28,28

Idade 0,041 - 0,039 - 0,040 -

Idade² 0,000 - 0,000 - 0,000 -

Log das horas trabalhadas 0,529 69,64 0,539 71,43 0,565 76,00

Anos de estudos 0,052 5,38 0,050 5,08 0,047 4,81

Efeito limiar da educação (Z(S-10)) - 10 anos 0,089 9,31 0,092 9,61 0,093 9,69

Setor:  Agricultura -0,239 -21,23 -0,217 -19,53 -0,238 -21,20

Indústria 0,041 4,15 0,037 3,79 0,033 3,39

Posição na ocupação : empregador 0,505 65,63 0,524 68,89 0,510 66,48

Conta própria -0,132 -12,37 -0,124 -11,62 -0,104 -9,89

Cor: Negra -0,108 -10,22 -0,109 -10,34 -0,092 -8,75

Amarela 0,020 2,03 0,130 13,88 0,111 11,69

Situação do domicílio: Rural -0,154 -14,26 -0,153 -14,16 -0,136 -12,75

Condição no domicílio: Pessoa responsável 0,205 22,76 0,208 23,12 0,206 22,92

Cônjuge 0,127 13,58 0,147 15,84 0,148 15,95

Região: Norte 0,200 22,15 0,174 19,03 0,164 17,82

Centro Oeste 0,361 43,52 0,339 40,38 0,356 42,72

Sudeste 0,276 31,82 0,274 31,56 0,251 28,48

Sul 0,364 43,92 0,352 42,16 0,372 45,02

São Paulo 0,387 47,23 0,376 45,63 0,369 44,67

Distrito Federal 0,588 80,00 0,570 76,77 0,581 78,82

Número de observações 165628 - 174043 - 177931 -

R² ajustado 0,517 - 0,520 - 0,496 -

F 8453 - 8985 - 8347 -

Variáveis
2012 2013 2014
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Tabela 8. Equações de rendimento para pessoas ocupadas, considerando o rendimento do 
trabalho e uma relação poligonal entre escolaridade e logaritmo do rendimento – PNAD 
Contínua 2012 a 2017 

(Continuação) 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

No modelo 1 o efeito da educação é captado pelas variáveis binárias, que permitem 

verificar a taxa de retorno específica para cada ano de estudo. Observa-se que os valores dos 

coeficientes estimados para 9, 10 e 11 anos de estudo no ano de 2017 foram de, 

respectivamente, 0,472, 0,517 e 0,653. Sendo assim, o acréscimo no rendimento de 9 para 10 

anos de estudo foi de 4,53%4; já o indivíduo com 11 anos de estudo (que possui o ensino 

médio completo), teve um acréscimo de 14,64% em relação ao indivíduo com 10 anos de 

estudo. 

 
4 Para chegar nesse resultado, calculou-se a diferença dos coeficientes estimados para 9 e 10 anos de estudo e 

aplicou-se a fórmula [exp(b)-1]*100 para chegar no valor do acréscimo no rendimento de 9 para 10 anos de 

estudo. 

Coeficiente
% renda 
esperada

Coeficiente
% renda 
esperada

Coeficiente
% renda 
esperada

Constante 3,455 - 3,117 - 3,120 -

Sexo feminino -0,326 -27,82 -0,314 -26,93 -0,310 -26,68

Idade 0,040 - 0,038 - 0,039 -

Idade² 0,000 - 0,000 - 0,000 -

Log das horas trabalhadas 0,580 78,66 0,680 97,45 0,663 94,08

Anos de estudos 0,049 5,00 0,045 4,64 0,050 5,14

Efeito limiar da educação (Z(S-10)) - 10 anos 0,087 9,04 0,094 9,91 0,085 8,87

Setor:  Agricultura -0,221 -19,80 -0,246 -21,78 -0,167 -15,41

Indústria 0,034 3,44 0,018 1,82 0,019 1,92

Posição na ocupação : empregador 0,435 54,48 0,366 44,14 0,344 41,10

Conta própria -0,164 -15,10 -0,222 -19,92 -0,257 -22,68

Cor: Negra -0,100 -9,53 -0,118 -11,13 -0,111 -10,51

Amarela 0,025 2,50 0,089 9,33 0,066 6,79

Situação do domicílio: Rural -0,156 -14,45 -0,153 -14,20 -0,162 -14,97

Condição no domicílio: Pessoa responsável 0,208 23,11 0,201 22,27 0,215 23,96

Cônjuge 0,152 16,38 0,160 17,32 0,173 18,85

Região: Norte 0,173 18,89 0,150 16,13 0,133 14,19

Centro Oeste 0,356 42,79 0,357 42,95 0,363 43,78

Sudeste 0,293 34,10 0,285 32,98 0,281 32,39

Sul 0,365 44,09 0,367 44,35 0,389 47,61

São Paulo 0,366 44,24 0,370 44,77 0,375 45,54

Distrito Federal 0,562 75,47 0,546 72,62 0,552 73,59

Número de observações 173439 - 171502 - 166567 -

R² ajustado 0,521 - 0,528 - 0,507 -

F 8966 - 9126 - 8154 -

2017
Variáveis

2015 2016
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No modelo 2, analisando os coeficientes estimados que estabelecem a relação 

