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Apresentação
Em março de 2007, o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE)
realizou, em parceria com a Assessoria Especial da Presidência da República,
os Ministérios do Desenvolvimento Social, da Educação, do Planejamento e
o Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA), o 2º Seminário de Análise dos Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). O evento
reuniu lideranças acadêmicas e gestores de políticas públicas para discutir, a
partir das revelações trazidas pela PNAD 2005, os avanços e insucessos resultantes das políticas sociais implementadas pelo Governo nos últimos anos.
Diante dos bons resultados alcançados no primeiro encontro, em 2006 – que
analisou a PNAD 2004 –, a comissão organizadora decidiu transformar o evento numa atividade anual. Dessa forma, assim que foram divulgados os resultados da PNAD 2005, deu-se início ao trabalho de identificação dos pesquisadores que construiriam as análises dos resultados encontrados pela PNAD em
três áreas: Educação, Pobreza e Desigualdade e Mercado de Trabalho.
A qualidade dos trabalhos apresentados tornou imperativa esta publicação,
que foi dividida em três partes, cada uma delas dedicada a uma área específica. É importante ressaltar que embora as informações utilizadas reflitam uma
situação estrutural, visto que se fundamentam nos achados da PNAD 2005, a
densidade das análises dá aos textos caráter documental que servirá de referência para estudos futuros.
A característica mais marcante desse seminário é o estabelecimento de um
diálogo produtivo envolvendo os técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), produtor da informação; os acadêmicos e especialistas na
análise dos dados e seus impactos na sociedade; e os executivos responsáveis
pela formulação das políticas públicas.
O resultado maior da parceria é a convergência de esforços entre equipes,
condição fundamental para o sucesso de um empreendimento. No caso em
questão, a sintonia entre as equipes das diferentes instituições, o respeito às
características e missões de cada uma delas, bem como o consenso de que
existe um processo de construção de uma nação mais eqüitativa e de que é
preciso levar essa informação à sociedade, foram essenciais.

Ressalta-se, ainda, que os dados da PNAD 2005, segundo os analistas, foram reveladores. A avaliação é de que o País está melhor hoje que no início da década.
No que diz respeito à distribuição da riqueza, apesar de permanecer grande o
hiato entre os estratos mais pobres e os mais ricos, os recenseamentos recentes
mostram que a concentração de renda entrou em declínio e a desigualdade
brasileira está no nível mais baixo dos últimos 25 anos. A recuperação do salário
mínimo, sensível nos últimos quatro anos, teve participação importante nesse
resultado, e o Programa Bolsa-Família foi vital nesse processo.
Revelou-se, ainda, que em relação ao número de brasileiros inseridos no mercado formal de trabalho, a situação hoje é muito mais confortável que nas
últimas três décadas.
Os dados do setor educacional apontam desafios que deverão ser enfrentados nos próximos anos. A universalização do Ensino Fundamental é uma realidade, mas não foi acompanhada da qualidade necessária para um efetivo
processo de inclusão social. A despeito dos indiscutíveis avanços na área, as
taxas de reprovação e abandono nesse nível de ensino e os déficits de atendimento à educação Infantil permanecem como desafios para a agenda de governo nesta década. No ensino médio, distorção idade-série e qualidade da
educação oferecida, dentre outros, são temas que merecem atenção especial.
Apesar disso, o Brasil está mudando para melhor. Essa é a boa notícia.
O resultado do 2º Seminário, que agora compartilhamos com os leitores, foi
muito produtivo graças à dedicação de todas as equipes envolvidas e ao cuidadoso trabalho de Coordenação do CGEE.
CARLOS LUPI
Ministro do Trabalho e Emprego
FERNANDO HADDAD
Ministro da Educação
PAULO BERNARDO
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão
PATRUS ANANIAS
Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
LÚCIA CARVALHO PINTO DE MELO
Presidenta do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
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Este texto versa sobre o comportamento do mercado de trabalho brasileiro
ao longo do período 1995/2005. Em linhas gerais, comprova-se uma diferença
importante de comportamento do emprego formal (com Carteira assinada)
entre dois períodos distintos (1995/1999 e 2001/2005), com implicações relevantes tanto para a retomada de um possível movimento de reestruturação e
melhor ordenamento do mercado de trabalho nacional como para uma trajetória potencialmente benéfica de melhoria dos indicadores de desempenho
financeiro da previdência social. Para além dessa caracterização empírica, o
texto também procura discorrer sobre algumas das prováveis causas desse
fenômeno, avaliando, em cada caso, as condições para sua sustentabilidade
temporal. Aumento e desconcentração do gasto social, aumento e diversificação do crédito interno, aumento e diversificação do saldo exportador, consolidação do regime tributário simplificado para microempresas e empresas
de pequeno porte (SIMPLES) e uma maior eficácia das ações de intermediação de mão-de-obra e de fiscalização das relações e condições de trabalho
nas empresas foram fatores identificados como os principais responsáveis
pela trajetória de recuperação do emprego formal no período 2001/2005. Importante dizer que, embora cada um deles traga contribuição independentemente dos demais para o fenômeno em tela, na prática eles devem estar
agindo simultaneamente numa mesma direção, ainda que em combinações
diversas entre si. Ademais, todos esses fatores agem, explicitamente, em
direção contrária às restrições impostas pelo arranjo dominante de política
macroeconômica em curso no País, de sorte que, na presença de um arranjo mais favorável, as chances de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
e de intensificação do movimento de formalização do mercado de trabalho
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poderiam ter sido ainda maiores. Por fim, outro ponto em comum que chama
atenção é o fato de que todos os fatores apontados são passíveis de algum
tipo de atuação conscientemente direcionada por parte do Estado. Ou seja,
há instrumentos de ação e capacidade operativa suficientes nos aparelhos
de Estado existentes para a ativação desses e outros fatores em prol de uma
estratégia mais robusta e duradoura de desenvolvimento com inclusão social
pelo trabalho.
Palavras-chave: Trabalho; Emprego Formal; Macroeconomia; Desenvolvimento; Inclusão Social.

Abstract
In 2005, it was detected, after a long period of a decrease percentage of
working children from 5 to 15 years of age, noticed since the beginning of
the 1990’s, an increase of 156,591 children in comparison with 2004. In 2005,
although only 32% of working children have earned any kind of payment for
his/her work, virtually all of them received less than a minimum wage per
month. However, a higher number of workers were perceived in the family
group who earn the lowers payments. Based on this information, from 2004
to 2005, that increase detected in the working children seems to find in
the younger children (5 to 11 years of age), who live in the relatively more
poor regions of the North and Northern region of Brazil; almost all earning
a payment or a very low payment, and they do not contribute to the family
earning. This increase is possibly due to family work in the farming sector or
in family business, such as the production of tapioca flour. The good news
is the percentage of children in school is increasing, even though they are
working.
Keywords: Work; Formal Work; Macroeconomics; Development; Social Inclusion.
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1. Introdução
Uma questão assaz importante tem inquietado os estudiosos do mundo do
trabalho no Brasil. Ela diz respeito às causas da expansão do emprego formal no período recente, nitidamente após a desvalorização cambial de 1999.
Como decorrência, também se discute acerca das condições de sustentabilidade desse fenômeno no tempo, pois isso não só poderia trazer resultados
importantes nos campos da estruturação e ordenamento do mercado de
trabalho nacional como de resto, colocaria a discussão a respeito do financiamento do sistema de seguridade social – e particularmente do sistema
previdenciário – em outro patamar.
Em função disso, no âmbito deste texto, os conceitos de setor formal e infor-

1

Segundo o critério demarcatório
ligado à relação de produção
vigente, o ideal seria excluir do
conceito de informalidade, tanto
aquela parcela de trabalhadores
agrícolas por conta própria, que
estão inseridos por essência
em situações de trabalho não
capitalistas, quanto aquela parcela
de profissionais liberais do meio
urbano que, além de auferirem
rendas elevadas, estão devidamente
registrados nas administrações
públicas, recolhendo contribuição
previdenciária como autônomos
(contribuintes individuais).
Entretanto, seria também desejável
incluir no conceito de informal
aqueles trabalhadores classificados
como empregadores, mas cujo
grau de organização dos negócios
é precário do ponto de vista da
separação das categorias lucro e
remuneração do empregador (prólabore).

mal são trabalhados em dupla perspectiva. A primeira considera informais
as atividades assalariadas desempenhadas fora do arcabouço institucional
legalmente estabelecido pelo Estado. A segunda perspectiva considera informais as atividades não assalariadas desenvolvidas por autônomos, em que
não há uma separação nítida entre a propriedade do empreendimento e a
execução de suas atividades-fim (separação capital/trabalho). Em outras palavras, a concepção de setor informal sustentada aqui concilia, de um lado, o
critério de demarcação proveniente da relação legal de trabalho, separando
trabalhadores com e sem Carteira assinada e, de outro, o critério oriundo da
relação de produção existente no negócio, que no caso dos trabalhadores
urbanos por conta própria é caracterizada por ser uma relação de produção
não estruturada em moldes tipicamente capitalistas.1
A justificativa para esse corte analítico está ligado ao fato de que no interior
de ambas as categorias ocupacionais assumidas como informais residem as
atividades de trabalho mais precárias, do ponto de vista do conteúdo ou qualidade da ocupação, e de mais frágil inserção profissional, do ponto de vista
das relações de trabalho. Isso não é, obviamente, o mesmo que dizer que não
existam atividades de trabalho precário ou frágeis também no seio das categorias de assalariados com Carteira, estatutários e militares, mas sim que
nesses casos a incidência de inserções de natureza ruim é bem menor, uma
vez que estão ligadas ao núcleo mais estruturado do mercado de trabalho.
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Não por acaso, o regime de trabalho predominantemente assalariado, que
se consolidou com o advento e expansão do modo capitalista de produção,
passou a ser tanto o canal de entrada dos indivíduos no mercado de trabalho, e daí no próprio sistema econômico, como também a forma a partir da
qual as pessoas se inscreviam na estrutura social, com todos os rebatimentos passíveis de investigação em termos da hierarquização das classes e dos
conteúdos culturais e simbólicos relacionados. Principalmente a partir do
final da Segunda Guerra Mundial, a montagem (em alguns países) ou a consolidação (em outros) dos respectivos Estados de bem-estar tinham como
referência central para a concessão de benefícios sociais e transferências de
renda a filiação assalariada formal dos trabalhadores, pois a primazia dessa
condição de trabalho, mediada pela esfera pública, garantia a possibilidade
de controle e avaliação dos programas e dos recursos governamentais envolvidos. O padrão de assalariamento formal permitia, ainda, organizar os fluxos
do mercado de trabalho de modo a favorecer um tipo de convívio humano
não-disruptivo, na verdade homogeneizador da estrutura social.2
No caso brasileiro, embora até hoje não tenhamos atingido um patamar de
homogeneização e de equilíbrio social como o de alguns países europeus ocidentais, esse modelo de sociedade e de relação de trabalho serviu de espelho
aos processos de industrialização e de urbanização no presente trabalho adotados. É nesse sentido que a possibilidade de fracasso da sociedade salarial
e a proliferação de formas ditas atípicas ou informais de trabalho rompem a
trajetória pretérita de organização dos mercados de trabalho mundo afora e,
inclusive, no Brasil, impondo que se estude separadamente cada umas dessas novas categorias ocupacionais em formação nas sociedades contemporâneas.3 Assim, tendo em tela apenas o caso nacional, é preciso reconhecer, antes de mais nada, que as categorias ocupacionais chamadas informais sempre
foram dominantes no padrão de (des)estruturação do mercado de trabalho
doméstico com características que as colocam, ainda hoje, em posição desfavorável frente à maior parte das ocupações consideradas formais.
Em primeiro lugar, contata-se, particularmente junto aos assalariados sem
Carteira, que a ausência de mediação institucional pelo Estado torna mais
frágeis e assimétricas as relações capital/trabalho, favorecendo uma flexibilidade quantitativa (dispensa e contratação de mão-de-obra) muito elevada,
que contribui para engendrar uma alta rotatividade de trabalhadores nessas
12

2

Para estudos das tipologias de
modelos de proteção social no
mundo, ver Esping-Andersen (1993
e 2000). E para a crítica dos modelos
bismarckianos-contributivos, ver
Rosanvallon (1997) e (1998).

3

Um estudo crítico sobre a gênese e
a crise atual da sociedade fundada
no trabalho assalariado pode ser
visto em Castel (1998). Sobre a
montagem histórica e dilemas
atuais do chamado Sistema
Brasileiro de Proteção Social, ver
Cardoso Jr. e Jaccoud (2005).
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ocupações. Como se sabe, níveis muito altos de rotatividade produzem, de
um lado, postos de trabalho de baixa qualidade e praticamente nenhum investimento tecnológico ou em recursos humanos e, de outro, trabalhadores
sem especialização definida, que rodam intensamente por ocupações distintas sem perspectivas de ascensão profissional nem salarial. Em segundo
lugar, a ausência ou precariedade dos mecanismos de proteção social conferidos pelo Estado, a boa parte de seus cidadãos tende a transferir aos âmbitos
familiar e individual a responsabilidade pela sobrevivência numa sociedade
marcada por crescente redundância do trabalho vivo. Esse aspecto é particularmente dramático junto aos trabalhadores por conta própria de menores
rendas, que tendem a não recolher contribuição previdenciária e tampouco a
ter registrados nas administrações públicas seus pequenos negócios.
Como conseqüência mais direta dos aspectos mencionados anteriormente,
potencializam-se, tanto para os assalariados sem Carteira como para os trabalhadores por conta própria, maiores chances de terem de conviver com
níveis médios de remuneração inferiores e jornadas de trabalho superiores
às observadas para postos de trabalho semelhantes, porém pertencentes aos
segmentos formais e melhor organizados do mercado de trabalho. Esses aspectos concretos da realidade das categorias ocupacionais aqui chamadas
informais trazem ainda outras conseqüências nefastas sobre o ordenamento
do mercado de trabalho. Não desprezível é a insegurança crescente que reina
no interior de parcela significativa de trabalhadores ligados aos segmentos
menos estruturados, em que se pode medir níveis inferiores para a produtividade e para o bem-estar geral de suas famílias. Em suma, todos os traços
apontados para caracterizar a realidade das categorias ocupacionais dos autônomos e dos sem Carteira conferem certa uniformidade a esse conjunto de
trabalhadores, profundamente relacionada com a precariedade das ocupações e com a fragilidade das relações capital/trabalho, motivo pelo qual este
texto os investiga como uma unidade, genericamente denominada de setor
informal, sem perder de vista no entanto, as especificidades próprias que as
singularizam.
Isso posto, a idéia central deste texto é discutir o comportamento recente do
mercado de trabalho nacional, tendo em vista os condicionantes macroeconômicos mais gerais sob os quais se situa a problemática do emprego no País.
Em síntese, a Seção 2 descreve o comportamento agregado do mercado de
13
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trabalho, enfatizando, com base em informações do Programa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o período 1995/2005. Depois, a Seção 3 detalha um pouco mais os
fatores de curto prazo da economia brasileira e do mercado de trabalho no
período posterior à desvalorização cambial de 1999, dando destaque a um
amplo conjunto de informações acerca das prováveis causas de recuperação
do emprego formal e suas condições de sustentabilidade temporal.

2. O Mercado de Trabalho Brasileiro no Período 1995/ 2005:
Estabilização Monetária, Baixo Crescimento e Desregulação
Social do Trabalho
A fim de contextualizar o comportamento do mercado de trabalho nos anos
1995/2005, é necessário traçar, ainda que brevemente, a evolução do quadro
macroeconômico no mesmo período. Como se sabe, o mercado de trabalho
nacional passou por algumas modificações profundas entre 1995/2005, quase todas influenciadas diretamente pelo cenário macroeconômico mais geral.
Na verdade, é perceptível nesse período, a existência de três momentos claramente discerníveis, por meio dos quais se nota, de fato, que o mercado de
trabalho reflete, em grande medida, o comportamento ditado pelas políticas
públicas do período.
Entre 1995 e o final de 1998, em um ambiente macroeconômico marcado
por sobrevalorização cambial e diferencial positivo e elevado entre as taxas
de juros domésticas e internacionais, as principais variáveis do mercado de
trabalho nacional sofreram processo intenso de deterioração. Os níveis absolutos e relativos de desemprego aumentaram, bem como a informalidade das
relações de trabalho e a desproteção previdenciária para amplos segmentos
do mercado de trabalho urbano, enquanto os níveis reais médios de renda do
trabalho e a sua distribuição pioraram.
Entre a desvalorização cambial de 1999 e meados de 2003, apesar do arranjo de política econômica restritivo (câmbio semiflutuante, superávits fiscais
generosos, taxas de juros elevadas e metas rígidas de inflação), a economia
brasileira operou em um contexto de comércio internacional favorável, o que
permitiu certo arrefecimento das tendências anteriores para as principais
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4

No seminário sobre os resultados
da PNAD-2004, Dedecca; Rosandiski
(2006) apresentaram e trabalho
relacionando a recuperação econômica
recente, pós-desvalorização do Real
em 1999, com uma intensa geração
de trabalho formal. Em linhas gerais,
aquele trabalho chegou às seguintes
conclusões: “A primeira remete-se à
predominância dos empregos com
contribuição no total dos postos de
trabalho criados. A segunda refere-se
ao papel relevante da indústria na
geração de novas oportunidades de
trabalho. A terceira vincula-se ao fato
de uma razoável concentração dos
postos gerados nos estabelecimentos
de porte mais significativos. A quarta
mostra que boa parte das oportunidades
criadas exigiu, ao menos, o segundo grau
completo, sendo expressiva a criação de
postos para pessoas com o segundo grau
completo e superior. Finalmente, que os
postos gerados, predominantemente,
foram de remuneração entre um e menos
de dois salários mínimos.” (DEDECCA;
ROSANDISKI, 2006, 188p.). Tendo
confirmado a maior parte daquelas
conclusões, e não havendo mudanças
significativas em termos do perfil da
ocupação gerada em 2005, este nosso
trabalho pautou-se pela estratégia
de fornecer um panorama geral do
mercado de trabalho entre 1995 e 2005,
em termos da evolução e composição
da força de trabalho ocupada, da
evolução do grau de informalidade
e da cobertura previdenciária, e
da evolução e distribuição dos
rendimentos do trabalho, para depois
buscar aprofundar, com base em
argumentos e estatísticas de fora das
PNADs, as causas mais prováveis para
a recuperação do emprego formal no
país. Julgamos ter sido esta a melhor
opção para avançarmos o debate em
tão complexa e importante temática de
nossos dias.

variáveis do mercado de trabalho. Os níveis absolutos e relativos de desemprego pararam de subir no mesmo ritmo que antes, a informalidade das relações de trabalho e o grau de desproteção previdenciária arrefeceram (mas
em patamares muito elevados) e, enquanto os níveis médios de renda real do
trabalho continuaram a cair para a maior parte das categorias ocupacionais,
a distribuição dos rendimentos começou a esboçar uma pequena melhora,
sobretudo depois de 2001.
Por fim, no triênio 2004/2006, a despeito do arranjo de política macroeconômica manter-se praticamente inalterado, a pujança do comércio exterior,
combinada com pequenas reduções nos patamares de juros internos e com
uma importante expansão das várias modalidades de crédito, aumentos do
salário mínimo à frente da inflação e expansão das políticas sociais, houve
uma reação positiva do mercado de trabalho a estímulos até certo ponto tímidos da política econômica. Evidenciava-se tanto a relação de causalidade
entre cenário macroeconômico e variáveis cruciais do mundo do trabalho
como o potencial multiplicador implícito entre essas duas dimensões. A taxa
de desemprego aberto, o grau de informalidade das relações de trabalho e o
grau de desproteção previdenciária esboçaram diminuição, enquanto o nível
de remunerações da base da pirâmide social parou de cair em 2004, elevando-se ligeiramente em 2005, o que contribuiu para prolongar o processo de
redução das desigualdades de renda em bases mais virtuosas.
Pois bem, diante desses distintos momentos macroeconômicos, pretende-se
mostrar, na seqüência, como variou o mercado de trabalho nacional, tendo
por base três recortes analíticos, a saber: i) evolução da ocupação/desocupação; ii) grau de formalização/informalização das relações de trabalho; iii)
evolução dos rendimentos do trabalho e sua distribuição relativa.4

2.1 Evolução e composição da ocupação/desocupação da força de
trabalho
Pela Tabela 1 podem-se constatar importantes diferenças de comportamento
da ocupação (quantitativas e qualitativas) entre os subperíodos 1995/1999 e
2001/2005. Em primeiro lugar, há que se destacar uma piora generalizada, em
variáveis cruciais do mercado de trabalho, durante o primeiro subperíodo de
análise. A taxa de ocupação (PO/PEA) regrediu de forma mais acentuada que
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a taxa de participação (PEA/PIA) entre 1995/1999, fazendo a taxa de desemprego (PD/PEA) crescer 62,6% no período, o que a elevou de 6,1%, em 1995,
para 9,9%, em 1999. Entre 2001/2005, apesar da forte recuperação da taxa de
participação (PEA/PIA), a ocupação total teve desempenho bastante positivo,
contribuindo para a manutenção da taxa de desemprego em um patamar
ligeiramente inferior a 10% ao ano.