poligonal entre escolaridade e logaritmo do rendimento, nota-se que pessoas com mais de 10 

anos de estudo apresentaram taxa de retorno sobre o rendimento maior em todo o período 

analisado, como pode ser visto na figura 37. Por exemplo, no ano de 2012, nota-se que a taxa 

de retorno até os 10 anos de estudo foi de 5,38% e para as pessoas que possuíam mais de 10 

anos de estudo, a taxa de retorno sobre o rendimento foi de 15,20%. No ano de 2017 esse 

valor caiu, as pessoas com menos de 10 anos de estudo apresentaram uma taxa de retorno da 

educação de 5,14% e as pessoas com mais de 10 anos de estudo apresentaram uma taxa de 

retorno de 14,47%. Nota-se que de 2002 a 2015 o efeito da escolaridade sobre o rendimento 

esperado apresentou comportamento decrescente, tanto para as pessoas com mais de 10 anos 

de estudo como para as pessoas com menos de 10 anos de estudo. 

 

 

Figura 37. Efeito percentual de um ano adicional de escolaridade sobre o rendimento 
esperado – 1992 a 2017 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A figura 38 mostra os valores dos coeficientes estimados pelos anos adicionais de 

estudo dos indivíduos nos anos de 2012 a 2017 com base nos resultados do modelo 1. De 

acordo com a figura, há uma mudança na taxa de retorno à educação a partir dos 10 anos de 

estudo para todo o período de 2012 a 2017. Por esse motivo utilizou-se 10   no modelo 2. 

A figura 39 mostra os valores dos coeficientes estimados pelos anos adicionais de estudo dos 
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indivíduos no ano de 2017 do modelo 1 e a poligonal estimada com base no modelo 2. 

Representando no eixo das ordenadas os coeficientes estimados e os anos de estudo no eixo 

das abscissas, nota-se a poligonal com vértice no ponto ESC  , onde 5  é a inclinação 

antes desse ponto e 5 6   é a inclinação depois desse ponto. Portanto, com base nos 

resultados do modelo 2 e analisando as figuras 38 e 39, é possível confirmar a existência do 

acréscimo na taxa de retorno da escolaridade a partir dos 10 anos de estudo.  

 

 

Figura 38. Coeficientes estimados para cada nível de escolaridade dos indivíduos para o 
período de 2012 a 2017 – PNAD Contínua 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 39. Coeficientes estimados para as variáveis binárias “Anos de estudo” e a relação 
entre escolaridade e logaritmo do rendimento em forma poligonal, no ano de 2017 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Analisando os efeitos das demais variáveis, nota-se que o coeficiente para o sexo 

feminino apresenta o resultado esperado. O rendimento esperado das mulheres foi cerca de 

28% a 31% mais baixo que o dos homens no Brasil de 2012 a 2017. Embora esses resultados 

evidenciam a existência de uma diferença salarial grande entre homens e mulheres, é possível 

ver, por meio do gráfico 40, que essa diferença diminuiu no período de 1992 a 2017, 

confirmando o que foi encontrado em Hoffmann e Oliveira (2014). Ao analisar o rendimento 

médio do trabalho para os anos de 2012 e 2017, observou-se que o rendimento médio do 

trabalho para as mulheres aumentou 7,9% enquanto o rendimento médio do trabalho para os 

homens aumentou apenas 3,1%. É nítido que ainda há grandes diferenças salariais entre 

homens e mulheres, como pode ser visto na figura 40, porém nota-se que essa diferença tem 

caído ao longo do tempo, indicando uma melhora na discriminação salarial entre os gêneros.   

A figura 40 mostra também o efeito de ser negro de 1992 a 2017. Observa-se que, 

mesmo controlando o efeito da escolaridade, o trabalhador negro recebe em torno de 11% a 

menos que o trabalhador branco. Parte desse resultado pode ser explicado pela discriminação 

que existe no mercado de trabalho, porém não é possível dizer que esse resultado vem 

exclusivamente disso, pois há efeitos que não foram controlados no modelo que podem 

influenciar nesse resultado. É possível concluir, a partir desses resultados, que o efeito de ser 

mulher é decrescente, enquanto o efeito de ser negro, infelizmente, é persistente ao longo do 

tempo. 

 

 

Figura 40. Efeito de ser mulher e efeito de ser negro sobre a porcentagem do rendimento 
esperado 1992 a 2017 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Na análise da variável idade, nota-se que a idade associada ao máximo de rendimento 

em 2012 foi de 54 anos, de 2013 a 2014 foi de 53 anos, em 2015 foi de 54 anos e de 2016 a 

2017 foi de 56 anos5. Observa-se que nesse período há uma tendência de aumento da idade 

associada ao máximo de rendimento e, além disso, os resultados da variável Idade² 

corroboram o fato de que o rendimento não varia linearmente com a idade. 

Analisando a variável Log das horas trabalhadas, o coeficiente dela é a elasticidade do 

rendimento em relação ao tempo de trabalho, ou seja, para um aumento de 1% nas horas 

trabalhadas, espera-se em média um efeito de 4%  no rendimento do trabalho. De acordo 

com os resultados das tabelas 7 e 8, observa-se que de 2012 a 2016 o valor dessa elasticidade 

aumentou continuamente, caindo em 2017.  