Tabela 1
Mudanças na Composição do Mercado de Trabalho Nacional entre 1995 e 2005
Composição do Mercado de Trabalho

População
Ocupada 1995

População
Ocupada 1999

População
Ocupada 2001

População
Ocupada 2005

Variação
1995/1999

Variação
2001/2005

População em Idade Ativa (PIA)

86.844.125

97.394.347

103.059.409

112.044.816

12,1%

8,7%

População Economicamente Ativa (PEA)

64.594.325

72.274.808

75.897.343

85.826.536

11,9%

13,1%

População Ocupada Total (PO)

60.661.351

65.119.743

68.601.819

77.519.737

7,3%

13,0%

Taxa de Participação (PEA/PIA)

74,4%

74,2%

73,6%

76,6%

-0,2%

4,0%

Taxa de Ocupação (PO/PEA)

93,9%

90,1%

90,4%

90,3%

-4,1%

-0,1%

Taxa de Desemprego (PD/PEA)

6,1%

9,9%

9,6%

9,7%

62,6%

0,7%

33.383.619

35.913.595

39.581.532

45.852.402

7,6%

15,8%

Assalariado com Carteira

19.064.436

19.664.351

2.961.776

26.462.968

3,1%

20,5%

Assalariado sem Carteira

9.841.855

11.530.983

12.856.904

14.158.860

17,2%

10,1%

282.364

288.891

267.106

253.760

2,3%

-5,0%

4.194.964

4.429.370

4.495.746

4.976.814

5,6%

10,7%

4.514.037

5.019.957

5.490.403

6.174.596

11,2%

12,5%

Doméstico com Carteira

947.137

1.314.510

1.500.260

1.686.982

38,8%

12,4%

Doméstico sem Carteira

3.566.900

3.705.447

3.990.143

4.487.614

3,9%

12,5%

10.148.963

11.262.304

11.629.435

12.721.728

11,0%

9,4%

Trabalhador por Conta Própria Agrícola

3.564.359

3.575.242

3.202.067

3.252.182

0,3%

1,6%

Empregador

2.466.068

2.674.429

2.836.181

3.203.238

8,4%

12,9%

Trabalhador Não Remunerado

4.369.723

4.514.675

3.899.379

3.912.632

3,3%

0,3%

Trabalhador Produção Consumo Próprio

2.209.320

2.072.669

1.838.936

2.318.243

-6,2%

26,1%

0

85.720

121.508

84.716

–

-30,3%

Empregado Assalariado Total

Militar
Funcionário Público Estatutário
Trabalhador Doméstico Total

Trabalhador por Conta Própria Não-Agrícola

Trabalhador Construção Uso Próprio

Fonte: IBGE/PNADs de 1995, 1999, 2001 e 2005.
Elaboração: Diretoria de Estudos Sociais (DISOC/IPEA).
Obs.: Foi considerada apenas a população de 16 a 59 anos de idade; os cálculos excluíram as pessoas da Região Norte rural; excluíram-se também os trabalhadores com renda não declarada e
aqueles com renda igual a zero.

Em termos setoriais, verifica-se claramente movimento de terceirização da
ocupação ou aumento da participação da População Ocupada nos setores
terciários da economia (comércio e serviços de toda espécie), tal qual evidenciado pelo Gráfico 1.
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Ainda que parte desse movimento possa ser explicado pelo processo normal
de desenvolvimento do País, associado ao aumento da renda per capita urbana, o fato é que não parece desprezível o papel desempenhado pelas baixas
taxas de crescimento da economia durante todo o período considerado. Em
outras palavras, em um contexto de retração prolongada no nível de atividade – que se instaura sobre um mercado de trabalho de oferta abundante de
mão-de-obra desprovida de amplos mecanismos de proteção social – a dinâmica de criação de novos postos de trabalho parece depender relativamente
mais das condições de oferta que das de demanda por trabalho. Quando é
esse o caso, as atividades geradas, por exemplo, no comércio ambulante e nos
serviços pessoais, crescem vertiginosamente, inflando de maneira patológica
o setor terciário da economia.
Embora boa parte do contingente de pessoas ocupadas em atividades terciárias seja fruto do aumento das taxas de participação da mão-de-obra no
mercado de trabalho, caso, por exemplo, da entrada relativamente maior
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de mulheres na composição da PEA, há de se destacar também o fato de ter
havido no período em foco uma “migração” significativa de trabalhadores
industriais para postos de trabalho abertos no comércio e serviços em geral. Em outras palavras, em que pesem as transformações recentes sobre o
mundo do trabalho, advindas dos processos globais de reestruturação produtiva e organizacional, o certo é que a manutenção de políticas domésticas de viés contencionista por longos períodos influenciou negativamente
o tamanho e a composição do pessoal ocupado entre 1995 e 2005.
A desagregação do pessoal ocupado por grandes setores da atividade econômica (Gráfico 1)5 mostra, por exemplo, que os setores industriais mantiveramse praticamente estagnados na composição total da ocupação, enquanto os
setores de serviços produtivos e serviços distributivos (que incluem todas as
atividades do comércio) foram os que mais cresceram no período sob foco,
além de serem os que mais empregam dentro da economia, em torno de 22%
do total, se considerados conjuntamente.
Os setores de serviços pessoais e sociais privados apresentaram crescimento
modesto, embora a categoria dos domésticos aí incluída, tenha crescido bastante no período. Enquanto em 1995 esse conjunto de atividades empregava
pouco menos de 15% da força de trabalho ativa do País, em 2005 passaram a
ocupar 15,3% do contingente total. De outra parte, é possível verificar que as
atividades ligadas aos serviços sociais públicos (que incluem as redes de saúde
e educação) viram crescer sua participação na ocupação total de 12,5% para
perto de 14% em 2005.
De todos os setores analisados, tem-se que os setores de serviços distributivos
(comércio e reparação; transporte e armazenagem) e os setores de serviços
pessoais (serviços domésticos; alojamento e alimentação) são os que concentram as atividades cuja ocupação está fortemente associada às condições de
oferta de força de trabalho, ao contrário dos serviços produtivos (serviços financeiros, comunicações e demais serviços prestados às empresas) e serviços
sociais (serviços sociais privados, administração pública; educação, saúde e
demais serviços sociais públicos), que possuem dinâmica de geração de postos de trabalho ligada mais estreitamente às condições de demanda por trabalho. Esse é certamente um aspecto importante para explicar as diferenças de
qualidade entre ambos os tipos de ocupação, as que se determinam por força

18

5

No Gráfico 1, os setores econômicos
tradicionais da PNAD foram
retrabalhados da seguinte forma:
Setor Agrícola: idem ao original.
Indústria da Construção: idem ao
original. Indústria da Transformação:
inclui indústria da transformação
e outras atividades industriais.
Serviços Produtivos e Distributivos:
inclui comércio e reparação;
transporte, armazenagem e
comunicação. Serviços Pessoais
e Sociais Privados: inclui serviços
domésticos; alojamento e
alimentação; outros serviços
coletivos, sociais e pessoais.
Serviços Sociais Públicos: inclui
administração pública; educação,
saúde e serviços sociais. Outras
Atividades: inclui atividades mal
definidas ou não declaradas.
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da oferta e as que o fazem por força da demanda por trabalho, com implicações
diferentes quanto aos processos de informalização/formalização das relações
laborais, tal como será visto abaixo.

2.2 Grau de informalidade na população ocupada e cobertura
previdenciária
Na Tabela 1, vemos que, em termos absolutos, a população ocupada aumentou duas vezes e meia mais no subperíodo 2001/2005 do que entre 1995/1999,
valendo ressaltar, agora, as diferenças qualitativas desse processo.
O emprego assalariado teve comportamento muito distinto entre os dois
subperíodos: enquanto no primeiro, o emprego com Carteira assinada teve
incremento de apenas 3,1%, no segundo, essa expansão foi de 20,5%. De outra maneira, isso significou que, de cada 100 novas ocupações geradas entre
2001/2005, 50,5% foram com Carteira, contra percentual de apenas 13,5%
entre 1995/1999. Claramente, aconteceu de parte expressiva dos empregos
sem Carteira ter-se formalizado, pois a taxa de crescimento dos sem Carteira
caiu de 17,2% para 10,1% entre os dois subperíodos analisados, fazendo com
que essa categoria reduzisse sua contribuição no total das ocupações geradas, de 37,9% para 14,6% entre os dois subperíodos.
Em relação ao emprego doméstico, aconteceu algo diferente. Embora a taxa
de expansão dessa categoria ocupacional tenha sido praticamente a mesma
nos dois subperíodos, ocorreu que entre 1995/1999 o emprego doméstico
com Carteira cresceu 38,8%, contra uma expansão de apenas 12,4% entre
2001/2005. Por conta disso, o emprego doméstico com Carteira representou
8,2% de todo o incremento da ocupação no subperíodo 1995/1999 e apenas
2,1% no incremento da ocupação entre 2001/2005.
Outros dois movimentos dignos de nota ocorreram com os trabalhadores por
conta própria e os trabalhadores na produção para o autoconsumo. No primeiro caso, arrefeceu-se entre 2001/2005 a tendência de crescimento dessa
categoria ocupacional no total da ocupação, de tal maneira que, nesse subperíodo, apenas 12,2% de cada 100 novas ocupações foram por conta própria,
contra uma contribuição de 25% em cada 100 novas ocupações geradas entre 1995/1999. No caso dos trabalhadores na produção para o autoconsumo,
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ocorreu, entre 2001/2005, aumento não-desprezível de participação dessa
categoria no total da ocupação, pois de cada 100 novas ocupações criadas,
algo como 5,4% foram de trabalhadores na produção para autoconsumo.
Parece pouco, mas esse percentual foi exatamente igual à contribuição verificada para a categoria dos funcionários públicos estatutários. Ademais, esse
dado é surpreendente também porque havia ocorrido uma redução de 6,2%
dos trabalhadores na produção para o autoconsumo entre 1995/1999.
Essas informações podem ser complementadas pela Tabela 2, que procura
apresentar a participação percentual de cada categoria ocupacional no total
da ocupação, sua trajetória entre 1995 e 2005, bem como a vinculação previdenciária em cada caso.

Tabela 2
Distribuição Percentual da População Ocupada e Vinculação Previdenciária, Brasil – 1995-2005
Composição do Mercado de Trabalho
População Ocupada Total (PO)
Empregado Assalariado Total
Assalariado com Carteira
Assalariado sem Carteira
Militar
Funcionário Público Estatutário
Trabalhador Doméstico Total
Doméstico com Carteira
Doméstico sem Carteira
Trabalhador por Conta Própria Não-Agrícola
Trabalhador por Conta Própria Agrícola
Empregador
Trabalhador Não Remunerado
Trabalhador Produção Consumo Próprio
Trabalhador Construção Uso Próprio

% sobre
População
Ocupada
1995
100,0%
55,0%
31,4%
16,2%
0,5%
6,9%
7,4%
1,6%
5,9%
16,7%
5,9%
4,1%
7,2%
3,6%
0,0%

% sobre
População
Ocupada
1999
100,0%
55,2%
30,2%
17,7%
0,4%
6,8%
7,7%
2,0%
5,7%
17,3%
5,5%
4,1%
6,9%
3,2%
0,1%

% sobre
População
Ocupada
2001
100,0%
57,7%
32,0%
18,7%
0,4%
7,6%
8,0%
2,2%
5,8%
17,0%
4,7%
4,1%
5,7%
2,7%
0,2%

% sobre
População
Ocupada
2005
100,0%
59,1%
34,1%
18,3%
0,3%
6,4%
8,0%
2,2%
5,8%
16,4%
4,2%
4,1%
5,0%
3,0%
0,1%

% de NãoContribuintes
INSS 1995
47,6%
29,7%
0,0%
92,1%
99,1%
0,0%
77,5%
0,0%
96,6%
75,7%
95,6%
31,5%
98,1%
99,5%
100,0%

% de NãoContribuintes
INSS 1999
47,4%
29,9%
0,0%
90,5%
99,8%
0,0%
71,6%
0,0%
97,0%
79,6%
94,2%
37,5%
97,8%
99,6%
100,0%

% de NãoContribuintes
INSS 2001
50,8%
29,3%
0,0%
88,2%
99,0%
0,0%
70,3%
0,0%
96,7%
81,3%
95,3%
39,2%
97,2%
99,5%
100,0%

% de NãoContribuintes
INSS 2005
48,7%
27,3%
0,0%
86,5%
99,0%
0,5%
70,0%
0,0%
96,3%
82,1%
92,3%
39,0%
97,0%
99,4%
99,0%

Fonte: IBGE/PNADs de 2001, 2004 e 2005.
Elaboração: DISOC/IPEA.
Obs.: Foi considerada apenas a população de 16 a 59 anos de idade; os cálculos excluíram as pessoas da zona norte rural; excluíram-se também os trabalhadores com renda não declarada e aqueles com
renda igual a zero; no detalhamento da composição dos conta-própria, foram excluídos os que não declararam se contribuem ou não com a Previdência.

Inicialmente, cabe destacar o aumento de 55% para quase 60% no grau
de assalariamento geral da força de trabalho, mas com queda do emprego
com Carteira entre 1995/1999 e recuperação mais que proporcional entre
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2001/2005, o que serviu para compensar também a queda de participação
ponta a ponta (1995/2005) dos militares e funcionários públicos no total da
ocupação. Ainda dentro dessa categoria dos assalariados em geral, bastante
relevante é a informação a respeito da vinculação previdenciária dos trabalhadores sem Carteira assinada, que mostra estar havendo processo de filiação voluntária lento, mas não-desprezível, pois, entre 1995/2005, enquanto
cresceu de 16,2% para 18,3% o peso dos sem Carteira no total da ocupação,
diminuiu de 92,1% para 86,5% o percentual daqueles que não contribuem
para regime algum de Previdência. No caso dos trabalhadores domésticos,
por sua vez, também houve aumento da filiação previdenciária, mas esta de
natureza compulsória, que motivada pelo aumento da participação dos trabalhadores domésticos com Carteira assinada no total da ocupação. Veja-se
que o percentual de não-contribuintes da Previdência Social dentre os domésticos sem Carteira manteve-se sempre em patamar elevado superior à
casa dos 96% em todos os anos analisados.
Fenômeno oposto pôde ser observado junto à categoria dos trabalhadores
por conta própria e dos empregadores. Em ambos os casos, entre 1995/2005,
a manutenção das participações relativas no total da ocupação, de cerca de
17% para os autônomos e de 4% para os empregadores, se traduziram em
aumento da desproteção previdenciária no período. No caso dos trabalhadores por conta própria, a porcentagem de não-contribuintes passou de 75,7%
para 82,1% entre 1995/2005 e a dos empregadores passou de 31,5% para
39% no mesmo intervalo de tempo.
Com o intuito de avançar um pouco na descrição desses fenômenos, subdi-

6

Nesta agregação, ficaram de fora
os trabalhadores por conta-própria
agrícolas, os trabalhadores na
produção para o autoconsumo e os
empregadores, que representaram
entre 13,6% e 11,3% dos
trabalhadores ocupados no período
1995/2005.

vidimos o mercado de trabalho em dois grupos distintos de trabalhadores
segundo o seu grau de estruturação: de um lado, estariam os trabalhadores
envolvidos em relações de assalariamento legal, ou seja, os trabalhadores
(assalariados e domésticos) com registro em Carteira assinada mais os funcionários públicos e militares; de outra parte, agruparíamos os trabalhadores
classificados como integrantes do conjunto de relações pouco estruturadas
de trabalho, isto é, os trabalhadores sem Carteira, os autônomos não-agrícolas, os trabalhadores não remunerados e os na construção para uso próprio.6
Ao primeiro grupo chamamos de “segmento estruturado” do mercado de trabalho, e ao segundo chamamos de “segmento pouco estruturado”.
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Um aspecto a ser destacado é que o segmento pouco estruturado do mercado
de trabalho brasileiro sempre foi, ao longo de todo o período analisado, o núcleo dominante no total da ocupação, ou seja, atingiu o patamar de quase 48%
de participação na ocupação total entre 1995/1999, apenas reduzindo-se para
a casa dos 45% após a mudança do arranjo macroeconômico em 1999. O que
importa saber, então, é quão sustentável parece ser essa tendência recente, que
tem na expansão do assalariamento com Carteira assinada um dos seus vetores
mais importantes.7 Questão correlata é saber qual contribuição pode ser dada
pelas diversas políticas públicas em curso, visando prolongar o processo atual
de reordenamento e reestruturação do mercado de trabalho nacional.
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Uma outra abordagem sobre a
evolução da informalidade no
período recente, contrapondo
os resultados das PNADs aos das
Pesquisas Mensais de Emprego
(PMEs), pode ser visto em Ramos;
Ferreira (2006). Neste estudo, os
autores constataram aumento
da informalidade, entre 2001 e
2005, apenas para dentro do setor
industrial localizado nas regiões
metropolitanas. Em todos os
demais casos (setor industrial nãometropolitano, setor de serviços
e de comércio, metropolitano e
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não-metropolitano, setor agrícola,
e em todas as grandes regiões do
País), houve queda da informalidade
entre 2001 e 2005. Assim, pelos
procedimentos adotados, “os
dados da PNAD complementam e
qualfiicam o panorama fornecido
pela PME. Eles revelam que, no
plano nacional, não houve aumento
da informalidade, não obstante
ela ter permanecido em patamar
bastante elevado. Além disso, eles
ratificam e tornam ainda mais clara
a tendência identificada na PME
de convergência da informalidade
segundo diversos recortes: os
segmentos tradicionalmente
identificados como geradores de
postos de trabalho protegidos
– metrópoles, indústria e Região
Sudeste – perdem, em boa parte,
essa característica e tornam-se
mais similares aos demais.” Mas
como advertem os autores,
“(...) a estabilidade do grau de
informalidade no período se
deve a uma convergência que
não representa propriamente
o processo ideal: os segmentos
socioeconômico-geográficos com
maior incidência de informalidade
apresentam, em geral, alguma
melhora, enquanto os núcleos que
tradicionalmente tiveram melhor
desempenho nesse particular
experimentaram uma deterioração.”
(RAMOS; FERREIRA, 2006,
p. 485- 487).

2.3 Evolução e distribuição dos rendimentos do trabalho
No que diz respeito à evolução dos rendimentos do trabalho, o Gráfico 3
mostra que o período 1995/2005 pode ser subdividido em três momentos
distintos, a saber: i) entre 1995/1998, há ligeira elevação dos rendimentos médios reais de todas as categorias ocupacionais selecionadas, à exceção dos
trabalhadores por conta própria e dos empregadores; ii) entre 1998/2004, os
rendimentos ocupacionais de todas as categorias sofreram queda sistemática em termos reais; e iii) entre 2004/2005, depois de ter-se estancado a queda,
esboça-se pequena recuperação dos rendimentos médios reais de todas as
categorias estudadas, ainda que em intensidades diferenciadas e nem sempre suficientes para recompor o poder aquisitivo relativo ao ano de 1995.
Isso aconteceu apenas para os estatutários e militares (recomposição de
10,4% frente a 1995) e empregados sem Carteira (recomposição de 7,1%).
Nos demais casos, os ganhos obtidos em 2005 foram insuficientes para recomposição integral do ano-base, ou seja, perdas acumuladas de -15% para
os assalariados com Carteira assinada, -17,3% para os empregadores e -21,4%
para os trabalhadores por conta própria. Além disso, como também se pode
ver no Gráfico 3, os valores médios mensais dos assalariados com e sem Carteira e dos trabalhadores por conta própria não ultrapassam três salários mínimos aos valores vigentes em 2005.
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Outro aspecto a compor o quadro geral do mercado de trabalho brasileiro no
período 1995/2005 refere-se à distribuição dos rendimentos pessoais do trabalho. Dessa perspectiva, é preciso dizer que a hierarquia de remunerações responde a características da estrutura produtiva, preponderantemente vinculada
aos segmentos estruturados dos mercados de trabalho. Como o peso e a dinâmica desse segmento não conseguem absorver integralmente toda a oferta
efetiva de mão-de-obra, tem-se necessariamente um perfil concentrado para
a distribuição dos rendimentos provenientes do trabalho, que é reforçado pela
existência de um nível muito baixo de salários para a maior parte das pessoas
pertencentes à base pouco estruturada do mercado de trabalho. O mercado de
trabalho, com base muito ampla e indiferenciada, explicaria, em boa medida,
a existência e a reprodução de uma taxa salarial de nível muito reduzido como
referência para o sistema econômico, tanto em termos de custo empresarial
(peso reduzido das remunerações na composição do custo total dos bens e
serviços) como se pensada em termos do poder de compra dos trabalhadores.
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Quanto menor o piso salarial do mercado de trabalho, maior tende a ser a diferenciação salarial possível de se verificar no sistema, uma vez que ela se estabelece em função da hierarquização de cargos e remunerações derivadas do grau
de heterogeneidade da estrutura produtiva da economia como um todo.

Entre 1995/2005, nota-se pelo Gráfico 4 movimento quase contínuo de queda do índice de Gini para a concentração pessoal da renda, não obstante ele
ainda se encontre em patamar muito elevado e caminhe para baixo em ritmo
muito lento. Também preocupante é o fato de essa desconcentração da renda
do trabalho ter-se dado, na maior parte do tempo (1995 a 2003), simultaneamente aos processos de aumento do desemprego, queda dos rendimentos
reais e diminuição da participação da renda do trabalho na renda nacional.
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Por esses motivos, a rigidez à baixa dos índices de desigualdade no Brasil ajuda a reforçar a tese da desestruturação do nosso mercado de trabalho, o qual
reflete padrão bastante heterogêneo e precário de ocupações e de remunerações no seio da classe trabalhadora.