A figura 41 mostra os efeitos percentuais de pertencer ao setor agrícola ou ao setor 

industrial, em comparação ao setor de serviços, sobre o rendimento esperado. Observa-se que 

os rendimentos do setor agrícola são menores do que no setor de serviços, como já era 

esperado. Parte desses resultados pode ser explicada pelo aumento do PIB do agronegócio que 

ocorreu por causa do crescimento da safra de grãos observado no ano de 2017, como 

apresentado pela Carta de Conjuntura nº: 37 do 4º trimestre de 2017. De 2016 a 2017 o 

crescimento do rendimento médio do trabalho para os trabalhadores do setor agrícola foi de 

5,4%, enquanto para o setor industrial foi de apenas 0,2% e para o setor de serviços observou-

se uma queda de 2,8% no rendimento médio do trabalho.  Esse aumento na safra de grãos 

resultou em uma contribuição significativa do setor agrícola na expansão da economia 

brasileira, contribuindo para o aumento do rendimento médio dos trabalhadores do setor 

agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 O valor esperado do rendimento máximo ocorre quando a idade da pessoa for igual a 2

3(2 )





, onde 2 é o 

coeficiente da variável Idade e 3 o coeficiante da variável Idade². 
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Figura 41. Efeitos percentuais de pertencer ao setor agrícola ou ao setor industrial, em 
comparação ao setor de serviços, sobre o rendimento esperado, de 1992 a 2017 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

Figura 42. Efeito percentual de ser empregador, em comparação com o empregado, no 
rendimento esperado do trabalho, de 1992 a 2017 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 43. Efeito percentual de ser conta própria, em comparação com o empregado, no 
rendimento esperado do trabalho, de 1992 a 2017 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A variável posição na ocupação mostra que os empregadores ganham mais que os 

empregados e os trabalhadores por conta própria ganham menos, como já era esperado. É 

interessante notar na figura 42 que de 2012 a 2014, os empregadores ganhavam cerca de 66% 

a 69% a mais que os empregados, porém esse valor caiu para quase 41% de 2014 a 2017, 

evidenciando os impactos da crise de 2014. Já os trabalhadores classificados como conta 

própria apresentam rendimento abaixo dos empregados. Analisando o comportamento do 

rendimento médio, nota-se que, de 2014 a 2017, o rendimento médio dos empregados cresceu 

3,5% enquanto o rendimento médio dos empregadores e conta própria caiu 10,71% e 14,66%, 

respectivamente. 

Analisando a área de residência do trabalhador observa-se que o trabalhador que reside 

na área urbana tem um rendimento esperado de 13% a 15% mais alto que o trabalhador que 

reside na área rural, o que já era esperado, dadas as maiores oportunidades de trabalho e de 

maiores remunerações na área urbana. De acordo com a variável condição no domicílio, 

rendimento da pessoa responsável pelo domílicio é cerca de 23% maior do que de outra 
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categoria. Já a pessoa categorizada como cônjuge recebeu cerca de 14% a 19% a mais que a 

pessoa em outra condição.  

Na análise do rendimento esperado nas regiões analisadas, nota-se que todas as regiões 

apresentaram rendimentos esperados maiores do que o da região Nordeste, que foi tomada 

como base. Esse resultado pode ser devido a região Nordeste ser a mais pobre do Brasil. Cabe 

destacar o estado de São Paulo e o Distrito Federal, que foram as regiões que apresentaram 

maiores rendimentos esperados em relação à região Nordeste. Parte desses resultados pode ser 

explicada pela diferente estrutura produtiva de cada região e pelo acesso à tecnologia.  

Além disso, na figura 44, nota-se que, como apresentado por Hoffmann e Oliveira 

(2014), o efeito associado ao Estado de São Paulo inicialmente estava acima das demais 

regiões, exceto do Distrito Federal, e depois esse efeito tende a diminuir de 1992 a 2015 com 

os dados da PNAD Tradicional. Isso ocorreu porque no ínicio da década de 90, o Estado de 

São Paulo era considerado um dos estados mais industrializados, porém ao longo do tempo, as 

indústrias foram se espalhando e se instalando em outras regiões, contribuindo para uma 

diminuição da concentração industrial no Estado de São Paulo. Essa queda permanece de 

2012 a 2017 com os dados da PNAD Contínua, que  contribuiu para reduzir a desigualdade 

inter-regional.  

 

 

Figura 44. Efeito percentual das regiões, em comparação com a região Nordeste, no 
rendimento esperado do trabalho, de 1992 a 2017 

Fonte: dados da pesquisa. 
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5. CONCLUSÕES 

 
No presente trabalho, analisou-se a evolução das medidas de desigualdade e pobreza 

da distribuição do rendimento do trabalho e da distribuição do rendimento domiciliar per 

capita, utilizando os dados da PNAD Tradicional e da PNAD Contínua, de 1995 a 2017. O 

estudo investigou como as diferenças metodológicas entre a PNAD Tradicional e a PNAD 

Contínua afetaram os resultados da análise da distribuição da RDPC e do RDT.  

Os resultados mostraram que, mesmo sabendo que as duas pesquisas apresentam 

diferenças metodológicas fundamentais, como o plano amostral e o questionário, que 

dificultam a comparação direta entre elas, é possível concluir que a PNAD Contínua trouxe 

benefícios na mensuração da desigualdade.  

 O estudo mostrou como a crise econômica, a partir de 2014, afetou a distribuição da 

renda no país. Os rendimentos médios e medianos por pessoa economicamente ativa 

cresceram sistematicamente de 2003 a 2014, mas sofreram forte redução de 2014 a 2017. A 

evolução do índice de Gini da distribuição do rendimento do trabalho entre pessoas 

economicamente ativas indica que 44% da redução observada de 1998 a 2014 foi perdida de 

2014 a 2017. 

Para a análise da distribuição da renda domiciliar per capita (RDPC), infelizmente 

ainda não foram divulgados os dados da PNAD Contínua para o período 2012-2015, mas a 

PNAD Tradicional já mostra claramente o crescimento das medidas de pobreza de 2014 a 

2015. Tudo indica que, para as medidas de pobreza baseadas na RDPC, grande parte da 

redução observada de 2003 a 2014 foi perdida no período 2014-2017.  

Com base na análise dos dados da PNAD Contínua de 2016 a 2017, foi possível 

concluir que houve uma piora na média da distribuição da RDPC e que a análise da 

desigualdade da distribuição da RDPC depende da medida de desigualdade adotada. 

Analisando a progressividade e a regressividade das parcelas da RDPC de 2016 a 

2017, observou-se que as parcelas mais regressivas foram o rendimento do trabalho de 

empregados do setor público, o rendimento dos empregadores e o rendimento com aluguéis. 

Já as parcelas mais progressivas foram o rendimento do Bolsa Família e do BPC, 

evidenciando que as transferências do governo foram importantes para a queda da 

desigualdade nesse período.  

Observou-se que os índices de desigualdade mensurados por meio da PNAD Contínua 

foram consideravelmente maiores de 2012 a 2015, tanto para a PEA como para a POC, 
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evidenciando que as mudanças metodológicas foram eficientes na melhor captação da 

desigualdade. As diferenças como questionário, fluxo de aplicação do questionário e plano 

amostral entre a PNAD Tradicional e a PNAD Contínua, contribuem para que a PNAD 

Contínua capte mais a desigualdade (incluindo a variabilidade geográfica) do que a PNAD 

Tradicional. 

Os resultados da análise da distribuição do RDT para a PNAD Tradicional e para a 

PNAD Contínua mostraram que a média do RDT para a PEA (com os dados da PNAD 

Contínua) cresceu pouco de 2015 para 2016, e que, em 2015, devido à diferença metodológica 

entre as pesquisas, o rendimento médio na PNAD Contínua é mais alto do que na PNAD 

Tradicional. Para a PEA a diferença entre o RDT médio na PNAD Contínua em 2016 e a 

média correspondente na PNAD Tradicional em 2015, parece ser devida mais a diferenças 

metodológicas entre as pesquisas do que a mudanças na economia. 

Conclui-se que o aumento das medidas de desigualdade da distribuição da RDPC 

observados entre 2015 a 2016 deve-se tanto a diferenças metodológicas entre as pesquisas 

como as mudanças reais na economia. Com relação aos resultados das medidas de pobreza, é 

razoável concluir que parte substancial do aumento das medidas de pobreza de 2015 a 2016 se 

deve a mudanças reais na economia. 

Através da estimação das equações de rendimento, conclui-se que os resultados são 

semelhantes quando se usam variáveis binárias para distinguir os 16 níveis de escolaridade 

(modelo 1) ou se admita que a relação entre a escolaridade e o logaritmo do rendimento tem a 

forma de uma poligonal com dois segmentos (modelo 2). O coeficiente de determinação para 

todos os anos manteve-se entre 50% e 53%; esse resultado está dentro do esperado, pois os 

rendimentos das pessoas dependem de outros fatores que não são mensuráveis, como 

ambição, capacidade de adaptação, ritmo de aprendizado, etc.  

Os resultados do modelo 2 mostraram que pessoas com mais de 10 anos de estudo 

apresentaram taxa de retorno sobre o rendimento maior em todo o período analisado. Nota-se 

que de 2002 a 2015 o efeito da escolaridade sobre o rendimento esperado apresentou 

comportamento decrescente, tanto para as pessoas com mais de 10 anos de estudo como para 

as pessoas com menos de 10 anos.  

Na análise do efeito de ser mulher, foi possível concluir que ainda há diferença salarial 

grande entre homens e mulheres, porém essa diferença diminuiu no período de 1992 a 2017, 

indicando uma melhora na discriminação salarial entre os gêneros.  Diferente do efeito de ser 

mulher, que apresentou comportamento decrescente, o efeito de ser negro mostrou-se 

persistente ao longo do tempo.  
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Para as demais variáveis, os resultados estão de acordo com o esperado, como por 

exemplo, constatou-se que o rendimento do setor agrícola foi menor que o rendimento do 

setor de serviços e o rendimento do setor industrial foi maior e, na análise da variável posição 

na ocupação, concluiu-se que os empregadores ganham mais que os empregados e que os 

trabalhadores por conta própria ganham menos.  