3. O Mercado de Trabalho Brasileiro Depois da Mudança
Cambial de 1999: Novo Arranjo Macroeconômico e as Fontes
de Recuperação do Emprego Formal
Desde que o Brasil abandonou, em janeiro de 1999, a âncora cambial que
servia de principal suporte à estabilização monetária, a política econômica
tem se ancorado na seguinte combinação: câmbio semiflutuante, superávits
fiscais generosos, taxas de juro elevadas e metas rígidas de inflação. Na visão
convencional sobre o tema, acredita-se que, além de abertura comercial irrestrita, deva-se também promover abertura radical da conta de capitais, por
meio da qual o país se habilita como receptor de recursos externos junto ao
movimento de globalização financeira em curso. Ademais, acredita-se que
expressivo aperto fiscal seja necessário para o sucesso dessa estratégia de
estabilização.
Embora não haja comprovação teórica nem evidência empírica definitiva a
respeito da necessidade de dito superávit fiscal, muito menos acerca do seu
tamanho percentual no Produto Interno Bruto (PIB), parece haver crença generalizada nos meios governamentais mais influentes, empresariais e midiáticos de que ele é condição fundamental para a estabilidade, à medida que que
isso aumentaria a confiança dos investidores privados e refinanciadores da
dívida pública na capacidade do Governo Federal em honrar, periodicamente, seus compromissos financeiros. Portanto, a aceitação do superávit fiscal
primário como condição para o controle inflacionário dependeria mais das
convenções estabelecidas entre os agentes relevantes do que propriamente
de algum fundamento macro ou microeconômico inerente ao sistema. De
qualquer modo, com dito superávit fiscal em curso estariam dados, na visão
convencional e dominante sobre o assunto, os fundamentos macroeconô-
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micos mínimos para a adoção de regime de metas de inflação, considerado
pelos condutores da política econômica como o mais adequado à sustentabilidade da estabilização monetária.
Ocorre que desde a desvalorização cambial de 1999, a estabilidade dos preços internos tem estado na dependência de uma combinação contraditória
de políticas. De um lado, de uma âncora fiscal produzida com cortes de gastos
reais e aumento da carga tributária federal; de outro, de um patamar elevado
para as taxas de juro básicas do sistema: SELIC superior a 18% ao ano em
2005, contra uma taxa de cerca de 2% ao ano na zona do Euro e de 4% ao ano
nos EUA. Essa situação seria necessária tanto para conter os preços internos
por meio da retração da demanda doméstica como para continuar atraindo
capitais externos a fim de impedir desvalorização muito intensa do Real, o
que poderia comprometer as metas de inflação e de superávit primário acertadas inicialmente com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mas depois
encampadas como condição de governabilidade pelo Governo Lula.
De acordo com muitos críticos desse modelo, o uso à exaustão da política monetária com vistas a salvaguardar a estabilidade dos preços tem se mostrado
instrumento pouco eficaz para compatibilizar objetivos tão díspares quanto
complexos. A permanência de taxas de juros em patamar elevado por longos períodos tem limitado o potencial de crescimento da economia, ajudado
a atrair capital estrangeiro especulativo, valorizando em demasia a moeda
nacional frente ao dólar, e feito crescer de forma abrupta o endividamento
financeiro do setor público. Em essência, a questão é ser muito raro encontrar países detentores de moedas não-conversíveis internacionalmente que,
abertos ao exterior em termos comerciais e financeiros, consigam sustentar,
por longos períodos, metas rígidas de inflação e liberalidade cambial. O cumprimento das metas estará sempre na dependência, em última instância, de
condições internacionais favoráveis em termos dos fluxos de capitais para os
países que adotam tal combinação de políticas.
Nesse quadro, não é de estranhar que prevaleça rígida subordinação das condições de funcionamento do mercado de trabalho à primazia da política eco-
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nômica em curso. Além do alto custo fiscal que advém dessa estratégia de
estabilização, que obriga o Governo Federal a esterilizar e transferir recursos
do lado real da economia (como o são, por exemplo, os investimentos e os
gastos sociais) para um tipo de gestão financeirizada da dívida pública, há
efeitos perversos que se manifestam tanto na desaceleração do ânimo capitalista para novos investimentos como na valorização cambial que reduz
o saldo exportador, dois dos motores mais importantes para uma estratégia
de crescimento econômico e formalização do mercado de trabalho, como se
verá na seqüência.

3.1 As fontes de recuperação do emprego formal
Em linhas gerais, a despeito da combinação adversa de câmbio e juros, que por
sinal está na raiz das baixas taxas de crescimento do PIB durante praticamente
todo o ciclo do Real, houve um miniciclo de crescimento nos anos recentes,
sobretudo após a crise energética de 2001, cujas causas estão na origem do
movimento de recuperação do emprego formal.8 Dentre tais fatores, parece
conveniente destacar ao menos cinco deles, sem a pretensão de esgotar outras
possibilidades. Importante dizer que, embora cada um desses fatores tenha
uma existência e uma contribuição independente dos demais para o fenômeno em tela, na prática eles devem estar agindo em simultâneo e em combinações diversas ao longo do tempo.
Ademais, todos esses fatores agem, explicitamente, em direção contrária às restrições impostas pela combinação câmbio/juros apontada acima, de sorte que,
na presença de arranjo mais favorável de política macroeconômica, as chances
de crescimento do PIB e de intensificação do movimento de formalização do
mercado de trabalho poderiam ter sido ainda maiores. Mas se não podemos ter
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Segundo Dedecca; Rosandiski
(2006), “São claros os sinais de
relação positiva entre recuperação
econômica e recomposição do
mercado de trabalho, que, por
conseqüência, desfazem o mito da
impossibilidade do país restabelecer
capacidade de crescimento e de
geração ponderável de novas
ocupações. Refuta-se, inclusive,
um dos pilares da tese da
inempregabilidade defendida pelo
presidente Fernando Henrique,
que argumentava sobre a
inevitabilidade do enxugamento
brusco da ocupação industrial
pela modernização tecnológica da
economia globalizada.” (DEDECCA;
ROSANDISKI, 2006, 178p.).
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clareza quanto à situação que teríamos em outro contexto de política macro,
podemos afirmar que esses fatores agiram todos na contramão da política econômica restritiva, contribuindo, de alguma maneira, para tornar menos ruim o
cenário de crescimento e de formalização dos contratos de trabalho ao longo
do período estudado.
Também é importante dizer que alguns dos fatores abaixo elencados vêm
agindo de forma mais permanente há alguns anos, enquanto outros trazem
contribuição mais explícita no tempo presente, daí a dificuldade em estabelecer relações causais muito diretas, e daí a necessidade de aprofundar os estudos sobre os determinantes do emprego formal, buscando, talvez, decompor a
contribuição de cada fator à geração total de postos de trabalho formais, com
vistas a uma mais eficaz atuação da política pública.
Por fim, não é demais lembrar que todos os fatores aqui considerados sofrem
influência direta de políticas governamentais, estando portanto sujeitas à ação
permanente do Estado, daí a suprema importância de projetos conseqüentes
e duradouros de desenvolvimento para a estruturação, dentre outras coisas, de
relações de trabalho mais sustentáveis dos pontos de vista econômico e social.
Senão, vejamos:

3.1.1 Aumento e descentralização do gasto público social
O aumento e a descentralização do gasto social federal foram dois movimentos importantes que ganharam impulso a partir da Constituição de 1988,
trazendo rebatimentos virtuosos em várias dimensões. Dentre as mais relevantes para o desafio de uma melhor estruturação do mundo do trabalho
estão: a expansão dos serviços sociais básicos; particularmente em saúde e
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educação, e o alargamento da cobertura previdenciária e assistencial, com
o conseqüente aumento das transferências monetárias; especialmente daquelas vinculadas ao salário mínimo. Também significativa foi a expansão dos
programas de apoio e proteção aos trabalhadores, como a intermediação de
mão-de-obra, o Seguro-Desemprego e o abono salarial, além dos programas
de geração de trabalho e renda alavancados com recursos dos fundos públicos (Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, Fundos Constitucionais, etc.).
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Essas considerações são
convergentes com os resultados
de outra pesquisa recente sobre a
distribuição regional do emprego
formal, conduzida por Pochmann
(2005). Segundo este autor, houve
desconcentração do emprego formal
rumo aos municípios de menor
densidade populacional, menor
receita tributária per capita e menor
IDH, fenômeno que, no entanto,
não teria condições de se sustentar
por muito tempo. Em suas próprias
palavras, “porque as duas principais
fontes de propulsão da nova
distribuição do emprego formal no
Brasil resultam da descentralização
do gasto social que passou a ocorrer
a partir da Constituição Federal de
1988 e do aumento das exportações
vinculadas a produtos de baixo
valor agregado, pequeno conteúdo
tecnológico e intensivo em mão-deobra de baixo custo.” (POCHMANN,
2005, 5p.). A rigor, segundo nossa
própria forma de ver o problema,
essas conclusões precisariam ser
ponderadas por pelo menos dois
aspectos: i) independentemente de
quantos e quais fatores propulsores
do atual quadro de geração de
empregos formais existir, para
concluir de forma pessimista sobre
eles é preciso antes verificar o grau
de sustentabilidade temporal de
cada um, sabendo de antemão
que cada fator explicativo possui
conjunto de causas anteriores que
lhe dão mais ou menos sustentação
ao longo do tempo; ii) o fato de
o emprego formal ter crescido
proporcionalmente mais nos
municípios menores e mais pobres,
engendrando um perfil ocupacional
marcado por escolaridade média
mais elevada, mas alta rotatividade
e baixos rendimentos, não
deveria ser visto, a priori, como

Tal como se pode ver no Gráfico 5, os gastos sociais de origem federal saltaram do patamar dos R$ 180 bilhões em 1995 para a casa dos R$ 310 bilhões
10 anos depois. Como proporção do PIB, isso significou incremento real praticamente contínuo ao longo do tempo, fazendo esse item de despesa passar
de 12,3% para 15,3% do PIB, entre 1995/2005.
Em todas as áreas do gasto que se queira ver, há indícios de expansão e sustentação da ocupação geral associada ao dispêndio público de natureza
social, e do emprego formal (CLT e estatutário) em particular. No caso dos
gastos que se convertem em expansão das redes de serviços sociais, como
em educação e saúde, há em geral incremento direto do pessoal ocupado
com vinculação formal, cuja característica crucial para o mercado laboral é serem postos de trabalho permanentes e cumulativos no tempo, pois as redes
de serviços aos quais pertencem apenas podem se expandir na horizontal.
A renda nominal derivada dessas ocupações também possui característica
permanente e cumulativa, o que, por sua vez, é importante fator de sustentação dos segmentos privados do comércio e dos serviços locais.9
No caso dos gastos que tomam a forma de transferências monetárias diretas a portadores de direitos sociais, é provável que haja algum incremento
indireto na ocupação em geral, derivado do fato de que essa renda também
desfruta de uma natureza permanente, regular e previsível no tempo, fatores importantes de sustentação das demandas locais por serviços privados
e comércio. Ademais, como essa categoria de gasto social tende a ter perfil
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redistributivo relevante quanto à faixa de renda dos beneficiários e quanto ao
tamanho dos municípios em que vivem, essa massa monetária proveniente
dos vários programas de garantia de renda, converte-se em fator de estabilidade e previsibilidade para as decisões empresariais privadas que dependem
do consumo popular para se efetivarem, caso, mais uma vez, dos serviços privados e do comércio local.

sinal de desestruturação do
mercado de trabalho, desde que,
é claro, essas novas ocupações
representem inserções de melhor
tipo na estrutura produtiva,
independentemente de estarem
localizadas majoritariamente no
setor terciário (comércio e serviços).
Se for esse o caso, e sobretudo
se elas possuírem alto grau de
sustentabilidade temporal, então
todo esse movimento de expansão
mais que proporcional do emprego
formal rumo aos menores e mais
pobres municípios não terá sido
em vão. Ao contrário, poderá
fazer parte processo virtuoso de
desconcentração da estrutura
produtiva e também de diminuição
das desigualdades regionais e
sociais.

Um exemplo do primeiro tipo é o aumento do pessoal ocupado em serviços sociais de saúde e educação, posto serem duas das políticas públicas
que mais avançaram em termos da descentralização federativa, ambas fortemente demandantes de força de trabalho escolarizada, cujos contratos de
trabalho tendem a ser todos formais, seja em regime de CLT, seja em regime
estatutário.
No Gráfico 1, vimos que o pessoal ocupado em serviços sociais públicos teve
sua participação aumentada entre 1995/2005, de 12,5% para perto de 14%
da ocupação total, a maior parte desse aumento ocorrida no subperíodo
2001/2005. Agora, pelos Gráficos 6 e 7 e pela Tabela 3, pode-se ter idéia do
incremento de pessoal havido especificamente em serviços profissionais de
saúde e educação.10
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No Gráfico 5 como na Tabela 3, os
profissionais em saúde se referem ao
conjunto de médicos, odontólogos,
enfermeiros, nutricionistas,
veterinários, farmacêuticos, técnicos
em enfermagem e auxiliares de
enfermagem. Já os profissionais em
educação se referem na verdade ao
conjunto de funções docentes em
todos os níveis de ensino, sendo
importante mencionar que o mesmo
docente pode atuar em mais de um
nível/modalidade de ensino e em
mais de um estabelecimento. De
qualquer forma, essa informação
serve como proxy para postos de
trabalho, nos seguintes níveis de
ensino, a saber: Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Ensino Médio,
Educação Especial, Educação
de Jovens e Adultos, Educação
Profissional em nível técnico e ensino
superior.
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Enquanto o Gráfico 6 confirma aumento importante de ocupação em serviços de Educação e Saúde, sobretudo durante o subperíodo 2001/2005, o
Gráfico 7 dá idéia desse movimento rumo à quase totalidade dos municípios brasileiros, tendo como exemplo a expansão do Programa Saúde da
Família.
Esse deslocamento espacial das ocupações de natureza social vinculadas diretamente à expansão do gasto público também pode ser visto por meio da
Tabela 3, que apresenta importante variação positiva dos profissionais em
educação e saúde em todas as regiões do País.

Tabela 3
Evolução e Composição dos Profissionais em Saúde e em Educação, Brasil e Grandes Regiões – 1995 a 2005
Profissionais em Saúde
Variação Regional

Profissionais em Educação
Participação

1995/1999

2000/2005

Norte

65,1%

62,2%

Regional 2005

Variação Regional

Participação

1995/1999

2000/2005

Regional 2005

4,3%

20,4%

27,0%

7,6%

Nordeste

36,2%

30,3%

16,6%

11,1%

19,4%

27,8%

Sudeste

42,0%

30,2%

55,8%

16,5%

21,6%

41,8%

Sul

33,0%

37,3%

15,9%

12,7%

20,3%

15,5%

Centro-Oeste

33,6%

40,4%

7,3%

22,7%

18,7%

7,3%

Brasil Total

39,6%

33,2%

100,%

15,0%

20,9%

100,0%

8,7%

8,6%

–

4,8%

4,2%

–

Variação Anual

Fonte: Ministério da Saúde – CGRH/SUS/SIRH para profissionais em Saúde. MEC/INEP para profissionais em Educação.
Elaboração: DISOC/IPEA.
Obs.: Profissionais em Saúde refere-se ao conjunto de médicos, odontólogos, enfermeiros, nutricionistas, veterinários, farmacêuticos, técnicos em enfermagem, auxiliares
de enfermagem; profissionais em Educação refere-se na verdade ao conjunto de funções docentes em todos os níveis de ensino, sendo que o mesmo docente pode
atuar em mais de um nível/modalidade de ensino e em mais de um estabelecimento. Os níveis de ensino considerados foram: Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional em nível técnico, Ensino Superior.

No caso da saúde, o subperíodo 1995/1999 favoreceu mais que proporcionalmente a Região Sudeste, o que ajuda a explicar a alta concentração de
profissionais nessa Região do País, muito superior à das demais regiões. No
subperíodo 2000/2005, houve pequeno movimento de desconcentração regional, rumo às Regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. No caso da educação, hou-

34

PNAD 2005

ve variação positiva e mais intensa ao longo do segundo subperíodo, exceção
feita à Região Centro-Oeste, que talvez por isso tenha se mantido em último
lugar do País na distribuição regional dos profissionais em educação.
Exemplos do segundo tipo de impacto na ocupação geral, derivado de aumentos do gasto social, são mais difíceis de serem obtidos estatisticamente, posto serem resultado indireto (mas seguro) da conversão em consumo,
daquela massa monetária advinda das políticas e programas de garantia e
transferência de renda. Apesar disso, vale apresentar abaixo um conjunto de
informações que dá conta da enorme expansão desse tipo de gasto, tão mais
significativo para o nosso argumento quanto mais pulverizado ele estiver
sendo em número de famílias ou de pessoas beneficiárias e em número de
municípios contemplados.
Começando pelas políticas previdenciária e assistencial, constatamos pelo
Gráfico 8 patamar de cobertura bastante elevado em 1995 e uma expansão
ainda expressiva ao longo do período 1995/2005. O patamar elevado de cobertura em 1995 se explica pela entrada em vigor, poucos anos antes, dos dispositivos constitucionais relativos à previdência rural e à Lei Orgânica da Assistência Social. A expansão subseqüente se explica, no caso da Previdência,
pela dinâmica demográfica de envelhecimento, em consonância aos direitos
vigentes de acesso às aposentadorias e pensões, e pela própria expansão da
população ocupada segurada (assalariados com Carteira e segurados especiais), que usufrui de diversos benefícios temporários, como o salário-maternidade e os auxílios para doença e acidentes de trabalho, dentre outros. No
caso dos benefícios assistenciais, devem ser consideradas tanto a dinâmica
de envelhecimento em condições de pobreza, uma vez que esse benefício se
concede apenas a pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 1/4 de
salário mínimo mensal, como a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, que
desde 2004 rebaixou para 65 anos a idade mínima para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) / Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) .
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Nos casos de todos os beneficiários da assistência social e de algo como dois
terços dos beneficiários totais da Previdência, alarga-se a cobertura efetiva, sobretudo à população idosa, que passa a dispor de um salário mínimo mensal em
caráter vitalício e regular. Daí a importância da vinculação e dos ganhos reais do
salário mínimo no período 1995/2005, pois da combinação “aumento da cobertura + elevação real do valor-piso dos benefícios” resulta um incremento significativo da massa monetária – de origem pública e caráter permanente –, com
alto poder redistributivo junto aos municípios menores e junto aos segmentos
mais pobres da população. Além do valor intrinsecamente social e ético dessa
situação, ela ajuda a sustentar a renda e a demanda local, dando lastro real a
possíveis planos de expansão de novas contratações, inclusive formais, por parte de empresários atuantes nos setores terciários (comércio e serviços).
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Tem praticamente o mesmo significado a expansão das transferências condicionadas de renda, apresentadas no Gráfico 9. A diferença é que dentre seus
beneficiários, mais de 11 milhões de famílias, em 2006, predominam pessoas
economicamente ativas, em sua maior parte ocupadas em relações de trabalho informais sem vinculação previdenciária, cuja renda monetária ou inexiste é insuficiente para garantir o mínimo de bem-estar a seus membros.

Dois outros programas governamentais de natureza constitucional são o Seguro-Desemprego e o Abono Salarial. Ambos se enquadram nessa mesma categoria de gasto social diretamente transferido sob a forma monetária para seus
beneficiários, cumprindo, portanto, o mesmo papel relatado acima para as políticas previdenciária e assistencial de garantia e transferência de renda. Como
se vê pelo Gráfico 10, esses dois programas também tiveram forte expansão
nesses dez anos sob análise, com ênfase para o subperíodo 2000/2005.
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Em síntese, com base na Tabela 4, vê-se que no subperíodo 2000/2005, o
ritmo de concessão de benefícios se acelerou para ambos os conjuntos de
programas, os do INSS e os do MTE, que viram aumentar, respectivamente,
em 22,4% e em 54% o número de benefícios emitidos, contra uma taxa de
variação, entre 1995/1999, de 19,8%, no caso do INSS, e de –11,7%, no caso
do MTE. Apenas no ano de 2005, foram aproximadamente 14 milhões de benefícios emitidos pelo MTE, a maior parte exatamente igual ao valor de um
salário mínimo, como previsto pelo abono salarial, ou um pouco superior a
isso, como resultado da aplicação das regras de concessão do seguro-desemprego. Somados aos cerca de 23 milhões de benefícios permanentes emitidos pelo INSS e aos cerca de 12 milhões de famílias beneficiárias dos programas de transferência condicionada de renda, chegamos a algo como 50
milhões de pessoas e/ou famílias, por meio das quais o Estado teria injetado
aproximadamente R$ 190 bilhões a preços de 2006 na economia. É plausível
supor que todo esse valor tenha se convertido em consumo corrente de bens
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e serviços ao longo daquele ano, um importante vetor de demanda agregada – de origem pública e perfil redistributivo – na composição final do PIB.

Tabela 4
Taxa de Variação dos Benefícios Emitidos pelo INSS e pelo MTE, Brasil – 1995 a 2005

11

Para um exemplo de correlação
entre empréstimos do BNDES,
desempenho econômico, nível de
contratação e de remuneração,
ver Torres e Puga (2006). Neste
exercício, os autores constataram,
para o período 2001/2005, que as
empresas apoiadas pelo BNDES
contrataram mais e pagaram
melhores salários que as não
apoiadas. Ademais, esses resultados
foram proporcionalmente mais
expressivos quanto menor o
tamanho dos estabelecimentos
pesquisados. Em termos dos
empregos formais gerados, as
microempresas apoiadas pelo
BNDES viram seu estoque de
trabalhadores crescer 19% entre
2001/2005, contra tão-somente
6,5% das microempresas não
apoiadas. As pequenas e médias
empresas, por sua vez, tiveram
expansão de 8,2% e de 6,2% no
estoque de trabalhadores no
mesmo período, contra taxas de
1% e de 1,9%, respectivamente,
para empresas não apoiadas pelo
banco. Por fim, as grandes empresas
viram crescer em 3,7% o número
de trabalhadores entre 2001/2005,
contra uma expansão de apenas
1,9% das grandes empresas não
apoiadas.