De maneira geral, pretende-se dar continuidade a presente pesquisa verificando os 

seguintes pontos: o impacto do comportamento decrescente do efeito da escolaridade sobre a 

desigualdade do rendimento do trabalho; as diferenças na análise da distribuição do 

rendimento do trabalho utilizando o rendimento habitual e o rendimento efetivo da PNAD 

Contínua; quais são os problemas que ainda subsistem na PNAD Contínua e em que medida 

eles afetam o cálculo das medidas de desigualdade; quais foram as mudanças no cenário de 

baixa produtividade brasileira que limitou o crescimento da renda.  

Portanto, com base nos resultados observados, é possível concluir que as medidas de 

desigualdade mensuradas através do uso de dados da PNAD Tradicional e da PNAD Contínua 

apresentam diferenças que se devem tanto à distinta metodologia aplicada em cada pesquisa, 

como também às mudanças reais na economia, como foi argumentado. Seria simplista dizer 

que essas diferenças entre as medidas de desigualdade e pobreza, mensuradas pela PNAD 

Tradicional e pela PNAD Contínua, se devem apenas às diferenças metodológicas entre elas.  
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ANEXOS 

 

1. Evolução da média do rendimento do trabalho para PEA e POC por Unidade da 

Federação. 

 

 

Figura 45. Evolução da média do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Norte 
(PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 46. Evolução da média do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Norte 
(POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 47. Evolução da média do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Nordeste 
(PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 48. Evolução da média do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Nordeste 
(POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 49. Evolução da média do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Sudeste 
(PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 50. Evolução da média do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Sudeste 
(POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 51. Evolução da média do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Sul (PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 52. Evolução da média do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Sul (POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 53. Evolução da média do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Centro – 
Oeste (PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

Figura 54. Evolução da média do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Centro – 
Oeste (POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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2. Evolução do Índice de Gini do rendimento do trabalho para PEA e POC nas Unidades 

da Federação. 

 

 

Figura 55. Evolução do Índice de Gini do rendimento do trabalho para as UF’s da Região 
Norte (PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 56. Evolução do Índice de Gini dorendimento do trabalho para as UF’s da Região 
Norte (POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 57. Evolução do Índice de Gini do rendimento do trabalho para as UF’s da Região 
Nordeste (PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 58. Evolução do Índice de Gini do rendimento do trabalho para as UF’s da Região 
Nordeste (POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 59. Evolução do Índice de Gini do rendimento do trabalho para as UF’s da Região 
Centro Oeste (PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 60. Evolução do Índice de Gini do rendimento do trabalho para as UF’s da Região 
Centro Oeste (POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 61. Evolução do Índice de Gini do rendimento do trabalho para as UF’s da Região 
Sudeste (PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 62. Evolução do Índice de Gini do rendimento do trabalho para as UF’s da Região 
Sudeste (POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 63. Evolução do Índice de Gini do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Sul 
(PEA) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 64. Evolução do Índice de Gini do rendimento do trabalho para as UF’s da Região Sul 
(POC) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 9. Estatísticas descritivas da distribuição do rendimento do trabalho para PEA - PNAD Tradicional e PNAD Contínua (valores 
monetários em reais de setembro – outubro – novembro de 2017) 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Ano
Média - PNAD 

Tradicional
Média Total - 

PNAD Tradicional
Média - PNAD 

Contínua
 Mediana - PNAD 

Tradicional
 Mediana Total - 

PNAD Tradicional
Mediana - 

PNAD Contínua
1995 R$1.690 R$830
1996 R$1.730 R$842
1997 R$1.690 R$850
1998 R$1.649 R$859
1999 R$1.513 R$807
2001 R$1.499 R$787
2002 R$1.461 R$767
2003 R$1.350 R$700
2004 R$1.363 R$1.358 R$744 R$736
2005 R$1.415 R$1.408 R$786 R$786
2006 R$1.536 R$1.527 R$849 R$836
2007 R$1.591 R$1.583 R$912 R$912
2008 R$1.636 R$1.629 R$936 R$936
2009 R$1.653 R$1.643 R$979 R$979
2011 R$1.820 R$1.810 R$1.118 R$1.089
2012 R$1.930 R$1.918 R$1.933 R$1.150 R$1.123 R$1.128
2013 R$1.999 R$1.987 R$1.990 R$1.235 R$1.198 R$1.177
2014 R$2.007 R$1.996 R$2.063 R$1.221 R$1.221 R$1.231
2015 R$1.849 R$1.838 R$1.951 R$1.108 R$1.108 R$1.188
2016 R$1.959 R$1.127
2017 R$1.903 R$1.113
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Tabela 10. Medidas de desigualdades da distribuição do rendimento do trabalho para PEA - PNAD Tradicional e PNAD Contínua (valores 
monetários em reais de setembro – outubro – novembro de 2017) 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
 
 
 