Variação
1995/1999

Variação
2000/2005

Benefícios Previdenciários

16,6%

20,9%

Benefícios Acidentários

14,0%

13,0%

Benefícios Assistenciais

59,1%

36,8%

Total INSS: Benefícios Emitidos

19,8%

22,4%

Seguro-Desemprego

-8,1%

31,2%

Abono Salarial

-15,0%

74,1%

Total MTE: Benefícios Emitidos

-11,7%

54,0%

Fonte: MPAS/MTE.
Elaboração: DISOC/IPEA.

Com isso, seja por um aumento (regionalmente descentralizado) do pessoal
empregado diretamente pelo Estado, seja pelos empregos indiretos que se
sustentam a partir do gasto social monetário, o fato é que há atualmente um
importante vetor de sustentação da ocupação, com fortes possibilidades de
formalização, cuja característica distintiva é depender menos do ciclo econômico e mais da implementação continuada e da descentralização federativa
das diversas políticas sociais em curso.

3.1.2 Expansão e diversificação do crédito interno
Dentre os fatores de mais curto prazo relacionados com o miniciclo de crescimento econômico recente e com a recuperação do nível geral de ocupação
e do próprio emprego formal, está o movimento de expansão das operações
de crédito do sistema financeiro nacional. Essa é uma variável explicativa crucial das tendências econômicas recentes e, embora os nexos causais do crédito para o emprego não sejam automáticos, é possível constatar, pelo Gráfico 11, um movimento robusto de expansão do volume total do crédito no
triênio 2004/2006, puxado por captações do setor privado empresarial e por
captações das pessoas físicas.11 Ambas as rubricas mais do que compensaram
as sucessivas quedas de participação do setor público nas operações totais
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de crédito do País, fazendo o volume total aproximar-se da casa dos R$ 700
bilhões em 2006.

Este montante representou 32,5% do PIB, a preços de 2006, percentual que
praticamente faz o volume de crédito retornar ao patamar dos primeiros anos
do Plano Real. Na Tabela 5 também se pode ver, por setor de atividade e frente a três subperíodos selecionados (FHC 1, FHC 2 e Lula 1), que a dinâmica do
crédito responde fortemente a decisões políticas.
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Tabela 5
Evolução das Operações Totais de Crédito do Sistema Financeiro Nacional, por Setor de Atividade Econômica. Valores em
R$ Milhões Constantes de Dezembro de 2006
Operações de Crédito do Sistema Financeiro Nacional

Volume
Total de
Crédito
no PIB

Anos

A Pessoas
Físicas

Ao Setor
Industrial

Ao Setor
Serviços

Ao Setor
Comercial

Ao Setor
Rural

Ao Setor
Habitacional

Ao Setor
Público

Volume
Total

Taxa de
Variação
Anual

1995

38.669

118.206

60.398

63.862

47.501

102.603

75.293

506.532

–

36,1%

1996

37.106

113.901

57.797

61.938

41.524

95.594

81.612

489.474

-3,4%

33,0%

1997

57.145

115.668

55.998

52.852

38.314

91.146

92.120

503.244

2,8%

31,7%

1998

65.345

126.443

61.478

49.114

43.220

93.343

43.039

481.980

-4,2%

29,3%

1999

65.701

141.101

62.869

46.224

42.681

92.713

37.393

488.684

1,4%

28,3%

2000

83.022

128.572

67.458

45.615

43.038

91.754

28.282

487.741

-0,2%

27,7%

2001

111.483

143.143

81.632

52.341

40.525

54.202

22.193

505.518

3,6%

27,8%

2002

118.540

149.174

87.559

52.870

41.106

33.231

14.142

496.622

-1,8%

26,3%

2003

110.390

137.454

81.452

48.901

49.268

29.642

17.104

474.213

-4,5%

24,9%

2004

130.383

135.286

86.298

55.370

57.702

28.515

20.358

513.911

8,4%

26,1%

2005

173.590

137.925

91.453

62.839

63.728

28.693

20.862

579.090

12,7%

29,0%

2006

217.271

149.282

109.525

71.905

71.809

33.154

20.225

673.171

16,2%

32,5%

1995/1998

69,0%

7,0%

1,8%

-23,1%

-9,0%

-9,0%

-42,8%

-4,8%

–

–

1999/2002

80,4%

5,7%

39,3%

14,4%

-3,7%

-64,2%

-62,2%

1,6%

–

–

2003/2006

96,8%

8,6%

34,5%

47,0%

45,8%

11,8%

18,2%

42,0%

–

–

Fonte: BACEN.
Elaboração: DISOC/IPEA.
Obs.: Valores de cada ano foram obtidos por meio da média anual mensal; os valores em R$ milhões correntes foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
mês a mês, a preços constantes de dezembro de 2006.

Não é outra a conclusão que se tira das taxas de variação das operações totais
de crédito entre 1995/1998, 1999/2002 e 2003/2006, as quais decresceram
-4,8% no primeiro mandato de FHC, estagnaram-se no segundo e, depois,
recuperaram-se em 42% no primeiro Governo Lula. Mais interessante é ver
que a recuperação foi significativa em todos os setores, com destaque para
os seguintes movimentos: i ) forte ampliação do volume e diversificação das
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modalidades de crédito a pessoas físicas, fatores que permitiram, somente no
subperíodo 2003/2006, um incremento de quase 100% no volume de operações; ii ) inversão de sinal em três setores econômicos de grande importância
para a geração de empregos, como o são o setor rural (crédito agrícola e forte
expansão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF)), o setor habitacional (recuperação de investimentos com recursos
do FGTS) e o setor público (empresas estatais e três níveis federativos); e iii)
importantes adições de crédito aos setores comercial, de serviços e industrial;
neste último caso, embora de apenas 8,6% entre 2003/2006, mas partindo de
um patamar muito superior ao dos demais setores considerados.
Em todos os casos, há forte correlação entre os movimentos de expansão
das operações de crédito e o esboço de recuperação econômica do triênio
2004/2006, a qual aponta para incremento das taxas de investimento na composição final do PIB pela ótica da demanda, tal qual registrado na Tabela 4.
Também há correlação positiva entre essa expansão recente do crédito e o
nível de ocupação da força de trabalho, sendo que aquela, que se assalaria
com Carteira nesse processo, tende a ter maiores chances de sustentabilidade no tempo. Isso porque esses novos postos de trabalho, gerados a partir
do crédito, tiveram por trás vetores da demanda empresarial e pública, e não
aqueles imperativos de sobrevivência que caracterizam a ocupação por conta
própria. Por esse motivo, a expansão e a diversificação do crédito são fatores
importantes a explicar por que nos dados da Tabela 2 registram-se o aumento
de participação do emprego formal e a queda do trabalho por conta própria
no período recente.

3.1.3 Aumento e diversificação do saldo exportador
Outro fator que pode ser considerado de curto prazo na explicação do atual
cenário de expansão das ocupações e de alargamento do emprego formal relaciona-se com maior e mais firme participação do comércio exterior brasileiro
na composição do PIB. Como se viu na Tabela 4 e agora se vê pelo Gráfico 12,
tanto importações como exportações passaram a crescer de maneira mais
sustentada desde 1999, sendo que desde 2003 as exportações aceleraram o
ritmo de crescimento frente às importações, dando origem a um expressivo
saldo comercial positivo.
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12

A respeito, ver De Negri F.; De Negri,
J. A.; Coelho, D. e Turchi, C. (2006, p.
26-31). Neste trabalho, os autores
chegam às seguintes taxas de
crescimento do emprego formal nas
firmas brasileiras, entre 2000 e 2004:
firmas totais (19%), as quais foram
decompostas em: multinacionais
(8%), exportadoras (14%),
exportadoras contínuas (17%),
industriais (19%) e industriais com
mais de 500 funcionários (29%).

O resultado desse incremento geral das exportações foi uma expansão de
ocupações agrícolas, sobretudo depois da desvalorização cambial de 1999,
que também se relaciona com o aumento do crédito junto ao setor rural. Embora setores agrícolas e agroindustriais de exportação tendam mais a desempregar que empregar trabalhadores, é possível que a força de trabalho remanescente esteja ficando empregada com Carteira. De outra parte, há uma
expansão de ocupações agrícolas, em grande medida informais, que deriva
na verdade do alargamento da fronteira agrícola e de algum refluxo migratório vindo de médias e grandes cidades.
Mas o aumento das exportações também atingiu parte dos segmentos industrial e comercial, com rebatimentos positivos em termos de empregos
formais. Na verdade, constatou-se em pesquisa recente que as empresas exportadoras contínuas geraram mais empregos do que as empresas similares
não exportadoras.12 Uma possível explicação para isso é que, a despeito dos
maiores ganhos de produtividade dentre as exportadoras, as que permane-

43

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

cem no mercado por períodos mais longos, acabam ganhando mais espaço e
empregando mais trabalhadores (em geral assalariados com Carteira) que as
empresas não-exportadoras ou aquelas de menor produtividade.
De toda forma, o fato é que o tipo de emprego direto gerado a partir da demanda por exportações tende, tanto quanto aquele gerado a partir da expansão do crédito, a ser de maior durabilidade e de melhor qualidade, tendo na
formalização dos contratos de trabalho um dos seus principais atributos. De
outra parte, a pujança das exportações pode ser afetada negativamente pelo
movimento de apreciação da moeda nacional frente ao dólar, o que reforça
a necessidade de se readequar a estratégia de condução macroeconômica
para a relação câmbio/juros no País.

13

O SIMPLES foi instituído pela
Lei nº 9.317 de 1996. No início,
ela estabeleceu que apenas as
microempresas com faturamento
anual bruto de até R$ 120 mil e as
empresas de pequeno porte com
faturamento anual bruto entre
R$ 120 mil e R$ 720 mil poderiam
aderir ao sistema. Depois, por
meio da Lei nº 9.732 de 1998, foi
elevado para R$ 1,2 milhão o limite
de faturamento das pequenas
empresas. Agora, desde a Lei
nº 11.196 de 2005, os limites de
faturamento anual bruto foram
duplicados para R$ 240 mil, no caso
das microempresas, e para R$ 2,4
milhões, no caso das empresas de
pequeno porte.

14

Pelo menos é essa a conclusão de
um estudo recente sobre o assunto,
tal qual pode ser encontrado em
Delgado et al (2006), ou seja: “(...)
não temos elementos empíricos
suficientes para sustentar a tese
de que a ausência de tributação
facilitada provocaria involução
no sistema, mas sim de que sua
presença é consistente com a
reprodução e pequena melhoria
nos indicadores de desempenho
daqueles que optaram.” (DELGADO
et al., 2006, 42).

3.1.4 Regime tributário simplificado para micros e pequenas
empresas
Com a instituição de regime de desoneração e simplificação tributária adotado para as micros e pequenas empresas do País, tem-se desde 1996 um fator
explícito de incentivo à formalização e ao fortalecimento desses pequenos
negócios.13 Ainda que as pesquisas até agora empreendidas sobre esse assunto não tenham podido afirmar que, na ausência do SIMPLES, o conjunto
de micros e pequenas empresas teriam tido desempenho inferior ao observado desde sua presença. Há indícios estatísticos fortes de que esse sistema
tributário simplificado tenha sido compatível com a ampliação das oportunidades legais de formalização dos pequenos empreendimentos e dos seus
respectivos vínculos empregatícios.14
Pelo menos é isso que se verifica na Tabela 6, que nos informa acerca de um
processo mais intenso de criação e/ou adesão de vínculos empregatícios e
de estabelecimentos optantes do SIMPLES, vis-à-vis os não-optantes. Embora parte dessa diferença possa ser atribuída ao fato de que há uma dinâmica mais frenética de criação e destruição de micros e pequenas empresas,
vis-à-vis às médias e grandes, não deixa de ser surpreendente verificar que,
entre 1999/2005, enquanto a quantidade de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES variou 74,1%, a quantidade de estabelecimentos não-optantes o fez
no percentual de apenas 8,4%. No mesmo intervalo de tempo, enquanto a
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quantidade de vínculos empregatícios formais, associados aos estabelecimentos optantes do SIMPLES, cresceu 60,4%, a mesma taxa foi de tão-somente 39,9% nos estabelecimentos não-optantes.

Tabela 6
Variação Percentual do Número de Vínculos Empregatícios e de Estabelecimentos Declarantes da GFIP/MPAS,
Brasil – 1999 a 2005
Variação
1999/2005
Quantidade de
Estabelecimentos

Quantidade de
Vínculos Empregatícios

Média
1999/2005
Quantidade de Vínculos Formais
por Estabelecimento GFIP

Estabelecimentos Não-Optantes

8,4%

39,9%

13,2

Estabelecimentos Optantes

74,1%

60,4%

3,5

Total Estabelecimentos GFIP

36,6%

44,2%

8,2

Fonte: MPAS/GFIP.
Elaboração: DISOC/IPEA.
Obs.: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP); sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES).

Tanto no caso do número de estabelecimentos declarantes da GFIP como
no dos seus respectivos vínculos formais registrados, ainda que continue havendo no Brasil alta taxa de mortalidade de empresas e postos de trabalho,
parece que esta está sendo tendencialmente superada por uma taxa de natalidade pouco maior. Como se vê pelo Gráfico 13, no período 1999-2005, a
quantidade total de estabelecimentos teve acréscimos importantes nos biênios 2000-2001 e 2003-2004, muito embora isso tenha sido devido proporcionalmente mais aos estabelecimentos optantes do SIMPLES que aos nãooptantes. De outra parte, se for possível associar parte desse aumento dos
estabelecimentos optantes ao reenquadramento das pequenas empresas na
lei, proporcionado pela elevação do faturamento anual máximo permitido (o
qual passou, em 1998, de R$ 720 mil para R$ 1,2 milhão), então é de se esperar
que a pequena queda de estabelecimentos optantes ocorrida em 2005 seja
facilmente recuperada nos anos subseqüentes, pois naquele ano houve outra alteração legal substantiva, fazendo os limites de faturamento dobrarem,
respectivamente, de R$ 120 mil para R$ 240 mil, no caso das microempresas,
e de R$ 1,2 milhão para R$ 2,4 milhões, no caso das empresas de pequeno
porte.
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Se isso ocorrer em relação ao número de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, certamente haverá efeito positivo também em relação ao número de vínculos formais. Esses estabelecimentos empregaram, na média do
período 1999-2005, algo como 3,5 trabalhadores com vínculo formal, o que
significa que, para cada 100 novos estabelecimentos optantes pelo SIMPLES,
é de se esperar cerca de 350 novos vínculos empregatícios em média.
Mais incertas são as fontes de criação de novos estabelecimentos nãooptantes, cuja recuperação da pequena queda observada em 2005 depende
proporcionalmente mais da própria trajetória de crescimento da economia e
dos fatores que lhe dão sustentação a longo prazo, como o aumento e descentralização do gasto público efetivo, a expansão e diversificação do crédito
interno e do saldo exportador, o equacionamento da armadilha câmbio/juros,
etc. Ainda que em ritmo mais lento que a multiplicação dos estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, é importante que se recupere a dinâmica de criação e sustentação de novos estabelecimentos não-optantes, dentre outros
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motivos, pelo simples fato de que eles, por serem em geral maiores, empregam proporcionalmente mais trabalhadores. Na média do período 19992005, cada estabelecimento não-optante foi responsável pela manutenção
de algo como 13,2 postos de trabalhos, vale ressaltar: para cada 100 novos
empreendimentos desse tipo seriam gerados em média 1.320 novos vínculos
formais de trabalho no País, quase quatro vezes mais que os empregos criados pelos estabelecimentos optantes do SIMPLES.
Essa diferença no multiplicador potencial de empregos dá origem a uma diferença de patamar entre os dois tipos de estabelecimentos aqui considerados,
no que tange ao estoque de vínculos empregatícios de cada um, tal como
se pode ver no Gráfico 14. Computados no período 1999-2005, enquanto o
total de vínculos formais passa de um patamar de 4 milhões para perto de 6
milhões, entre os estabelecimentos optantes do SIMPLES, esse patamar salta
da casa dos 14 milhões para mais de 19 milhões de vínculos entre os estabelecimentos não-optantes.
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De todo modo, em ambos os casos, a notícia importante é que o estoque de
estabelecimentos e de vínculos formais mantidos ano a ano tem demonstrado certa tendência de crescimento. Ao menos no período 1999-2005, foram
criados mais estabelecimentos e empregos formais que destruídos, o que
ajuda a explicar o movimento recente de formalização do emprego e suas
condições de sustentação ao longo do tempo.

3.1.5 Melhora das ações de intermediação de mão-de-obra e de
fiscalização do MTE
Por fim, um último aspecto relacionado – nesse caso, diretamente – ao movimento recente de recuperação do emprego formal é a melhora da gestão
do MTE sobre as ações de intermediação de mão-de-obra e fiscalização das
condições e relações de trabalho.
No que se refere ao primeiro ponto, vê-se pelo Gráfico 15 que a atratividade
do serviço de intermediação de mão-de-obra cresceu muito junto aos trabalhadores, sobretudo depois de 1999. E embora o mesmo não tenha ocorrido
com a mesma intensidade junto às empresas que ofertam suas vagas pelo
Sistema Nacional de Emprego (SINE), houve melhora no indicador relativo
à colocação de trabalhadores no mercado, cuja taxa passou do patamar de
40% no subperíodo 1995-1999, para a casa dos 52% em 2005, conforme dados da Tabela 7.
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Apesar disso, o percentual de trabalhadores inseridos pelo SINE no mercado
de trabalho ainda é muito baixo frente ao total de trabalhadores anualmente
admitidos em relações formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED)/MTE. Essa taxa, embora tenha apresentado certo
crescimento ao longo do tempo, em nenhum ano da série chegou a ultrapassar a casa dos 9%.
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Tabela 7
Indicadores de Desemprego da Intermediação de Mão-de-Obra
Programa
Intermediação de Mão-de-Obra via SINE
Taxa de Aderência1
Taxa de Admissão2

(%)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

39,2
1,5

40,1
1,9

46,5
2,5

44,1
3,6

40,5
5,2

45,4
6,0

51,8
7,2

52,7
8,9

54,1
8,6

53,6
7,9

52,0
7,3

Fonte: MTE.
Elaboração: DISOC/IPEA.
Notas: 1 Colocados via Sistema Nacional de Emprego (SINE)/vagas captadas pelo SINE.
2
Colocados via Sistema Nacional de Emprego (SINE)/admitidos segundo CAGED.

Com relação à segunda dimensão, que considera a possibildiade de ter havido gestão mais eficaz do MTE no gerenciamento do mercado formal de
trabalho, percebe-se pelo Gráfico 16 incremento mais que proporcional de
trabalhadores registrados sob ação fical que de empresas fiscalizadas, ao longo do período 1996-2006.
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Os primeiros quase dobraram de patamar entre as médias dos subperíodos
1996-1998 e 1999-2002, passando de 283,8 mil para 461,7 mil trabalhadores
registrados sob ação da fiscalização do trabalho. Depois, na média do período
2003-2006, houve novo salto para cima, fazendo o patamar de trabalhadores registrados pular para a casa dos 664,8 mil. Enquanto isso, o número médio de empresas fiscalizadas declinou entre os dois primeiros subperíodos,
recuperando-se, no entanto, ao longo do terceiro subperíodo, para um patamar de 330,1 mil empresas.
Esses números se traduzem em melhora geral de dois indicadores importantes, explicitados na Tabela 8.

Tabela 8
Situação da Fiscalização do Trabalho no Brasil, 1996-2006
Empregados Registrados
sob Ação Fiscal/
Empresas Fiscalizadas

Empregados
Registrados sob Ação
Fiscal/Admitidos
Segundo CAGED/MTE

Ano

Empresas Fiscalizadas

Empregados Registrados
sob Ação Fiscal

1996

404.755

268.558

0,7%

–

1997

369.315

321.609

0,9%

3,8%

1998

315.605

261.274

0,8%

3,2%

1999

347.380

249.795

0,7%

3,1%

2000

253.617

525.253

1,5%

5,4%

2001

296.741

516.548

1,7%

5,0%

2002

304.254

555.454

1,8%

5,7%

2003

285.241

534.125

1,9%

5,4%

2004

302.905

708.957

2,3%

6,3%

2005

375.097

746.272

2,0%

6,1%

2006

357.319

670.035

1,9%

–

1996/1998

363.225

283.814

0,8%

3,5%

1999/2002

325.498

461.763

1,4%

4,8%

2003/2006

330.141

664.847

2,0%

5,9%

Fonte: Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT)/Departamento de Fiscalização do Trabalho (DEFIT).

Em primeiro lugar, o número de empregados registrados sob ação fiscal, por
empresa fiscalizada, passou de 0,8% na média do subperíodo 1996-1998,
para 1,4% no subperíodo 1999-2002, chegando a 2,0% em 2003-2006. Isso
denota melhor eficácia da ação de fiscalização por parte do MTE, pois, para
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cada empresa fiscalizada, cresce o número de trabalhadores registrados.
Com isso, cresceu também o número de empregados registrados sob ação
fiscal no universo de trabalhadores formais admitidos anualmente, de acordo
com o CAGED/MTE. Essa taxa passou de 3,5% no subperíodo 1996-1998, para
4,8% no subperíodo subseqüente, chegando a 5,9% na média do subperíodo 2003-2006. Apesar disso, embora ela tenha praticamente dobrado desde
1999, evidenciando, portanto, contribuição positiva e crescente desse fator
para a geração de empregos formais no período recente, ainda se encontra,
tal qual o dado para a intermediação de mão-de-obra, em patamar muito
reduzido frente ao tamanho do mercado de trabalho nacional.
Em ambos os casos – intermediação e fiscalização – parece tanto ter havido
contribuição de fato positiva na expansão do mercado formal de trabalho ao
longo dos anos recentes quanto parece haver ainda bom espaço para melhorias subseqüentes nos indicadores analisados, cujo motor passa por decisões
sob forte comando do Governo. Ou seja, ampliar o campo de intervenção governamental no mercado de trabalho, com ações mais robustas de intermediação de mão-de-obra e de fiscalização das relações contratuais, dentre outras
alternativas possíveis no âmbito do SPETR, pode ser uma forma direta de influenciar positivamente os indicadores de formalização do trabalho no País.

4. Síntese dos Argumentos e Considerações Finais
No caso brasileiro, a importância de discutir o comportamento do emprego formal decorre basicamente de duas frentes. Em primeiro lugar, quando
considerado apenas da perspectiva do mercado de trabalho, sua importância
reside no fato de que sobre esse tipo de relação se molda todo o arcabouço
legal de regulamentação das condições de uso, remuneração e proteção social aos ocupados e àqueles eventualmente desempregados temporariamente. Em outras palavras, é a partir da relação trabalhista formal/legal que se
estabelece tipo de mediação mais civilizada entre capital e trabalho, por meio
da qual as relações laborais deixam de pertencer meramente a esfera privada
dos negócios e passam a desfrutar de estatuto público. O respeito ao aparato
e ao ordenamento jurídico que dali emana, é condição necessária para funcionamento mais regrado, equilibrado e homogêneo desse mercado, condizente com parâmetros mínimos de civilidade e sociabilidade entre as partes.
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Dessa perspectiva, a informalidade deve ser vista como toda e qualquer situação ilegal de trabalho, que não cumpre nem respeita a legislação trabalhista
em vigor, independentemente dos seus méritos e defeitos intrínsecos. Com
isso, toda a relação laboral caracterizada (direta ou disfarçadamente) como
assalariamento sem Carteira assinada, deve ser considerada ilegal e informal
nos termos aqui propostos. Aquela parte da ocupação genuinamente caracterizada como trabalho autônomo ou por conta própria não pode a rigor ser
classificada como ilegal, simplesmente pelo fato de que se trata de situações
laborais não legisladas. Mas embora não seja ilegal na acepção da palavra,
ela deve ser considerada como informal, no sentido estrito da ausência ou
precariedade de relação de trabalho assalariada, vale ressaltar, uma situação
laboral em que não é nítida a separação entre capital e trabalho.
Em segundo lugar, quando analisado da perspectiva do modelo dominante
de proteção social urbano do País, aquele de inspiração contributivobismarckiana, a importância do emprego formal transcende as fronteiras relativas ao ordenamento do mercado de trabalho, para se referir também às
condições pelas quais as pessoas desfrutarão de proteção individual contra
os riscos clássicos do mundo do trabalho, isto é: i) para trabalhadores economicamente ativos: proteção temporária contra a perda circunstancial de
capacidade laborativa e de renda, como nos casos de desemprego involuntário, maternidade, acidentes de trabalho, doenças, reclusão; e ii) para aqueles
em inatividade laboral permanente: proteção vitalícia por meio das pensões
por morte e aposentadorias por tempo de serviço, tempo de contribuição ou
invalidez definitiva para o trabalho. Dessa perspectiva, a informalidade está
associada ao não-cumprimento da legislação previdenciária, garantidora daqueles direitos sociais. Acontece que, na origem do modelo brasileiro de proteção social, pressupunha-se, via Carteira de Trabalho, total correspondência
entre relação trabalhista assalariada e vinculação previdenciária compulsória,
o que tornaria informais e sem direitos previdenciários quaisquer trabalhadores sem Carteira assinada. Felizmente, no entanto, a Constituição de 1988
quebrou essa relação biunívoca, reconhecendo a existência de inúmeras outras formas de inserção das pessoas na estrutura produtiva, a saber: i) como
trabalhadores rurais, parceiros, meeiros e pescadores artesanais, todos em
regime de economia familiar, podem se vincular ao sistema previdenciário
como segurados especiais; e ii) como trabalhadores sem Carteira e autôno-
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mos por conta própria no meio urbano, eles podem vincular-se voluntariamente à Previdência como contribuintes individuais ou avulsos. Em ambos os
casos, a filiação Previdenciária dá acesso a um conjunto diferenciado de direitos temporários e aos direitos permanentes acima mencionados. A partir de
então, embora quase toda relação de trabalho sem Carteira ainda possa ser
considerada informal, sobretudo do ponto de vista do mercado de trabalho
urbano, apenas as que, além disso, não contribuem voluntariamente para o
sistema previdenciário público é que podem ser consideradas informais, também do ponto de vista previdenciário. Dito de outra forma: pelas regras hoje
vigentes, a maior parte das situações de trabalho sem Carteira deve ser considerada informal do ponto de vista do mercado de trabalho, mas apenas parte
dela, que não contribui voluntariamente para a Previdência Social, pode ser
considerada informal também do ponto de vista previdenciário.
Isso não significa que o emprego formal tradicional tenha perdido importância
no conjunto da ocupação, pois, como dito acima, é com ele que se ordena de
forma mais regrada, equilibrada e homogênea o mercado de trabalho em um
contexto predominantemente capitalista de produção. Além disso, é sobre o
tipo de relação assalariada formal que incidem as principais fontes de financiamento da Previdência Social, situação que ainda deve perdurar por muito
tempo no País, e que não cabe ao escopo deste artigo discutir. De outra parte, ao se alargar o conjunto de situações ocupacionais albergadas no regime
de proteção previdenciária, dá-se passo importante rumo ao reconhecimento
de que existem outras formas possíveis e sustentáveis de inserção das pessoas
na estrutura econômica produtiva, cuja consolidação, no entanto, ainda deve
passar pela formulação de um marco regulatório adequado para essas situações de trabalho não tipicamente capitalistas e pelo estabelecimento explícito
de outras fontes de financiamento dos direitos previdenciários, que não sejam
preponderantemente calcados em tais atividades laborais.
Assim sendo, é sim relevante a constatação obtida pela PNAD (e demais fontes estatísticas e registros administrativos) acerca da trajetória recente de
recuperação do emprego assalariado formal, bem como do aumento de filiação previdenciária de natureza voluntária, fenômeno este que foi observado
junto aos trabalhadores sem Carteira. A partir disso, a questão colocada para
este trabalho foi a de apontar e investigar aqueles fatores mais importantes a
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explicar os motores de expansão do processo recente de assalariamento formal no País. Adicionalmente, procurou-se averiguar em que medida – e sob
quais condições – esse movimento seria sustentável no tempo, engendrando
a partir dele um processo virtuoso de estruturação e ordenamento do mercado de trabalho, aliado a uma trajetória também benéfica de melhoria dos
indicadores de desempenho financeiro da Previdência Social.
Em que pesem as dificuldades empíricas encontradas para estabelecer causalidades nem sempre diretas ou óbvias, cremos ter conseguido, como primeira
aproximação ao tema, grau de conhecimento mais acurado a respeito do assunto. Isso porque pudemos identificar ao menos cinco fatores explicativos
para a dinâmica recente de assalariamento formal do mercado de trabalho
brasileiro, todos eles operando provavelmente em simultâneo em uma mesma direção, ainda que em combinações diversas entre si.
Assim, um primeiro fator explicativo relevante foi o aumento e a descentralização federativa do gasto social, processos que devem ter ajudado de duas
formas: i) pela contratação formal direta de profissionais em políticas sociais
de orientação universalizante, como em Educação Fundamental e saúde pública; e ii) pela ampliação dos volumes monetários transferidos de forma direta aos milhares de portadores de direitos sociais esparramados pelo País.
Em ambos os casos, compõe-se renda monetária de origem pública, caráter
permanente, valor real indexado ao salário mínimo e perfil redistributivo,
cujo tamanho e relevância são tão mais expressivos quanto menores e mais
pobres forem os municípios contemplados. Dadas as características assinaladas, essa massa monetária se converte em importante parâmetro de decisão
do cálculo microeconômico, podendo dar segurança a muitos pequenos e
médios negócios privados. Embora esse fenômeno tenda a ser mais relevante
nos municípios menores e mais dependentes das políticas sociais (e de outras
transferências constitucionais, como os fundos de participação de estados e
municípios), é justamente neles que está crescendo o emprego formal em
atividades do comércio e dos serviços. Quanto à sua sustentabilidade, é claro
que há limite superior para o aumento e descentralização federativa do gasto
social, mas da sua permanência no tempo é que podem derivar mercados
locais minimamente auto-sustentáveis, ainda que não imbatíveis frente a cenários prolongados de baixo crescimento econômico geral.
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Daí a importância do segundo fator apontado como parte da explicação para
a retomada tanto do miniciclo de crescimento do período recente quanto
para os empregos formais gerados no País, ou seja, o aumento e diversificação do crédito interno. Como visto no texto, depois de um período contínuo
(1995 a 2003) de rebaixamento do volume total de crédito no PIB, teve início
um processo vigoroso de recuperação de novas operações de empréstimos
a praticamente todos os setores da atividade econômica, com destaque para
os seguintes movimentos: i ) forte ampliação do volume e diversificação das
modalidades de crédito a pessoas físicas; ii ) inversão de sinal em três setores econômicos de grande importância para a geração de empregos, como
o são os setores público, habitacional e rural; e iii ) expressivos incrementos
de crédito também aos setores comercial, de serviços e industrial. Em praticamente todos os casos, mesmo naqueles em que o objetivo primordial do
empréstimo é antecipar o consumo ou fazer girar o capital corrente, há o fato
crucial de que o emprego mantido ou criado a partir desse vetor de demanda
tem melhores chances de ser preservado do que uma ocupação qualquer
gerada pelo mero instinto de sobrevivência, a partir da oferta própria de força
de trabalho. Dito de outro modo: quando um emprego é criado para preencher um posto de trabalho (novo ou velho) que existe por força de uma
demanda anterior, suas chances de enraizar-se na estrutura produtiva e de
formalizar-se são mais amplas. É claro que a sustentabilidade dessa ocupação
estará a depender do sucesso da ação empresarial ao longo do tempo, fenômeno este que, por sua vez, está condicionado por uma miscelânia de fatores
objetivos e subjetivos, tais como: a perspectiva de crescimento econômico
geral e setorial, a combinação câmbio/juros esperada, o nível de confiança
microeconômico no empreendimento, etc.
Esse conjunto de fatores também afeta o desempenho do saldo exportador,
o terceiro elemento apontado como responsável por parte do crescimento
do PIB e dos novos empregos formais gerados na economia brasileira desde a desvalorização cambial de 1999, mas com especial impulso a partir de
2003. Como dito no texto, embora setores agrícolas e agroindustriais de exportação tendam mais a desempregar que a empregar novos trabalhadores,
é possível que a mão-de-obra remanescente esteja ficando empregada em
relações de assalariamento com Carteira assinada. Nos setores comerciais e
sobretudo industriais exportadores, constatou-se incremento líquido de em-
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pregos formais nas situações em que as empresas mantêm-se no mercado
externo por longos períodos. Daí a importância, para o mercado de trabalho
formal, de estratégia nacional de inserção exportadora crescente e sustentável calcada em expansão e diversificação de produtos de maior conteúdo
tecnológico e maior valor agregado. Em tal contexto, a sustentabilidade das
ocupações formais geradas poderá ser alta sempre que refletir vetores de
demanda internacional robustos ao longo do tempo.
Em termos do ambiente para negócios, encontramos como quarto fator explicativo, o regime tributário simplificado para micros e pequenas empresas,
o SIMPLES. Em operação no País desde 1996, esse sistema de incentivos tributários foi alargando o número de adesões, e também facilitando a criação de
novos negócios, à medida que os limites de faturamento anual bruto foram
sendo revistos para cima. Isso aconteceu, até agora, em duas oportunidades:
primeiro, em 1998, quando foi elevado para R$ 1,2 milhão o limite de faturamento das pequenas empresas; depois, em 2005, desde quando os limites de
faturamento foram duplicados para R$ 240 mil no caso das microempresas e
para R$ 2,4 milhões no caso das empresas de pequeno porte. A partir disso, o
fato relevante é que, entre 1999 e 2005, a taxa de crescimento observada para
o número de estabelecimentos e de vínculos formais de trabalho cresceu
proporcionalmente mais nesse segmento das micros e pequenas empresas
optantes pelo SIMPLES que no segmento das empresas não-optantes. Isso
sugere a conclusão de que esse regime simplificado de tributação possa ter
favorecido tanto a criação de novos empreendimentos como a formalização
de empreendimentos já existentes, que antes operavam na ilegalidade. Se
isso for verdade, é possível supor que a sustentabilidade de parte relevante
dessas ocupações possa ser mantida no tempo, enquanto durar tal regime
diferenciado de tributação, tudo o mais constante. Outro aspecto interessante para ajudar a explicar a trajetória de recuperação do emprego formal no
País, diz respeito ao fato de que tanto o estoque total de estabelecimentos
como o de vínculos empregatícios formais apresentaram certa tendência de
crescimento ao longo do período estudado. Nesse caso, independentemente
de a empresa ser optante ou não-optante do SIMPLES. Esse fenômeno sinaliza para o fato óbvio de que estratégias de desoneração tributária talvez não
sejam condição por si só suficiente para o crescimento econômico e a formalização dos postos de trabalho.
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Igualmente importantes parecem ter sido as ações governamentais ligadas
à intermediação de mão-de-obra e à fiscalização das condições e relações
de trabalho por parte do MTE, as quais tratamos aqui como um quinto fator explicativo de relevância, sobretudo para a retomada dos indicadores de
formalização do trabalho. Em ambos os casos, embora os percentuais de recolocação produtiva e de formalização sob ação fiscal ainda sejam pequenos
frente ao tamanho do mercado de trabalho nacional, houve melhoras visíveis
nos indicadores de desempenho desses programas. Esse fato sugere ainda
haver boa margem de manobra, no âmbito do MTE, para novos incrementos
de pessoal e outros aprimoramentos de gestão, com vistas a uma ação estatal
mais firme e abrangente em termos de fiscalização e intermediação de mãode-obra no País. Sem isso, a sustentabilidade das ocupações recém-formalizadas por força da ação desses programas de governo estará na dependência,
na verdade, de um ou mais dos outros fatores aqui analisados.
Por fim, como conclusão e síntese dos argumentos acima elencados, reunimos no Quadro 1 todos os elementos explicativos levantados ao longo do
texto, tentativamente classificados segundo o grau de sustentabilidade do
emprego formal e o horizonte temporal de atuação dos respectivos fatores.
Desnecessário dizer que se trata – apenas e tão-somente – de exercício embrionário de síntese didática dos argumentos, por meio do qual devemos entender as fronteiras de cada caixinha como algo totalmente flexível e dependente de inúmeros outros fatores.

Quadro 1
Grau de Sustentabilidade do Emprego Formal no Brasil
Baixo

Médio

Alto

Fatores de Curto ou
Médio Prazos

Políticas de Intermediação de
Mão-de-Obra

Aumento e Diversificação
do Saldo Exportador

Aumento e Diversificação
do Crédito Doméstico

Fatores de Médio ou
Longo Prazos

Políticas de Fiscalização das
Condições e Relações de Trabalho

Regime Tributário
Simplificado para PMEs

Aumento e Descentralização
do Gasto Social Federal

Elaboração própria.

Em outras palavras, mais importante que o quadro acima é a constatação de
que todos os fatores elencados ao longo do texto são passíveis de algum tipo
de atuação conscientemente direcionada por parte do Estado. Ou seja, há
instrumentos de ação e capacidade operativa suficientes nos aparelhos de
Estado existentes para a ativação desses e outros fatores em prol de uma es58
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tratégia mais robusta e duradoura de desenvolvimento com inclusão social
pelo trabalho. Para tanto, urge romper a armadilha câmbio/juros que aprisiona o País a curto prazo e à estabilização monetária como único objetivo de
política econômica. Embora saibamos ser mais fácil dizer que fazer, uma coisa
é certa: as janelas de oportunidades não ficam abertas para sempre. Por isso,
somente com uma perspectiva positiva de desenvolvimento é que os anos
vindouros poderão representar um período histórico de grande importância
para o Brasil, rumo à superação dos impasses nos quais estamos atualmente
inseridos. Atravessamos um momento crítico dessa trajetória, cuja resolução
definirá o tipo de país que teremos no futuro.
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A recuperação da atividade econômica nesses últimos anos tem sido marcada por uma recomposição do mercado formal de trabalho e por uma redução
da desigualdade da estrutura de rendimentos. A continuidade desse movimento depende do crescimento econômico, mas também das diversas políticas públicas que possam contribuir para a geração de novas oportunidades
de trabalho e daquelas que favoreçam a elevação dos níveis de remuneração
da força de trabalho, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo. O ensino analisa a evolução recente do mercado de trabalho no contexto
da recuperação econômica, procurando apontar a tendência de recuperação
da ocupação com elevação do grau de formalidade e da desigualdade. Discute esses aspectos positivos da recuperação, bem como aponta os limites
do processo impostos por um baixo crescimento. São exploradas as informações de ocupação e renda da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), para o período 2002-2005 com o objetivo de dar evidências sobre: i)
o perfil das ocupações geradas; ii) as relações entre esse perfil e a estrutura
de rendimentos; iii) as relações dessa estrutura com o salário mínimo; iv) a
determinação do comportamento da massa de rendimentos do trabalho; e v)
as relações entre recomposição do mercado de trabalho e a distribuição de
renda do trabalho.
Palavras-chave: Emprego; Renda; Setor Formal; Salário Mínimo; Distribuição
de Renda.
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Abstract
In the years, the recuperation of the economic activity has been marked by
the increase of the formal sector of labor and the reduction of the inequality
of the income distribution. The continuity of this movement depends of the
economic growth, but also on the diverse public policies that contribute for
the generation of new employment oportunities. The minimum wage policy
will de able important role to rise of the levels of remuneration of tghe work
force. The paper analyzes the recent evolution of the labor market the contex
of the economic growth, looking for to point the trend of changes of the occupational structure, of the degree of formality and the inequality. The analysis
is oriented for five points: i) the profile of the generated occupations; ii) the
relationship between this generation and the structure of incomes; iii) the
relationship of this structure with tghe minimum wage policy; and iv) the
determination of the behavior of the mass of incomes of the work; e v) the
relationship between resetting of the labor market and the distribution of
income of the work.
Keywords: Employment; Income; Formal Sector; Minimum Wage; Income Distribution.
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1. Tendências Gerais do Mercado Nacional de Trabalho
As informações da PNAD de 2005 mostram a continuidade da tendência de
recuperação do mercado nacional de trabalho com foco no emprego com
Carteira de Trabalho assinada.
A recomposição do nível de ocupação tem sido acompanhada por um movimento semelhante à disponibilidade de população para o mercado de trabalho. Entre 2004 e 2005, a População Economicamente Ativa (PEA) cresceu
3,6% contra um incremento da população ocupada de 3,1%. Como resultado,
observou-se elevação mais rápida da população desempregada de 8,3% e, por
conseqüência, da taxa de desemprego de 9,0% para 9,4%, entre 2004 e 2005.
Deve-se considerar esperado o crescimento mais acelerado da disponibilidade de força de trabalho em conjuntura de recuperação da atividade econômica (DURAND, 1975; CÉZARD, 1986; DEDECCA, 1990), pois esse movimento
estimula a entrada de novos contingentes de população em idade ativa. Somente com a consolidação e aceleração do crescimento econômico, deverá
ocorrer alteração no crescimento da PEA para um patamar inferior ao observado para a ocupação. Enquanto essa condição não for conquistada, é provável que a taxa de desemprego se mantenha em patamar elevado.

Tabela 1
Taxas de Crescimento das Populações Economicamente Ativas, Desempregadas e Ocupadas,
Segundo Região Geográfica1 – Brasil
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Total

PEA

6,0

3,5

4,3

1,2

3,4

3,6

Desempregados

17,8

4,0

7,7

8,5

22,1

8,3

Oupados

4,8

3,4

3,9

0,7

1,7

3,1

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE).
Elaboração própria.
Nota: 1 Exclusive a zona rural da Região Norte.

De outra parte, a recomposição do nível de ocupação tem se mostrado bastante diferenciada no espaço nacional. O desempenho tem se mostrado mais
expressivo nas Regiões Norte, Nordeste e Sudeste, mas tem se mostrado insatisfatório para as Regiões Sul e Centro-Oeste. Enquanto nas primeiras o crescimento da ocupação, em 2004-2005, foi superior a 3%, observa-se que nas
duas outras ele se situou em patamares bastante inferiores.