Ano
Gini - PNAD 
Tradicional

Gini Total - PNAD 
Tradicional

Gini - PNAD 
Contínua

T de Theil - PNAD 
Tradicional

T de Theil Total - 
PNAD Tradicional

T de Theil - PNAD 
Contínua

Razão 10+/40- 
PNAD Tradicional

Razão 10+/40- Total 
PNAD Tradicional

Razão 10+/40- 
PNAD Contínua

1995 0,613 0,767 26,309
1996 0,612 0,766 26,642
1997 0,617 0,781 27,893
1998 0,618 0,784 28,330
1999 0,6140 0,766 27,800
2001 0,611 0,776 26,346
2002 0,608 0,764 25,617
2003 0,603 0,751 24,703
2004 0,592 0,592 0,729 0,729 22,741 22,602
2005 0,592 0,591 0,736 0,733 22,446 22,226
2006 0,584 0,583 0,716 0,714 20,882 20,763
2007 0,571 0,570 0,679 0,679 19,108 19,025
2008 0,559 0,558 0,654 0,652 17,691 17,609
2009 0,562 0,561 0,675 0,674 18,050 17,970
2011 0,538 0,538 0,612 0,614 15,507 15,557
2012 0,531 0,532 0,55533 0,617 0,617 0,64444 14,842 14,857 17,47
2013 0,532 0,532 0,54894 0,602 0,602 0,62697 14,916 14,957 16,69
2014 0,529 0,530 0,5484 0,589 0,589 0,62293 14,882 14,891 16,7165
2015 0,539 0,539 0,55243 0,609 0,609 0,6311 16,123 16,134 17,5194
2016 0,58087 0,7333 21,325
2017 0,58541 0,72425 22,78
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Tabela 11. Estatísticas descritivas da distribuição do rendimento do trabalho para POC - PNAD Tradicional e PNAD Contínua (valores 
monetários em reais de setembro – outubro – novembro de 2017) 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Ano
Média - PNAD 

Tradicional
Média Total - 

PNAD Tradicional
Média - PNAD 

Contínua
 Mediana - PNAD 

Tradicional
 Mediana Total - 

PNAD Tradicional
Mediana - 

PNAD Contínua
1995 R$1.817 R$830
1996 R$1.878 R$923
1997 R$1.855 R$938
1998 R$1.837 R$962
1999 R$1.701 R$904
2001 R$1.676 R$843
2002 R$1.629 R$869
2003 R$1.516 R$832
2004 R$1.516 R$1.508 R$827 R$827
2005 R$1.581 R$1.573 R$884 R$884
2006 R$1.697 R$1.686 R$956 R$956
2007 R$1.751 R$1.741 R$967 R$948
2008 R$1.778 R$1.769 R$1.021 R$1.021
2009 R$1.821 R$1.810 R$1.061 R$1.044
2011 R$1.968 R$1.956 R$1.162 R$1.162
2012 R$2.073 R$2.059 R$2.091 R$1.236 R$1.236 R$1.232
2013 R$2.155 R$2.141 R$2.150 R$1.300 R$1.300 R$1.296
2014 R$2.173 R$2.160 R$2.221 R$1.343 R$1.328 R$1.271
2015 R$2.064 R$2.050 R$2.145 R$1.330 R$1.330 R$1.324
2016 R$2.220 R$1.281
2017 R$2.184 R$1.300
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Tabela 12. Medidas de desigualdades da distribuição do rendimento do trabalho para POC - PNAD Tradicional e PNAD Contínua (valores 
monetários em reais de setembro – outubro – novembro de 2017) 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Ano
Gini - PNAD 
Tradicional

Gini Total - PNAD 
Tradicional

Gini - PNAD 
Contínua

T de Theil - PNAD 
Tradicional

T de Theil Total - 
PNAD Tradicional

T de Theil - PNAD 
Contínua

Razão 10+/40- 
PNAD Tradicional

Razão 10+/40- Total 
PNAD Tradicional

Razão 10+/40- 
PNAD Contínua

1995 0,584 0,695 20,956
1996 0,579 0,684 20,284
1997 0,579 0,688 20,416
1998 0,575 0,677 19,770
1999 0,566 0,649 18,757
2001 0,565 0,664 18,277
2002 0,563 0,655 17,994
2003 0,554 0,635 16,878
2004 0,546 0,546 0,623 0,623 16,182 16,182
2005 0,544 0,543 0,624 0,623 15,851 15,794
2006 0,541 0,540 0,616 0,615 15,359 15,274
2007 0,527 0,527 0,583 0,584 14,272 14,244
2008 0,520 0,520 0,570 0,57 13,757 13,696
2009 0,517 0,517 0,578 0,577 13,509 13,449
2011 0,500 0,501 0,534 0,536 12,345 12,413
2012 0,497 0,497 0,51896 0,545 0,546 0,56582 12,042 12,079 13,68
2013 0,495 0,496 0,51260 0,526 0,528 0,54949 11,989 12,053 13,17
2014 0,491 0,491 0,51367 0,509 0,510 0,54888 11,774 11,794 13,33
2015 0,485 0,486 0,50802 0,498 0,500 0,53651 11,444 11,516 12,96
2016 0,52496 0,60806 14,16
2017 0,52439 0,58694 14,23
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Tabela 13. Estatísticas descritivas da distribuição da renda domiciliar per capita - PNAD Tradicional e PNAD Contínua (valores monetários em 
reais de setembro – outubro – novembro de 2017) 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ano
Média - PNAD 

Tradicional
Média Total - 

PNAD Tradicional
Média - PNAD 

Contínua
 Mediana - PNAD 

Tradicional
 Mediana Total - 

PNAD Tradicional
Mediana - 

PNAD Contínua
1995 R$850 R$415
1996 R$865 R$425
1997 R$863 R$425
1998 R$873 R$438
1999 R$823 R$421
2001 R$836 R$422
2002 R$837 R$429
2003 R$788 R$416
2004 R$814 R$805 R$439 R$432
2005 R$864 R$853 R$472 R$466
2006 R$945 R$933 R$526 R$516
2007 R$969 R$957 R$553 R$547
2008 R$1.015 R$1.004 R$596 R$589
2009 R$1.043 R$1.031 R$622 R$612
2011 R$1.108 R$1.096 R$690 R$678
2012 R$1.193 R$1.179 R$742 R$732
2013 R$1.235 R$1.220 R$780 R$773
2014 R$1.274 R$1.260 R$814 R$808
2015 R$1.185 R$1.172 R$759 R$745
2016 R$1.283 R$764
2017 R$1.274 R$757
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Tabela 14. Medidas de desigualdades da distribuição da renda domiciliar per capita - PNAD Tradicional e PNAD Contínua (valores monetários 
em reais de setembro – outubro – novembro de 2017) 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Ano
Gini - PNAD 
Tradicional

Gini Total - PNAD 
Tradicional

Gini - PNAD 
Contínua

T de Theil - PNAD 
Tradicional

T de Theil Total - 
PNAD Tradicional

T de Theil - 
PNAD Contínua

Razão 10+/40- PNAD 
Tradicional

Razão 10+/40- Total 
PNAD Tradicional

Razão 10+/40- 
PNAD Contínua

1995 0,599 0,727 23,700
1996 0,6 0,726 24,200
1997 0,6 0,731 24,200
1998 0,598 0,728 23,600
1999 0,5920 0,706 22,700
2001 0,594 0,719 22,900
2002 0,587 0,705 21,900
2003 0,581 0,68 21,100
2004 0,569 0,570 0,656 0,65968 19,500 19,621
2005 0,566 0,567 0,651 0,65369 19,200 19,290
2006 0,56 0,560 0,634 0,63714 18,300 18,417
2007 0,552 0,554 0,614 0,61813 17,700 17,843
2008 0,543 0,544 0,593 0,59578 16,600 16,745
2009 0,539 0,540 0,588 0,58991 16,200 16,360
2011 0,527 0,529 0,56 0,56385 15,200 15,397
2012 0,524 0,526 0,578 0,58123 14,900 15,061
2013 0,523 0,525 0,552 0,5564 14,800 15,045
2014 0,513 0,515 0,532 0,53474 14,000 14,133
2015 0,513 0,514 0,525 0,52897 14,000 14,125
2016 0,5492 0,62644 17,356
2017 0,5492 0,61516 17,520
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3. Evolução das Medidas de Pobreza do rendimento do trabalho – PNAD Tradiconal e 

PNAD Contínua 

 

 

Figura 65. Proporção de pobres para POC e PEA (linha de pobreza: 300) de 1995 a 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 

 

Figura 66. Proporção de pobres para POC e PEA (linha de pobreza: 800) de 1995 a 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 67. Medida HI para POC e PEA (linha de pobreza: 300) de 1995 a 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 

 

Figura 68. Medida HI para POC e PEA (linha de pobreza: 800) de 1995 a 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 69. Índice de Sen para POC e PEA (linha de pobreza: 300) de 1995 a 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

Figura 70. Índice de Sen para POC e PEA (linha de pobreza: 800) de 1995 a 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 71. Índice FGT para POC e PEA (linha de pobreza: 300) de 1995 a 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

Figura 72. Índice FGT para POC e PEA (linha de pobreza: 800) de 1995 a 2017 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 15. Efeitos percentuais estimados por meio das equações de rendimento para pessoas ocupadas, considerando o rendimento do trabalho e 
admitindo que a relação entre a escolaridade e o logaritmo do rendimento tenha a forma de uma poligonal com dois segmentos – PNAD 
Tradicional 1992 a 2015 

(Continua) 
 

Variáveis 
 

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 

Sexo feminino -34,90 -35,00 -32,80 -31,70 -32,50 -31,50 -31,30 -30,90 -31,40 -31,40 -31,10 

Até 10 anos de estudo 10,30 10,60 9,20 8,70 9,00 8,60 8,40 8,10 7,70 7,50 7,40 

Mais que 10 anos de estudo 13,90 15,20 16,40 16,20 16,10 16,80 17,00 17,50 18,20 17,50 17,60 

Agricultura -17,60 -16,10 -23,30 -26,30 -28,50 -28,00 -25,40 -25,80 -23,40 -21,60 -19,70 

Indústria 11,60 8,90 9,00 5,70 5,00 3,50 2,40 0,40 -1,70 -1,20 -0,50 

Posição na ocupação: empregador 76,90 92,10 110,20 103,90 102,70 90,30 91,80 82,90 86,00 80,60 82,30 