63

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Esse movimento diferenciado entre regiões em termos de recomposição do
mercado de trabalho tende a refletir características da recuperação da atividade econômica e seus efeitos do ponto de vista territorial. Mais uma vez,
pode-se argumentar que a convergência dos indicadores regionais dependerá da consolidação e elevação do crescimento econômico observado.
Mesmo que essa condição venha ser conquistada, é muito provável que se mantenham evoluções distintas dos mercados de trabalho regionais em termos do
perfil da estrutura ocupacional. Analisando os dados para 2004-2005, é possível
perceber que as diferenças de comportamento entre mercados regionais de trabalho incorporaram especificidades em termos de suas estruturas ocupacionais.
Mesmo observando-se a recuperação, mais ou menos generalizada, do emprego com Carteira de Trabalho assinada, inclusive do emprego doméstico, é
interessante apontar o incremento da ocupação em formas não remuneradas
e não orientadas para o mercado de trabalho, como aquela de construção
para próprio uso e de próprio consumo, bem como daquela de trabalho não
remunerado de apoio à atividade familiar. É provável que o incremento dessas formas de ocupação decorra do circuito de renda existente, que explica a
geração indireta de ocupação não remunerada.

Tabela 2
Taxas de Crescimento da População Ocupada, Segundo Posição na Ocupação e Região
Geográfica1 – Brasil
População Ocupada
Emprego Agrícola
Empregado com Carteira Assinada
Funcionário Público
Demais Funcionários Públicos
Outros Empregados sem Carteira
Empregado Doméstico com Carteira
Empregado Doméstico sem Carteira
Conta-Própria
Empregador
Próprio Consumo
Construção para o Próprio Uso
Não-Remunerado com Mais de 15 Horas
Não-Remunerado com Menos de 15 Horas

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Total

4,8
-8,5
11,0
-0,5
-7,0
6,4
16,0
8,5
4,0
1,0
-3,6
47,9
7,4
37,8

3,4
-1,7
6,5
-4,3
16,5
3,3
3,9
4,6
2,7
9,2
24,6
69,3
4,1
5,3

3,9
2,2
5,8
-2,5
-15,5
-1,4
3,8
2,3
4,9
7,9
8,5
9,4
15,8
50,8

0,7
-5,2
2,3
1,7
17,4
-1,4
7,6
-1,2
0,3
3,9
17,2
-7,2
-5,5
-6,9

1,7
3,4
7,8
6,9
1,9
-6,0
1,7
-4,2
-4,2
6,7
9,7
44,9
10,1
-20,7

3,1
-1,4
5,5
-1,2
-3,0
0,1
4,6
2,3
2,9
6,8
17,1
22,4
7,0
9,7

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE).
Elaboração própria.
Nota: 1 Exclusive a zona rural da Região Norte.

64

PNAD 2005

Nesse sentido, pode-se considerar que a recomposição do mercado nacional
de trabalho tem reproduzido a elevada heterogeneidade estrutural presente
em sua estrutura ocupacional, não havendo, ao menos até o momento, sinais
que apontem para o rompimento dessa característica do trabalho no Brasil.
Esse movimento observado a partir da última PNAD reproduz tendência
estabelecida desde o início da década, que merece ser explorada melhor ampliando o período de análise.
Segundo a PNAD, a geração de ocupações teve forte concentração nas Regiões Sudeste e Nordeste, que responderam, em conjunto, por quase 70%
das novas oportunidades entre 2002 e 2005. É inegável a existência de um
razoável desequilíbrio em ternos de geração de ocupações, em face da sua
focalização em dois mercados regionais de trabalho. Ao mesmo tempo em
que essas regiões foram fortemente penalizadas em termos de destruição
de postos de trabalho durante a década de 1990, são elas que apresentam a
maior capacidade de geração na atual década.
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Retomando a análise da estrutura ocupacional das oportunidades geradas,
nota-se que o resultado para o período 2002-2005 apresenta alguma diferença daquele encontrado para os anos 2004-2005. Tanto a ocupação em
construção para próprio uso como aquela em consumo próprio perdem importância na geração de novas oportunidades para o período considerado.
De outra parte, reitera-se a geração de empregos com Carteira de Trabalho
assinada, que, entre 2002 e 2005, respondeu por quase 52% do total de novas
oportunidades.
Constata-se, desse modo, a possibilidade potencial de ampliação do trabalho
assalariado no mercado de trabalho brasileiro, bem como da parcela de ocupações com contribuição para a Previdência Social.

Tabela 3
Crescimento da População Ocupada,1 Brasil – 2002-2005
Taxa Anual de
Crescimento
(%)
Ocupados
Emprego Agrícola

7.211.910

Distribuição Relativo
do Crescimento
Absoluto
100,0

0,2

27.973

0,4

17,3

3.746.221

51,9

8,9

426.171

5,9

19,6

41.510

0,6

5,5

626.889

8,7

Empregado Doméstico com Carteira

11,5

179.106

2,5

Empregado Doméstico sem Carteira

8,3

371.935

5,2

Conta-Própria

7,5

995.526

13,8

Empregador

7,8

225.845

3,1

Empregado com Carteira Assinada
Funcionário Público
Demais Funcionários Públicos
Outros Empregados sem Carteira

Não-Remunerado com Mais de 15 Horas

-5,6

-78.752

-1,1

Não-Remunerado com Menos de 15 Horas

12,5

102.882

1,4

Próprio Consumo

19,6

576.845

8,0

Construção para o Próprio Uso

-17,7

-26.102

-0,4

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE).
Elaboração própria.
Nota: 1 Exclusive a zona rural da Região Norte.
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2. A Recuperação da Formalidade do Mercado de Trabalho
A recomposição atual do mercado nacional de trabalho refuta tese amplamente propagandeada durante os anos 1990, da impossibilidade de o País
gerar novos postos de trabalho em volume ponderável e, preferencialmente,
com contribuição para a Previdência Social.
O sucateamento do mercado de trabalho nos anos 1990, provocado por uma
política econômica irresponsável, que produziu uma racionalização selvagem
de produção e emprego ao longo daquele período, deu sustentação à tese
em favor de reforma trabalhista. Segundo essa perspectiva, somente com a
flexibilização e a redução de direitos sociais poderia haver recuperação do
nível de ocupação, mesmo assim sem retomada do grau de formalidade do
mercado de trabalho.
A tendência recente contraria completamente tal tese, que justificou irresponsavelmente o desemprego a que foram submetidas parcelas ponderáveis
da população brasileira. Constatam-se atualmente tanto a recomposição do
nível de ocupação como a reconstituição da formalidade do mercado de trabalho. Esse movimento não aparece isoladamente na estrutura setorial, mas
contamina os diversos segmentos da estrutura produtiva. Entre 2002 e 2005,
a participação da ocupação com contribuição para a Previdência Social se
elevou de 48,5% para 51,5%.
A tendência tem sido observada em todos os setores de atividade econômica, inclusive na atividade agrícola, cujo grau de formalidade se elevou de
12,8% para 15,9%. Mesmo considerando esse patamar ainda bastante baixo,
é relevante para o mercado de trabalho que o grau de formalidade avance
no setor. Avaliação semelhante pode ser apresentada aos setores não-agrícolas da construção civil e do terciário para pessoas, ambos caracterizados
estruturalmente com um baixo grau de formalidade de seus contratos de
trabalho.
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Tabela 4
Crescimento da População Ocupadas, Segundo Setor de Atividade e Contribuição para a Previdência
Social,1 Brasil – 2002-2005
Agricultura

Indústria de
Transformação

Indústria de
Construção

Terciário
Terciário
– Comunidade – Empresas

Terciário
– Pessoas

Crescimento Absoluto da Ocupação 2002-2005
Total

29.706

1.476.044

70.513

940.366

1.430.637

2.669.917

6.619.125

Com Contribuição

407.641

1.250.301

94.458

1.021.087

1.346.626

1.601.055

5.721.190

Sem Contribuição

-377.935

225.743

-23.945

-80.721

84.011

1.068.862

897.935

Ocupação com Contribuição Previdenciária no Total da Ocupação (%)
2002

12,8

63,8

29,9

83,4

66,5

40,2

48,5

2005

15,9

66,4

31,3

85,3

70,1

42,3

51,7

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE).
Elaboração própria.
Nota: 1 Exclusive a zona rural da Região Norte. Exclusive as formas de ocupação sem permissão para contribuir para a Previdência Social, como o trabalho não
remunerado, o para próprio consumo e o para construção para uso próprio.

De outra parte, esta tendência é reafirmada quando focada a formalidade
segundo posição na ocupação. Todas elas apresentaram, entre 2002 e 2005,
incremento do indicador.

Tabela 5
Taxa de Ocupação com Contribuição para a Previdência Social, Segundo Posição na
Ocupação,1 Brasil – 2002-2005
2002

2005

Emprego Agrícola

12,8

15,9

Empregado

70,0

72,9

Empregado Público

100,0

100,0

Empregado Doméstico

28,0

28,9

Conta-Própria

16,5

17,1

Empregador

59,7

62,7

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE).
Elaboração própria.
Nota: 1 Exclusive a zona rural da Região Norte. Exclusive as formas de ocupação sem permissão para contribuir para a Previdência Social,
como o trabalho não remunerado, o para próprio consumo e o para construção para uso próprio.
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Situação semelhante é observada quando analisada a questão do ponto de
vista da ocupação segundo classes de salário mínimo. A elevação do grau de
formalidade é observada para todas as classes de renda igual ou superior a
um salário mínimo. Somente as ocupações com renda inferior ao piso legal
conheceram retração do grau de formalidade.

Apesar do aumento real aproximado de 12% do salário mínimo entre 2002 e
2005, ficou estável a parcela de ocupados recebendo menos que o piso legal,
apontando que sua valorização não teve efeitos negativos para o grau de formalidade do mercado de trabalho.
Constata-se a possibilidade de recompor a formalidade do mercado de
trabalho com política ativa de proteção das baixas remunerações, via política de valorização do salário mínimo. Mais uma vez, se defronta com uma
contraprova da tese em favor do abandono da política de regulação estatal
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do mercado nacional de trabalho. A decisão de valorizar o salário mínimo
e de ampliar a fiscalização dos contratos de trabalho não comprometeu a
recuperação da ocupação com contribuição previdenciária, mesmo daquelas
com baixo nível de remuneração.
O que se pode afirmar em relação ao movimento observado é que sua ocorrência, em um contexto de maior crescimento, teria a possibilidade de se
traduzir em resultados ainda mais positivos, permitindo redução do grau de
heterogeneidade presente na estrutura ocupacional.

3. A Concentração da Geração de Ocupação na Base da
Estrutura Ocupacional
A recuperação do nível de ocupação tem sido acompanhada do aumento
do grau de formalidade dos contratos, mas por uma concentração das novas
oportunidades em ocupações de baixo nível de remuneração. Entre 2002 e
2003, a geração de novas ocupações esteve predominantemente concentrada na faixa de remuneração de até dois salários mínimos.
Essa característica da geração de novas ocupações deve ser resultado de duas
características que agravam o mercado nacional de trabalho. De um lado, a
estrutura ocupacional apresenta perfil desfavorável de renda e escolaridade,
característica que condiciona o tipo de oportunidade ocupacional gerada. De
outro, o aumento da ocupação tem sido inferior ao crescimento da População Economicamente Ativa, reproduzindo desemprego elevado que reitera a
posição desfavorável dos trabalhadores no processo de contratação. Assim,
seja o fato estrutural, seja o de natureza mais conjuntural, pode-se dizer que
ambos contribuem para geração de novos postos de trabalho concentrada
na baixa remuneração.
Essa dimensão da recuperação do mercado nacional de trabalho pode ser
considerada conflitante com a tendência de aumento da escolaridade da
força de trabalho, que tem sido observada desde os anos 1990. Ao mesmo
tempo em que se eleva o perfil de escolaridade da força de trabalho, oferecese preferencialmente postos de trabalho de baixa remuneração, divergência
que pode gerar desestímulo ao processo educacional de jovens e mesmo
daqueles que buscam qualificação continuada.
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Tabela 6
Perfil da Ocupação Gerada, Segundo Escolaridade e Remuneração por Classes de Salário Mínimo,1
Brasil – 2002-2005
Sem Instrução ou
1º Incompleto 1º Completo
Menos de 1 Ano

2º Completo

Superior

Total

Total

-6,1

-7,5

9,4

74,8

29,4

100,0

Menos de 1 SM

0,1

13,2

5,5

15,9

1,6

36,3

1 SM

0,5

7,4

4,6

20,0

2,8

35,2

Acima de 1 até 2 SMs

-3,7

0,9

6,5

41,1

12,9

57,6

Acima de 2 até 3 SMs

-2,1

17,5

-2,7

2,1

4,6

-15,4

Acima de 3 até 5 SMs

-0,5

-7,3

-2,2

3,2

10,4

3,6

Acima de 5 SMs

-0,4

-4,3

-2,2

-7,6

-2,9

-17,3

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE).
Elaboração própria.
Nota: 1 Exclusive a zona rural da Região Norte e os ocupados sem declaração de renda.

No período de 2002 a 2005, três de cada quatro novas oportunidades foram
para pessoas com segundo grau completo, sendo que as ocupações para
este nível de escolaridade foram predominantemente remuneradas abaixo
de dois salários mínimos.
A expectativa de remuneração é desfavorável para aquelas pessoas que estejam procurando elevar seu nível de escolaridade, situação que, obrigatoriamente, necessita de ser superada se mantidos os investimentos públicos e particulares em favor do aumento da qualificação formal da força de trabalho.
Nesse sentido é importante a aceleração da taxa de crescimento. Pois somente em um contexto de nível de atividade mais elevado poderá se abrir viabilidade de conjugar aumento da ocupação com elevações de produtividade e
remuneração.
O baixo crescimento coloca portanto restrição para a recuperação mais consistente do mercado de trabalho, pois permite aumentos do nível de ocupação com elevação do grau de formalidade, mas é incapaz de incorporar
positivamente os ganhos de qualificação da força de trabalho em termos de
maior remuneração.
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4. A Política de Valorização do Salário Mínimo e o Mercado
de Trabalho
A recomposição atual do mercado de trabalho tem sido acompanhada, como
já apontado anteriormente, pela política pública de valorização do salário
mínimo. A discussão a respeito da política ganhou fórum amplo no período
recente, com um envolvimento mais substantivo das Centrais Sindicais, que,
no passado, não jogaram mais foco sobre a questão.
A ampliação do debate sobre o salário mínimo tem assumido diversas perspectivas. Esse ensaio foca a questão do ponto de vista da importância da
política para o mercado nacional de trabalho, isto é, sua contribuição para a
mudança da remuneração de base da estrutura ocupacional.
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No Gráfico 3, apresentamos um exercício bastante simples quanto ao efeito
da política do salário mínimo. Foi calculada a distribuição da população ocupada com rendimento diferente de zero segundo classes de salário mínimo
nominal, tomando seus valores do período de 2002 a 2005.
O resultado mostra a recorrência de uma parcela ao redor de 19% da população ocupada com rendimento inferior a um salário mínimo. De outra parte,
observa-se elevação aproximada de 17% para 22% daquela com rendimento
igual ao salário mínimo.
O gráfico evidencia que, a cada reajuste do salário mínimo, ocorre redução
acentuada da parcela, recebendo o antigo valor. Por exemplo, a parcela de
ocupados recebendo R$ 200,00 caiu significativamente de 2002 para 2003.
Igual movimento é observado nos anos seguintes.
Há indicação clara que o salário mínimo vem cumprindo papel relevante na
determinação da remuneração de base do mercado de trabalho nacional.
Mesmo com o aumento de seu valor real, ele tem determinado o rendimento
médio do 3º decil da distribuição de rendimentos do trabalho. Existem sinais
que essa influência alcança até o 6º decil, cuja relação com o salário mínimo
está próxima a duas vezes.

Tabela 7
Relação Rendimento Médio e Salário Mínimo, Brasil – 2002-2005
Relação Rendimento Médio e Salário Mínimo1
2002

2003

2004

2005

1º Decil

0,5

0,5

0,5

0,5

2º Decil

1,0

0,8

0,9

0,9

3º Decil

1,0

1,0

1,0

1,0

4º Decil

1,4

1,3

1,2

1,2

5º Decil

1,7

1,6

1,5

1,5

6º Decil

2,0

2,0

1,9

1,8

7º Decil

2,6

2,5

2,3

2,3

8º Decil

4,0

3,3

3,5

3,3

9º Decil

6,5

6,3

5,8

5,3

Média

3,2

2,9

2,8

2,7

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE).
Elaboração própria.
Nota: 1 Exclusive a zona rural da Região Norte e os ocupados sem declaração de renda.
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Se por um lado a política de salário mínimo tem contribuído para sustentar
a elevação da remuneração de base do mercado de trabalho, constata-se
por outro ocorrência de movimento de aproximação das remunerações ao
piso legal. Entre 2002 e 2005, os ocupados com rendimento entre 1 e 2 salários mínimos aumentaram sua participação relativa de 43 para 48% da
ocupação total.

Parece não haver sinais da presença de outros determinantes sobre a remuneração do trabalho, como, por exemplo, a negociação coletiva. As remunerações superiores ao salário mínimo não tendem estar dele mantendo ou
ampliando distância relativa.

74

PNAD 2005

Em outras palavras, a recuperação da economia não tem ampliado o poder
de barganha dos ocupados para obterem elevações de remuneração real. Os
ganhos observados têm sido explicados pelo salário mínimo, que vem influenciando positivamente o comportamento da remuneração de base do
mercado de trabalho.
De outra parte, a política de salário mínimo não tem produzido aumento
dos trabalhadores com remuneração inferior ao piso legal ou ampliação da
informalidade no mercado de trabalho. Pode-se, desse modo, considerar
que a política vem cumprindo com sucesso seus objetivos, protegendo os
trabalhadores de baixa remuneração no mercado nacional de trabalho.

5. Evolução dos Rendimentos do Trabalho
Ao longo do ensaio, vem se apontando que a recomposição do nível de ocupação não tem sido acompanhada pela elevação dos níveis de remuneração,
exceto daqueles influenciados pelo salário mínimo. Os níveis mais baixos
apresentaram comportamento positivo, observando-se movimento contrário
para os níveis superiores.
Entre 2004-2005, foi observada a continuidade da elevação dos rendimentos
mais baixos, mas também a recomposição daqueles mais elevados.
Apenas com os dados para 2005, pode-se apontar, além do papel do salário mínimo, outro fator que deve ter influenciado o comportamento dos rendimentos reais do trabalho: a trajetória declinante da inflação. No período 2002-2005,
o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) anual reduziu a metade, trazendo o índice para menos de 5%.
A recuperação econômica com tendência de queda da inflação são elementos que, mesmo na ausência de maior influência da negociação coletiva sobre
o rendimento do trabalho, influenciam o comportamento positivo do rendimento real, por corroer muito mais lentamente o seu poder de compra.
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Tabela 8
Evolução do Rendimento Real de Todos os Trabalhos, Segundo Decis,1 Brasil – 2002-2005
2002

2003

2004

2005

2002-2005

1º Decil

130,7

133,5

136,5

150,0

14,7

2004-2005
9,9

2º Decil

261,5

222,5

252,0

280,0

7,1

11,1

3º Decil

261,5

267,0

273,0

300,0

14,7

9,9

4º Decil

366,0

333,7

336,0

360,0

-1,6

7,1

5º Decil

444,5

422,7

420,0

450,0

1,2

7,1

6º Decil

522,9

534,0

525,0

550,0

5,2

4,8

7º Decil

679,8

667,5

630,0

700,0

3,0

11,1

8º Decil

1.045,8

890,0

944,9

1.000,0

-4,4

5,8

9º Decil

1.699,5

1.668,7

1.574,9

1.600,0

-5,9

1,6

Média

832,4

770,3

769,6

804,8

-3,3

4,6

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE).
Elaboração própria.
Nota: 1 Exclusive a zona rural da Região Norte e os ocupados sem declaração de renda.

Mesmo considerando ainda prematura uma avaliação sobre a tendência recente de recuperação da estrutura de rendimentos, é possível apontar que
existe razoável possibilidade de ela ter continuidade em 2006.
Analisando a evolução recente do rendimento médio real segundo região
geográfica, pode-se observar que a recomposição de seu poder de compra,
entre 2004 e 2005, foi um movimento comum a todas regiões.
A recuperação do rendimento real foi mais intensa nas regiões que vêm tendo melhor desempenho econômico, isto é, Sudeste e Centro-Oeste. Apesar de
essa última região não estar apresentando recomposição do nível de ocupação
mais expressiva, ela teve o segundo maior incremento de rendimento real.
É com base nesses resultados que aqui se argumenta sobre a possibilidade
da recuperação do rendimento real ter continuidade em 2006, em especial
se considerado que neste ano ocorreu elevação mais expressiva do salário
mínimo real.
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Tabela 9
Evolução do Rendimento Real de Todos os Trabalhos, Segundo Região Geográfica,1 Brasil – 2002-2005
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Total

Rendimento Real
2002

696,8

495,3

995,6

882,0

944,3

832,4

2003

617,5

455,7

914,9

854,2

860,5

770,3

2004

655,7

472,3

889,9

866,4

885,4

769,6

2005

672,2

490,4

935,9

901,4

931,7

804,8

Índice (2002=100)
2002

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2003

88,6

92,0

91,9

96,8

91,1

92,5

2004

94,1

95,4

89,4

98,2

93,8

92,5

2005

96,5

99,0

94,0

102,2

98,7

96,7

2002-2005

-3,5

-1,0

-6,0

2,2

-1,3

-3,3

2004-2005

2,5

3,8

5,2

4,0

5,2

4,6

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE).
Elaboração própria.
Nota: 1 Exclusive a zona rural da Região Norte e os ocupados sem declaração de renda. Deflator INPC.

6. A Evolução e Perfil da Massa de Rendimentos
O comportamento da massa de rendimentos do trabalho, em geral, propiciada pela recuperação econômica, se constitui em um efeito positivo para
o mercado de trabalho, para as famílias e, também, para o nível de atividade, pois amplia a renda existente e, em um primeiro momento, o consumo
corrente da população.
Segundo a PNAD 2005, a massa real de rendimentos do trabalho teve incremento de 7,8% e 5,5% comparativamente àquelas observadas em 2002 e
2005, respectivamente. Em termos gerais, pode-se dizer ter sido significativo
o incremento da massa salarial observado em 2004-2005.
Contudo, se descontado o efeito do aumento da ocupação do incremento
da massa total de rendimento do trabalho, chega-se a resultado diferente. O
comportamento da massa líquida sinaliza variações de -3,7%, entre 2002 e
2005, e de 2,4%, entre 2004 e 2005, isto é, constata-se que a evolução recente
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da massa real de rendimentos do trabalho foi determinada tanto pelo aumento da ocupação quanto pela elevação do rendimento médio. Porém, para
o período 2002-2005, o aumento da ocupação foi determinante para reduzir
a queda da massa real de rendimentos do trabalho.

Tabela 10
Evolução da Massa Real de Rendimentos do Trabalho, Brasil – 2002-2006
Ocupação1
2002
2003
2004
2005
2002-2005
2004-2005

Massa Salarial Real
Total

Líquida2

100,0
102,4
106,5
109,1

100,0
94,0
97,9
105,5

100,0
91,8
94,1
96,3

9,1
2,4

5,5
7,8

-3,7
2,4

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE).
Elaboração própria.
Nota: 1 Deflator INPC.
2

Exclusive a zona rural da Região Norte e os ocupados sem declaração de renda.

Evidencia-se mais uma vez a importância da geração de novas oportunidades, nesse caso para o comportamento da massa de rendimentos. De outra
parte, constata-se o movimento limitado da recuperação dos níveis de remuneração no mercado de trabalho.
As características da recomposição do mercado de trabalho, tanto em termos
de ocupação quanto de renda, foram suficientes para condicionar as modificações na distribuição da massa de rendimentos do trabalho ao longo do
período 2002-2005.
A distribuição da massa de rendimentos do trabalho foi marcada por um
incremento da participação das remunerações próximas ao salário mínimo,
isto é, da renda do 3º decil, que também foi alimentado pelo incremento da
ocupação.
Contudo, não se pode dizer que tenha havido modificação estrutural da distribuição da massa de rendimentos do trabalho. A alteração observada é limitada e pode ser rapidamente revertida por uma desaceleração econômica ou
pelo abandono da política de valorização do salário mínimo.
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Somente com a consolidação de um contexto de crescimento mais expressivo que se traduza em elevações substantivas dos níveis de rendimentos, conjugadas com o incremento da ocupação, é que poderá ocorrer modificação
estrutural da distribuição da massa de rendimentos do trabalho. Mesmo nessas condições de desempenho econômico, o movimento deverá continuar
dependente da política de valorização do salário mínimo e do fortalecimento
da negociação coletiva.

7. A Desigualdade da Distribuição da Massa de Rendimentos
do Trabalho
Um resultado da recuperação econômica sempre esperado com razoável expectativa refere-se ao comportamento do grau de concentração da distribuição da massa de rendimentos do trabalho.
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A melhoria das condições de funcionamento do mercado de trabalho, principalmente pela redução do desemprego como conseqüência do aumento da
ocupação, tende a induzir queda da desigualdade na massa de rendimento
do trabalho.
Analisando o período 2002-2004, constata-se a ocorrência do movimento,
com queda do Índice de Gini de 0.563 para 0.543. A redução do grau de concentração ocorreu em todas as regiões geográficas, isto é, uma diminuição da
desigualdade, para o conjunto do período, ao redor de 3,5%.
Quando focada a análise do indicador para o último ano, nota-se a recorrência
do movimento para a maioria das regiões, tendo a Região Sudeste como única exceção. Nesta, ocorreu elevação do índice de Gini de 0,522 para 0,526.
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A queda da desigualdade constitui aspecto bastante positivo da recuperação
econômica, mesmo considerando que ela não seja expressão de um movimento generalizado de aumento dos rendimentos para o conjunto da estrutura ocupacional. E esse é um aspecto que merece ser destacado (IPEA, 2006;
DEDECCA, 2007).
A tradição do debate sobre desigualdade de renda sempre considerou que o processo seria resultado de elevação generalizada dos níveis de renda, provocada
pelo desenvolvimento econômico, sendo que os estratos inferiores conheceriam
ganhos mais expressivos que os observados para os estratos superiores.
Essa relação entre desenvolvimento e queda da desigualdade sempre foi justificada pela recorrência que o desenvolvimento deveria criar entre aumento
do nível de atividade e incremento da produtividade. A queda da desigualdade seria produto de distribuição mais favorável dos ganhos de produtividade
em favor dos estratos de menor renda. Nessas condições, o desenvolvimento
se traduziria em aumento do padrão médio de bem-estar da sociedade, sendo que os estratos inferiores seriam os maiores beneficiados pelo processo.
A queda da desigualdade e elevação do padrão de bem-estar seriam dimensões indissociáveis do processo de desenvolvimento (KUZNETS, 1955;
CLARCK, 1971; GALBRAITH, 2002; ONU, 2005).
O crescimento recente da economia brasileira não tem estabelecido esses
dois movimentos. A queda da desigualdade foi acompanhada de redução
do rendimento médio do mercado de trabalho, tendência contida somente
entre 2004 e 2005.
Se, por um lado, a diminuição da desigualdade é um aspecto positivo, por se
tratar inclusive de fenômeno inédito na história da sociedade brasileira, é preocupante a trajetória do padrão de bem-estar, decorrente do comportamento declinante do rendimento médio. A queda da desigualdade sem elevação
da renda média evidencia que o País vem recuperando a atividade econômica, mas não tem conseguido transformar o movimento em processo de
desenvolvimento. Afinal, este depende da melhoria do bem-estar, em geral
traduzido pelo aumento do poder de compra médio da população, expresso
pelo incremento do rendimento médio do trabalho ou do produto interno
bruto per capita.
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8. Considerações Finais
A preocupação principal desse ensaio foi apontar as dimensões positivas da
recuperação econômica recente para o mercado de trabalho brasileiro, mas
também as limitações que elas apresentam em um contexto de baixo crescimento.
A PNAD 2005 mostra que a recuperação econômica continua mantendo elevada elasticidade produto-emprego, que vem permitindo a recomposição do
grau de formalidade do mercado de trabalho.
Esse movimento tem sido marcado por elevação do perfil escolaridade da
estrutura ocupacional, que não tem se traduzido por modificação positiva
da estrutura de remuneração. Parte ponderável das novas oportunidades
criadas demanda escolaridade igual ou superior ao primeiro grau completo,
que, em geral, tem remuneração máxima de dois salários mínimos.
Se, por um lado, a recuperação é capaz de recompor o nível de ocupação
e de formalidade do mercado de trabalho, constata-se que ela, por outro, é
insuficiente para gerar movimento virtuoso de recomposição dos níveis de
remuneração. Em grande medida, os aumentos de renda ficaram dependentes da evolução do salário mínimo, isto é, da política pública.
Os ganhos de renda observados nos estratos inferiores foram acompanhados
por perdas dos estratos superiores, o que explica a tendência de redução do
rendimento médio do mercado de trabalho observada neste início de século,
que foi contida em 2004-2005. Como foi mostrado, o incremento da massa de
rendimentos do trabalho dependeu do crescimento do nível de ocupação.
Em seu conjunto, o comportamento do mercado de trabalho em um contexto
de política ativa de valorização do salário mínimo foi acompanhado de queda
da desigualdade na distribuição de renda do trabalho, sem que, no entanto,
ocorresse melhoria do padrão médio de bem-estar para os ocupados e, por
conseqüência, para suas famílias.
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A análise dá evidências claras da necessidade de se acelerar a taxa de crescimento da economia brasileira de modo a criar um movimento positivo
entre produção, produtividade, ocupação e remuneração. Essa condição é
fundamental para transformar o crescimento em desenvolvimento, porém a
continuidade da política pública do salário mínimo deverá ser fundamental
para a evolução da distribuição da renda do trabalho, em razão da elevada
concentração da estrutura ocupacional e da geração de novas oportunidades
de trabalho com remuneração próxima ao piso legal.
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Este artigo analisa a polarização dentro do mercado de trabalho assalariado na
agricultura brasileira no período 2001-2005. Para a análise, foram selecionados
vários indicadores e construído um Índice de Qualidade do Emprego (IQE) para
os empregados permanentes e temporários, segundo o local de moradia, com
base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). A polarização da qualidade do emprego agrícola mostrou-se mais evidente no grau
de formalidade do trabalho, nos rendimentos médios mensais recebidos, no nível educacional e nos auxílios recebidos pelos empregados. No tocante ao uso
de trabalho infantil, tal polarização não ocorreu. Em regra, a melhor qualidade
do emprego foi verificada para os empregados permanentes das commodities
internacionais nas regiões de agricultura mais dinâmica.
Palavras-chave: Mercado de Trabalho; Trabalho Assalariado; Polarização; Agricultura; Brasil.

Abstract
The article analyzes the polarization in the salaried labor market in Brazilian
agriculture over 2001-2005. For the analysis, some indicators was selected
and an Employment Index Quality (EQI) was built for the permanent and
temporary workers resident in rural and urban areas of Brazil, based on the
National Household Sample Survey (Pnad) data. The results showed that polarization of the agricultural employment quality was present in the employment degree of formality, main work income, employees’ educational level
and benefits received by the employees. The polarization wasn’t occured in
the utilization of child labor. Also, the data showed better employment conditions for the permanent workers occupied in the international commodities
vis-à-vis the traditional domestic ones.
Keywords: Labor Market; Salaried Work; Polarization; Agriculture; Brazil.
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1. Introdução
Uma consulta minimamente atenta à literatura especializada mostra que,
apesar da relevância do tema, há poucos estudos sobre o mercado de trabalho na agricultura brasileira, particularmente no período mais recente. Dentre
eles, podem ser citados os de Balsadi (2006b), Ferreira et al. (2006), Rezende
(2005), Ferreira Filho (2004), Belik et al. (2003) e Balsadi et al. (2002). Recentes
estudos sobre o desempenho da agricultura e do agronegócio, como os de
Contini et al. (2006), Mueller (2005), Brandão, Rezende e Marques (2005), Gasques et al. (2004a) e Gasques et al. (2004b) dedicaram escasso espaço para o
tema das ocupações e do emprego agrícola.
Vale dizer, ainda, que os importantes estudos do Projeto Rurbano, coordenados pelo Instituto de Economia da UNICAMP, estiveram concentrados na
análise da População Economicamente Ativa (PEA) rural não-metropolitana,
pois tinham como um dos objetivos centrais mostrar que, cada vez mais, as
atividades não agrícolas, desenvolvidas tanto nos espaços urbanos quanto
nos rurais, respondem pelas ocupações e pela renda de parcelas crescentes
da população rural brasileira (CAMPANHOLA; GRAZIANO DA SILVA, 2000).
Com o presente estudo, pretende-se contribuir para a análise da população
economicamente ativa, rural e urbana, ocupada total ou parcialmente na
agricultura no período recente. O intuito é fazer essa análise para a categoria
específica dos empregados no período 2001-2005, com foco no mercado de
trabalho assalariado agrícola e com destaque para as evoluções diferenciadas
que ocorreram entre as grandes regiões e entre as principais culturas.
Segundo dados da PNAD, os empregados que constituem a fatia do mercado
de trabalho assalariado representaram cerca de 28,0% do total de ocupados
na agricultura brasileira, em 2005 (Gráfico 1). Nas Regiões Centro-Oeste e
Sudeste, as participações dessa categoria superaram os 40%. Vale dizer que,
desde 2001, os empregados (permanentes e temporários) são a categoria
majoritária de ocupados na agricultura.
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1

De acordo com IBGE (2004),
empregado é a pessoa que trabalha
para um empregador (pessoa física
ou jurídica), geralmente obrigandose ao cumprimento de uma jornada
de trabalho e recebendo em
contrapartida uma remuneração em
dinheiro, mercadorias, produtos ou
benefícios (moradia, alimentação,
roupas, etc.).

Em função do exposto, o objetivo principal do presente artigo é apresentar
alguns indicadores de qualidade do emprego na agricultura brasileira no
período recente. Mais especificamente, pretende-se mostrar que os movimentos gerais da agricultura tiveram como resultado o aumento das discrepâncias na qualidade do emprego agrícola entre as diferentes categorias de
empregados,1 reforçando a tendência de polarização dentro do mercado de
trabalho assalariado agrícola.
Para isso, serão utilizados os seguintes indicadores: porcentagem de empregados com Carteira assinada e porcentagem de empregados com contribuição para a Previdência Social, na dimensão do grau de formalidade do
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emprego; porcentagem de empregados que recebiam mais de um salário
mínimo por mês e rendimento médio mensal dos empregados, na dimensão
dos rendimentos recebidos no trabalho principal; porcentagem de empregados com oito anos ou mais de estudo, na dimensão do nível de escolaridade
dos empregados; e índice parcial de auxílios recebidos pelos empregados.
Também será construído um ranking para o Índice de Qualidade do Emprego
(IQE), de modo a obter-se ordenação das melhores e piores situações de emprego na agricultura brasileira.
O que se pretende mostrar é que há fortes contrastes entre a qualidade do
emprego dos empregados permanentes e dos empregados temporários,
isto é, os empregados pertencentes ao segmento mais estruturado do mercado de trabalho assalariado agrícola foram os principais beneficiários pelo
desempenho da agricultura brasileira no período 2001-2005. A polarização
da qualidade do emprego pode ser observada tanto no nível agregado do
Brasil quanto nas desagregações por grandes regiões e culturas selecionadas.2 E mais: além da polarização dentro dos agregados, também houve esse
movimento entre as regiões e entre as culturas selecionadas. Como poderá
ser visto, de forma geral e com raras exceções, os maiores benefícios foram
para os empregados permanentes das regiões de agricultura mais dinâmica
e ocupados nas commodities internacionais.
O artigo está estruturado da seguinte forma: na seção seguinte é feita uma
breve discussão acerca da temática da polarização no mercado de trabalho no
Brasil, na qual destacam-se os estudos sobre o mercado de trabalho urbano.
Com esse pano de fundo, faz-se, na seqüência, análise da polarização da qualidade do emprego agrícola entre os empregados permanentes e temporários, segundo as grandes regiões e algumas culturas, levando-se em consideração o local de moradia dos mesmos (rural e urbano). Após a discussão da
polarização no grau de formalidade do emprego, nos rendimentos recebidos,
no nível de escolaridade e nos auxílios recebidos pelos empregados e da nãopolarização no uso do trabalho infantil, há seção dedicada ao ranking do IQE.
Para concluir, são apresentadas algumas considerações finais.
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Arroz, café, cana-de-açúcar,
mandioca, milho e soja.
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2. O Tema da Polarização no Mercado de Trabalho Brasileiro
As discussões sobre a polarização no mercado de trabalho brasileiro podem
ser remontadas ao início dos anos 1990, embora ainda sem as suas principais
caracterizações. Um primeiro ponto a destacar é que elas surgiram, também,
no bojo das análises sobre os efeitos da reestruturação produtiva no mundo
do trabalho, particularmente nos setores da indústria de transformação e dos
serviços especializados, e tinham como foco principal o mercado de trabalho
urbano (não raro com um olhar mais específico sobre as regiões metropolitanas brasileiras). Quanto ao mercado de trabalho agrícola, em particular, os
estudos e análises eram e ainda são absolutamente raros.
Essas discussões também foram alimentadas por outros temas emergentes na
época, como os novos rumos da chamada sociedade da informação e o papel
do conhecimento na nova economia que se afirmava com a globalização e
com os enormes avanços no setor da telemática. Os pressupostos do debate
eram que, por um lado, a reestruturação produtiva acarretava crescimento
acelerado do setor de serviços, em detrimento da perda de importância da
indústria de transformação, e que, de outra parte, a polarização do mercado
de trabalho tenderia a aumentar com o desenvolvimento da sociedade da
informação em função dos diferenciais por qualificação e por nível de escolaridade (trabalhadores muito qualificados versus trabalhadores pouco qualificados) nos novos postos de trabalho gerados. Com isso, o principal efeito
seria a polarização na estrutura ocupacional e nos salários recebidos, além da
perda da qualidade dos empregos (ou uma precarização), pois seriam criados
mais empregos nas categorias ocupacionais de pouca qualificação comparativamente com os empregos criados para os trabalhadores mais qualificados
e especializados.
Em um importante estudo organizado pelo Centro Brasileiro de Análises e
Pesquisas (CEBRAP) na primeira metade dos anos 1990, é possível perceber
o tema da polarização nas análises de dois especialistas sobre mercado de
trabalho (CEBRAP, 1994). Ao analisar as principais informações sobre o mercado de trabalho na década de 1980 e início dos anos 1990, Edward Amadeo
diz: “A partir dos dados, a tese que eu defendo é de que houve, ao longo da
década de 1980, mas principalmente nos últimos três anos, um crescimento
acentuado da heterogeneidade do mercado de trabalho no Brasil. Não houve,
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fundamentalmente, ao contrário do que se poderia imaginar, crescimento do
emprego no setor industrial entre o final da década de 1970 e o final da década de 1980, ou seja, se houve algum tipo de reestruturação na década de
1980, ela não se traduziu em aumento de emprego no setor industrial mas,
pelo contrário, em queda. E, recentemente, com a recessão, com a abertura e
as pressões que esses dois fatores exercem sobre o esforço de racionalização
das empresas, o que se teve foi crescimento formidável do setor informal.
Todos os que ingressaram no mercado de trabalho ao longo da década de
1980 ingressaram no setor terciário, não no setor industrial. E nos últimos três
anos, houve transferência de trabalhadores do setor moderno industrial para
o setor de serviços e comércio; e, no que diz respeito à dicotomia formalinformal, um crescimento muito grande do setor informal”:
Há duas coisas acontecendo. De um lado, uma redução do tamanho do setor moderno e um crescimento do setor tradicional e, de outro, uma intensificação das
diferenças qualitativas. É para isso que quero chamar a atenção. Que diferenças
são essas? Os trabalhadores que permaneceram empregados no setor industrial
passaram a estabelecer um tipo de relacionamento com as empresas muito diferente do que tinham antes. Por quê? Porque para esses trabalhadores as empresas passaram a incorporar um tipo de atitude e um tipo de comportamento
muito diferentes do que tinham antes. Esses sim são a nata, o núcleo do setor
empregado que merece um tipo de tratamento diferenciado quando se vai entrar num período de competitividade com base na qualidade dos recursos humanos. Na minha opinião houve uma acentuação da heterogeneidade do mercado
de trabalho, tanto do ponto de vista quantitativo, com o enxugamento do setor
formal e ampliação do setor informal, quanto com a ampliação das diferenças
qualitativas (CEBRAP, p. 30-31, 1994).