Conta própria -3,00 3,40 5,20 7,30 -0,30 -3,80 -3,90 -8,40 -9,60 -12,30 -12,50 

Negra -10,90 -12,00 -11,50 -12,40 -11,80 -11,50 -12,40 -12,40 -11,50 -12,40 -11,70 

Amarela  15,90 16,40 14,30 20,90 20,70 15,70 6,70 22,30 -1,40 12,90 6,40 

Situação do domicílio: Rural -15,60 -15,90 -17,20 -15,30 -14,40 -13,40 -11,40 -13,30 -12,50 -9,40 -8,70 

Condição no domicílio: Pessoa responsável 30,30 30,40 32,70 31,10 29,70 30,10 29,90 28,00 28,60 27,40 27,60 

Cônjuge 15,30 14,00 16,30 15,10 15,00 14,30 15,90 15,40 16,60 17,30 16,70 

Região: Norte 26,30 44,80 28,80 27,40 28,10 21,10 22,00 26,30 28,40 29,10 32,90 

MS+MT+GO 32,90 51,10 27,60 30,00 32,30 28,60 28,30 34,30 38,70 42,10 45,70 

MG+ES+RJ 37,20 34,90 28,10 31,10 33,60 31,00 30,50 30,40 33,80 32,90 35,30 

Sul 46,60 60,30 35,40 36,60 41,40 35,00 32,90 35,80 41,80 44,00 46,20 

São Paulo  79,00 85,10 76,60 78,80 82,80 72,60 69,70 65,60 66,50 63,80 61,60 

Distrito Federal 74,40 113,00 86,20 95,90 99,50 86,80 79,30 84,40 91,20 85,70 90,90 

 

Fonte: Os coeficientes de regressão para o período 1992 – 2015 foram calculados pelo orientador desta dissertação, Rodolfo Hoffmann, utilizando os dados sobre pessoas 

ocupadas da PNAD Tradicional. Foram excluídas, obviamente, todas as observações com falta de qualquer informação sobre as variáveis incluídas na regressão. 
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Tabela 15. Efeitos percentuais estimados por meio das equações de rendimento para pessoas ocupadas, considerando o rendimento do trabalho e 
admitindo que a relação entre a escolaridade e o logaritmo do rendimento tenha a forma de uma poligonal com dois segmentos – PNAD 
Tradicional 1992 a 2015 

(Continuação) 

 
Variáveis 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Sexo feminino -30,20 -30,60 -30,20 -31,30 -30,40 -30,10 -29,60 -29,40 -28,70 -28,30 

Até 10 anos de estudo 7,20 7,00 6,70 6,20 6,10 4,80 5,00 4,70 4,60 4,50 

Mais que 10 anos de estudo 17,10 17,00 16,40 16,00 15,30 15,30 14,90 14,70 14,30 14,00 

Agricultura -20,40 -22,10 -21,00 -20,10 -22,70 -25,30 -25,50 -24,70 -24,40 -23,60 

Indústria -0,70 -0,90 0,10 -0,60 -0,40 2,20 1,90 1,70 1,70 1,10 

Posição na ocupação: empregador 82,20 80,00 82,60 79,70 77,60 84,50 80,20 83,60 78,60 67,50 

Conta própria -15,00 -14,60 -10,10 -12,10 -14,10 -7,10 -7,00 -8,00 -7,70 -11,20 

Negra -10,70 -11,00 -10,60 -11,30 -11,00 -10,50 -10,10 -10,20 -9,80 -9,90 

Amarela  8,70 0,90 1,40 2,30 5,30 2,80 9,60 3,80 8,10 8,00 

Situação do domicílio: Rural -10,60 -11,10 -11,50 -12,60 -11,70 -15,30 -14,20 -13,60 -12,70 -14,40 

Condição no domicílio: Pessoa responsável 26,80 25,70 22,60 21,50 20,50 20,00 19,70 18,50 18,50 18,50 

Cônjuge 15,40 15,70 14,50 14,70 13,80 14,90 14,70 13,30 14,30 13,40 

Região: Norte 32,40 30,00 31,40 26,70 27,40 22,60 22,40 25,50 21,80 20,90 

MS+MT+GO 44,20 41,70 45,20 40,60 41,30 42,40 45,10 45,40 44,70 46,20 

MG+ES+RJ 34,50 33,40 36,30 34,30 33,90 33,70 34,70 36,00 34,10 36,30 

Sul 47,00 43,90 47,10 42,90 45,10 43,30 41,90 45,70 45,50 47,50 

São Paulo  58,90 54,30 59,20 53,50 49,40 50,30 49,30 50,50 48,10 48,30 

Distrito Federal 88,50 87,50 93,00 86,60 86,60 76,60 79,50 83,30 79,00 82,50 

 
Fonte: Os coeficientes de regressão para o período 1992 – 2015 foram calculados pelo orientador desta dissertação, Rodolfo Hoffmann, utilizando os dados sobre pessoas 

ocupadas da PNAD Tradicional. Foram excluídas, obviamente, todas as observações com falta de qualquer informação sobre as variáveis incluídas na regressão. 