Cláudio Dedecca, observando os princípios que nortearam a reestruturação
industrial nas décadas posteriores à de 1970 e seus efeitos sobre o mercado
de trabalho, planteia o seguinte questionamento: como as empresas realizaram este processo? Nas palavras do autor: “Em primeiro lugar, introduzindo
novas tecnologias e novos métodos organizacionais. Em segundo lugar, tentando fugir do controle sindical e buscando romper os contratos coletivos de
trabalho. Em terceiro lugar, fechando e relocalizando plantas produtivas com
o objetivo de criar uma relação de trabalho nova que fugisse daquele padrão
anterior. Pois bem, quais foram os efeitos desse processo? Eu elencaria alguns,
apesar de serem muito mais complexos e extensos. Em primeiro lugar, verifi90
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ca-se crescimento substantivo da heterogeneidade do mercado de trabalho
nos países desenvolvidos, marcada pela precarização das relações de trabalho, pela polarização do mercado de trabalho e pela informalização” (CEBRAP,
1994, p. 42).
Em alguns estudos mais recentes, a expressão polarização do mercado de tra-

3

Isso pode ser facilmente captado
nas palavras de um sindicalista
espanhol, acerca dos movimentos
recentes no mercado de trabalho
europeu: “El tránsito de la sociedad
industrial a la sociedad de
información, de la sociedad del
trabajo a la sociedad del saber está
produciendo riesgos de polarización
entre dos modelos de organización
del trabajo: el neotaylorista para
las tareas más estandardizadas y
banalizadas y una organización del
trabajo flexible y enriquecedora
para las tareas más cualificadas
y creativas. La polarización del
mercado de trabajo entre empleos
seguros y bien valorados, en el
núcleo estable de la economia, y
constelación de empleos periféricos,
precarios y subcontratados a
través de la estrategia empresarial
creciente de la externalización de
tareas. También se está produciendo
una nueva polarización entre
distintas formas de trabajo flexible:
jornadas laborales cada vez más
prolongadas (trabajador accesible
las 24 horas); ritmos de trabajo cada
vez más intensos (desincronización
entre tiempo de trabajo y otros
tiempos sociales); riesgos de
exclusión dado el analfabetismo
funcional de muchos trabajadores,
fruto del llamado apartheid
tecnológico” (TREVILLA, 2003).

balho tem sido utilizada, predominantemente, para identificar um fenômeno
que coloca em extremos opostos dois núcleos de trabalhadores: um núcleo
mais ou menos estável e com alta qualificação profissional e um outro núcleo,
bem maior, muito instável e composto de trabalhadores de baixa qualificação
e com uma qualidade do trabalho muito precária. Dessa forma, amplia-se o
fosso entre os setores ditos formais, nos quais os empregados estão relativamente bem protegidos, do ponto de vista da legislação trabalhista e da seguridade social, e os setores informais, nos quais os empregados não possuem
garantias mínimas e auferem os menores salários.3
Na seqüência, são expostas algumas citações dos referidos estudos, que servirão para ilustrar o que foi dito acima e também para melhorar os contornos
da polarização:
a)

analisando a reestruturação produtiva e a polarização do mercado de trabalho em Paranaguá, município portuário do Estado do Paraná, Godoy
(2000, p. 21) concluiu: “Ocorre, conseqüentemente, a tendência de que a
presença do serviço informal e temporário seja bem maior entre os trabalhadores que não estão ligados ao porto do que entre aqueles que
estão ligados. Levando em consideração o histórico realizado da cidade
e as tabelas apresentadas, pode-se dizer que há indicações de que a reestruturação econômica ocorrida, tanto nos anos 1970 quanto recentemente, deu-se para acelerar a formação de segmentos no mercado de
trabalho: um que se encontra em melhores condições de trabalho (maior
predominância de trabalho permanente e formal), em grande parte ligado direta ou indiretamente ao porto, e outro constituído pela maioria
de trabalhadores desvinculados das atividades portuárias, que tendem a
ter piores condições de trabalho, ou seja, trabalho temporário e informal.
Nesse contexto, ocorreu a diminuição do trabalho direto e a formação de
um segmento vinculado à nova dinâmica internacional com melhores
condições de trabalho e a formação de um outro segmento que tende a
estar alijado do processo e a possuir piores condições de trabalho”;
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b)

c)
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estudando os efeitos das transformações produtivas e das mudanças
na estrutura ocupacional da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)
nas décadas de 1980 e 1990, Araújo (2001) notou que as alterações no
mercado de trabalho acirraram as históricas dificuldades de inserção dos
trabalhadores na estrutura ocupacional da Região, sendo que a evolução das ocupações no setor de serviços aprofundou a heterogeneidade,
indicando tendência à polarização do mercado de trabalho, com graves
conseqüências sociais.4 Ainda segundo a autora, as principais alterações
ocorridas no mercado de trabalho da RMPS no período 1988-1999 foram
as seguintes: redução da participação dos ocupados no setor industrial,
de 32% para 20%; ampliação da participação dos ocupados no setor
de serviços, de 60% para 74%, com destaque para o crescimento dos
ocupados nos serviços relacionados à produção e nos serviços pessoais e
domésticos; perda de capacidade de geração de ocupações assalariadas
com Carteira de Trabalho assinada. “A resultante das transformações ocupacionais na RMSP, durante a década de 1990, pode ser sintetizada nos
movimentos de dois segmentos do setor de serviços: produtivos/especializados, de um lado, pessoais/domésticos, de outro” (Idem, p. 25), nos
quais predominaram as inserções mais flexíveis e não regulamentadas;
tendo como tema principal as crescentes tensões urbanas nas regiões
metropolitanas do mundo globalizado, Soja (2001, p. 4-5) descreve que
“a reestruturação industrial pós-fordista também produziu grandes efeitos sobre a paisagem urbana. Por exemplo, levou a mudanças radicais
na estrutura, na composição e na organização espacial dos mercados de
trabalho urbanos, contribuindo para uma ainda maior fragmentação, desigualdade e polarização. Uma vez descrita como pirâmide com um setor
médio particularmente relevante, a estrutura da distribuição de renda e
da ocupação na maioria das cidades e regiões do primeiro mundo tem
desenvolvido novo formato, como pequena saliência no topo, refletindo
o aumento no número de empregos de alta renda na nova economia,
e um volume expressivo na parte inferior, composto por uma enorme
população de trabalhadores pobres. A parte mediana antes saliente tem
sido reduzida, à medida que um número crescente de trabalhadores da
classe média vem sendo pressionado para baixo em direção à linha de
pobreza. Esse novo mercado de trabalho marcadamente polarizado,

4

“A natureza excludente das
transformações em curso sinalizam
para a tendência, em formação,
de uma estrutura ocupacional
polarizada, caracterizada pelas altas
taxas de crescimento, em termos
relativos, das ocupações em serviços
auxiliares e produtivos, que contém
parcela significativa das ocupações
que exigem ensino médio e
superior, e, em termos absolutos,
dos postos de trabalho em
prestação de serviços pessoais, com
baixas qualificação e remuneração”
(ARAÚJO, 2001, p. 3).
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freqüentemente preenchido por nichos étnicos especializados, é mais
proeminente nos EUA, mas também é parte da nova economia urbana
na maioria dos países industriais avançados. Nas cidades que não possuem uma faixa de classe média destacada e significativa nos seus mercados de trabalho, a polarização é tipicamente intensificada”;
d)

ao discutir a integração européia e as novas políticas de regulação social, Tapia e Gomes (2002, p. 3-4) observam que “há uma crescente interdependência entre as políticas de proteção social, as políticas para o
mercado de trabalho e as principais dimensões da orientação macroeconômica adotadas no plano comunitário. Essa interdependência significa,
de um lado, que o êxito dos objetivos macroeconômicos como redução
do déficit público e dos custos do trabalho dependem em boa medida
da ampliação das concertações para os temas ligados ao Welfare State.
De outro lado, que há necessidade de examinar os efeitos combinados
das decisões adotadas no âmbito das políticas sociais ou daquelas do
mercado de trabalho, pois seus resultados podem ter efeitos perversos
não-desejáveis, como exemplificam os casos em que há polarização do
mercado de trabalho entre um núcleo estável de trabalhadores qualificados e uma grande periferia constituída por trabalhadores de baixa
qualificação”;

e)

estudando as principais características da PEA feminina nos anos 1990,
com destaque para a parcela ocupada no emprego doméstico, Andrade
(2004, p. 15-16) concluiu que “a continuidade do crescimento das taxas de
atividade feminina, frente ao perfil dos postos de trabalho gerados, bem
como da inserção desigual das mulheres ao longo da década de 1990,
marcada por forte clivagem de cor/raça, pode também ser lida como uma
forma de polarização do mercado de trabalho, ou seja, enquanto o emprego doméstico, considerada uma das mais precárias posições na estrutura
de ocupações, quer seja do ponto de vista sócio-ocupacional, dos rendimentos ou ainda da proteção social, incorporou 19% da variação da PEA
branca das mulheres casadas, no caso das chefes negras dos arranjos monoparentais respondeu por 48%”;

f)

ao debater o problema do desemprego nas regiões metropolitanas, em
geral, e na de São Paulo, em particular, Dedecca (2006, p. 2) ponderou que
a introdução de novas tecnologias e/ou de novas técnicas gerenciais, no
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âmbito da reestruturação produtiva, teve como resultado o aumento do
desemprego e da precarização das relações de trabalho. Ainda segundo
o autor, “as ocupações semiqualificadas da indústria e de certos segmentos dos serviços (como os bancários) foram as mais atingidas por esse
processo, o que levou ao desemprego muitas pessoas relativamente escolarizadas e qualificadas, em faixas etárias avançadas e com experiência
de trabalho. Entretanto, tais credenciais não se adequavam aos novos
postos de trabalho que foram criados, em sua maioria com baixas exigências de qualificação – como vigias, pessoal de limpeza e manutenção
de edifícios, vendedores no comércio varejista (inclusive ambulantes),
atendentes em vários segmentos do setor de serviços etc. Tampouco se
adequavam aos postos mais qualificados que também foram gerados
nos últimos anos, notadamente nos serviços especializados e auxiliares
às empresas, nas instituições financeiras, etc. Pode-se dizer que ocorreu
uma espécie de polarização do mercado de trabalho, no sentido de que
os postos de trabalho criados, além de serem em menor número do que
os destruídos, concentravam-se (em maior medida) em ocupações com
poucas qualificações ou, (em menor medida), com elevadas exigências
de qualificação”.
Nesse resgate sobre o tema da polarização no mercado de trabalho, podese perceber que este fenômeno está intimamente ligado com o aumento da
heterogeneidade e com a desestruturação do mercado de trabalho em geral,
medida pelos indicadores de informalização, de precarização das relações de
trabalho, de aumento das desigualdades, dentre outros.
Também é possível notar que a polarização é aprofundada pela diferença no
perfil de trabalhador exigido pelas atividades econômicas mais dinâmicas
(não raro associadas ao mercado externo) e pelas atividades mais tradicionais. Isso ocorre porque, dentre outros motivos, as atividades econômicas
mais dinâmicas e modernizadas foram as que mais introduziram as inovações tecnológicas e gerenciais requeridas pelo processo de reestruturação
produtiva. E, se tais atividades estavam articuladas ao mercado internacional,
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não se podem deixar de considerar as recentes exigências de certificações
que comprovem o respeito aos direitos humanos, aos direitos trabalhistas e à
preservação e conservação do meio ambiente, que as pressionam para oferecerem melhores condições de trabalho e emprego.
Uma terceira observação seria no sentido de que, para vários especialistas,
juntamente com a maior instabilidade e o aumento expressivo do desemprego, a crescente polarização é também apontada como um dos principais
problemas do mercado de trabalho. Com o agravante de que é comum observar-se, no grupo de trabalhadores menos qualificados, pessoas com nível
de escolaridade relativamente alto (ou seja, mesmo com mais educação, as
pessoas estão trabalhando em atividades que exigem baixa qualificação, as
quais são as que mais crescem no mercado de trabalho).
Dadas as nuances e a escassez de estudos sobre o mercado de trabalho
agrícola, vai se tratar da polarização da qualidade do emprego ainda como
um tema de pesquisa que merecerá mais atenção no futuro próximo. No entanto, independentemente da raridade de estudos, os dados captados pela
PNAD e tabulados no presente estudo são bastante elucidativos para mostrar
que o fenômeno da polarização, perceptível por estudiosos do mercado de
trabalho urbano há algum tempo, também está presente no mercado de trabalho assalariado agrícola, como será visto na seqüência.

3. A Polarização no Mercado de Trabalho Assalariado Agrícola
Antes da análise propriamente dita, é importante ressaltar o seguinte: diferentemente dos estudos acima mencionados, que foram orientados para o
mercado de trabalho urbano e que analisaram todas as categorias de ocupados, com ênfase na comparação entre a evolução de dois setores, no caso a
indústria de transformação e os serviços, no presente estudo os dados estão
circunscritos a apenas um setor: a agricultura brasileira. Também vale dizer
que as comparações estão restritas aos ocupados em uma mesma posição na
ocupação, no caso os empregados (permanentes e temporários).
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Por isso, conforme já assinalado, a polarização da qualidade do emprego será
explorada no contexto geral de Brasil, suas grandes regiões e algumas culturas selecionadas. E somente para o mercado de trabalho assalariado, e não
para o mercado agrícola em geral, que também inclui as demais categorias
de ocupados (empregadores, conta própria, membros da família não remunerados e trabalhadores na produção para o próprio consumo). Em função
do exposto, obviamente, os resultados terão alcance mais limitado do que os
obtidos nos estudos sobre o mercado de trabalho urbano. No entanto, cumprem importante papel ao “descortinarem” um tema da maior relevância para
futuros estudos acerca do mercado de trabalho na agricultura brasileira.

3.1 A polarização no grau de formalidade
Os dados da Tabela 1 mostram que, para o total de Brasil, todas as categorias
tiveram taxas de crescimento positivas na participação dos empregados com
Carteira assinada, sendo o período 2001-2005 bastante favorável para a expansão do trabalho formal. Esse movimento está de acordo com os resultados obtidos por Dedecca e Rosandiski (2006), quando analisaram a recomposição do
mercado de trabalho formal após a desvalorização cambial do início de 1999.
No entanto, ainda prevaleciam condições muito mais favoráveis para os empregados permanentes: em 2005, 51,2% e 46,1%, respectivamente, dos permanentes com residência urbana e rural tinham registro em Carteira, contra
apenas 14,7% dos temporários urbanos e 4,6% dos temporários rurais. É possível perceber que esse quadro se repetiu para as cinco regiões, com apenas
uma exceção: os empregados temporários com residência urbana da Região
Sudeste, que apresentaram participação de 36,5% de Carteira assinada, em
2005. Esse valor foi cerca de 2,5 vezes maior que a média nacional da categoria (14,7%) e muito superior às médias verificadas para os empregados temporários nas demais situações.
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Tabela 1
Evolução do Indicador de Empregados com Carteira Assinada, em Porcentagem, Brasil, Grandes Regiões e Culturas Selecionadas
2001-2005
Empregado Permanente
Brasil, Regiões
e Culturas

Empregado Temporário

Urbano

Rural

Urbano

2001

2004

2005

41,2

50,0

51,2

5,6

Norte

20,3

35,5

28,7

9,1

-

29,2

28,1

-

0,8

3,9

4,2

53,8

-

2,2

1,7

-

Nordeste

36,6

43,0

41,6

3,2

29,1

33,4

34,1

4,1

5,6

9,7

13,6

25,1

2,6

5,7

6,2

24,1

Brasil

2005

200120051

2001

2004

49,6

46,1

0,7

11,1

14,2

Rural

200120051

2001

2004

44,9

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

14,7

7,3

2,9

4,8

4,6

12,5

Grandes Regiões

Centro-Oeste

38,9

49,2

56,1

9,6

48,6

56,8

59,9

5,4

13,2

10,7

11,8

-2,7

1,6

0,6

1,4

-3,3

Sudeste

62,8

66,5

68,5

2,2

51,0

52,0

51,7

0,3

29,0

44,0

36,5

5,9

4,4

9,5

11,3

26,6

Sul

47,5

55,5

61,2

6,6

50,9

56,0

56,2

2,5

6,9

2,9

7,5

2,1

0,0

3,5

2,7

-

Arroz

44,5

45,9

40,7

-2,2

34,3

57,1

60,7

15,3

5,9

1,7

1,1

-34,1

0,0

4,8

3,4

-

Café

54,3

63,2

56,7

1,1

43,5

46,0

54,2

5,7

14,3

32,6

20,7

9,6

3,8

12,7

10,6

29,0

Cana-de-Açúcar

90,5

93,0

89,6

-0,2

65,4

64,9

68,4

1,1

63,8

66,8

73,9

3,8

26,8

39,7

47,1

15,1

Culturas

Mandioca

0,0

2,1

34,9

-

21,8

8,7

6,3

-26,7

0,0

0,0

2,0

-

0,0

0,0

0,3

-

Milho

31,3

30,5

26,4

-4,2

24,5

20,7

28,4

3,8

3,4

5,9

2,3

-9,2

0,9

0,4

0,0

-100,0

Soja

59,0

62,9

67,9

3,6

64,8

62,5

76,2

4,1

7,7

13,0

10,9

9,0

0,0

0,0

27,4

-

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD.
Nota: 1 Taxa geométrica de crescimento, em % a.a.
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Tabela 2
Evolução do Indicador de Contribuição para a Previdência Social, em Porcentagem, Brasil, Grandes Regiões e Culturas Selecionadas
2001-2005
Empregado Permanente
Brasil, Regiões
e Culturas
Brasil

Empregado Temporário

Urbano

Rural

2001

2004

2005

200120051

41,7

50,6

52,7

6,0

Urbano

2005

200120051

2001

2004

50,4

47,2

0,6

11,7

14,6

2001

2004

46,1

Rural

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

15,3

6,9

3,3

5,2

4,9

10,4

Grandes Regiões
Norte

20,7

35,5

30,5

10,2

-

29,2

29,0

-

1,0

4,2

5,6

53,8

-

2,6

1,7

-

Nordeste

37,4

43,5

42,9

3,5

29,3

33,8

34,4

4,1

6,3

10,2

14,2

22,8

2,8

6,0

6,4

23,2

Centro-Oeste

39,5

49,9

57,0

9,6

49,3

57,6

60,6

5,3

13,9

11,1

12,2

-3,2

2,4

0,6

1,4

-12,7

Sudeste

63,5

67,7

69,9

2,4

52,7

53,0

52,5

-0,1

29,4

44,7

37,3

6,1

4,7

9,9

11,7

25,5

Sul

47,5

56,4

63,4

7,5

53,2

57,0

59,4

2,8

8,2

2,9

7,5

-2,1

0,0

4,1

3,1

-

Culturas
Arroz

44,5

45,9

46,0

0,9

34,3

59,9

60,7

15,3

5,9

1,7

1,1

-34,1

0,0

4,8

3,4

-

Café

54,3

63,2

62,2

3,4

45,8

46,9

54,2

4,3

14,5

32,6

21,5

10,3

3,8

12,7

10,6

29,0

Cana-de-Açúcar

91,4

93,4

90,3

-0,3

66,0

65,3

68,8

1,1

64,8

68,8

74,5

3,5

28,2

42,8

47,8

14,1

Mandioca

0,0

2,1

40,9

-

21,8

8,7

9,6

-18,6

0,0

0,0

2,0

-

0,0

0,0

0,3

-

Milho

32,5

33,1

29,6

-2,3

24,5

23,0

28,4

3,8

5,0

6,6

2,3

-17,6

1,2

0,4

0,0

100,0

Soja

59,0

62,9

67,9

3,6

64,8

62,9

78,9

5,0

9,5

13,0

10,9

3,6

0,0

0,0

27,4

-

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD.
Nota: 1 Taxa geométrica de crescimento, em % a.a.

Como pode ser visto pelos dados para as culturas selecionadas, o crescimento do grau de formalidade dos empregados temporários do Sudeste, principalmente dos residentes urbanos, foi determinado pelo desempenho das
culturas do café e da cana-de-açúcar, nas quais já existe mercado de trabalho
assalariado mais estruturado e movimento sindical com maior histórico e tradição de lutas por melhores condições de trabalho. Em 2005, 73,9% e 20,7%,
respectivamente, dos empregados temporários urbanos ocupados nas culturas da cana-de-açúcar e do café tinham Carteira assinada. Pode-se notar que
os temporários rurais ocupados nessas culturas também possuíam níveis de
formalidade (47,1% e 10,6%, respectivamente) bem maiores do que aqueles
registrados para as médias regionais e das demais culturas selecionadas.
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Se nas regiões o quadro de melhores condições para os empregados permanentes se repetiu, o mesmo ocorreu nas culturas selecionadas. Com exceção das culturas do café e da cana, era abissal a diferença do grau de
formalidade dos empregados temporários das demais culturas em relação
aos permanentes.
Essa situação permite detalhar as discrepâncias entre as regiões, entre as culturas e mesmo entre as mesmas categorias de empregados. Em que pese o
fato de todas as regiões terem apresentado taxas de crescimento positivas na
participação dos empregados com Carteira assinada (a exceção foi o CentroOeste nas categorias de temporários urbanos e rurais), os maiores índices de
formalidade estavam no Centro-Sul, principalmente para os empregados permanentes, cujas médias de participação ficaram acima da média nacional.
Entre as culturas, com raras exceções, os maiores níveis de formalidade do
emprego foram registrados para a cana-de-açúcar, o café e a soja. Já os menores ficaram com a mandioca, o milho e o arroz. É possível perceber que, na
cultura da cana, a participação dos empregados temporários com registro em
Carteira foi maior que a participação dos empregados permanentes formais
ocupados nas culturas da mandioca e do milho.
Com isso, pode-se afirmar que, mesmo entre os temporários, aqueles que estavam ocupados nas culturas mais dinâmicas estavam em situação melhor do
que aqueles ocupados nas demais atividades. Esse raciocínio também vale
para os permanentes, ou seja, nesta categoria, os indicadores para aqueles
ocupados nas principais commodities eram bem melhores do que os verificados para as culturas alimentares de mercado doméstico.
Em linhas gerais, os dados da Tabela 2, referentes à participação dos empregados na agricultura brasileira com contribuição para a Previdência Social,
mostram quadro muito semelhante ao apresentado para o indicador de Carteira assinada e, por isso, não será repetida sua análise. Isso porque a formalidade do trabalho é uma das importantes condições para a obtenção das
aposentadorias pelos empregados. Apenas mereceria ser reafirmada a importância de se tomarem medidas que possibilitem a expansão da base dos
contribuintes da Previdência Social, não só pelo fato de se garantir a sustentabilidade do sistema de seguridade social, mas também porque os benefícios
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previdenciários, urbanos e rurais, têm se constituído em recursos da maior
relevância para a melhoria do bem-estar da população e para a dinamização de muitas economias locais. De acordo com a Tabela 2, se é verdade que
quase a metade dos empregados permanentes na agricultura brasileira estão cobertos pela seguridade social, também é fato a situação dramática dos
empregados temporários, principalmente dos residentes nas regiões menos
desenvolvidas e ocupados nas culturas mais tradicionais.

3.2 A polarização nos rendimentos do trabalho principal
Os dados para o total do Brasil mostram um falso paradoxo: apesar dos ganhos reais no rendimento médio mensal no período 2001-2005, não foram
verificados avanços relevantes na maior participação dos empregados que
recebiam mais de um salário por mês (Tabelas 3 e 4).5 As exceções ocorreram
na Região Sul e nas culturas do arroz, do café e da soja.
Um fato a destacar é que, para os empregados temporários, as participações
dos que recebiam mais de um salário mínimo mensal ficaram bem abaixo
das médias observadas para os permanentes. Em 2005, 25,1% e 35,5%, respectivamente, dos empregados temporários com residência rural e urbana
recebiam mais de um salário mínimo mensalmente (contra 53% e 59,9%, respectivamente, dos permanentes rurais e urbanos).
Para as regiões e culturas selecionadas, a situação foi bastante semelhante,
mas algumas diferenciações importantes devem ser pontuadas, como é o
caso dos temporários, rurais e urbanos, no Centro-Oeste, dos temporários urbanos no Sudeste e dos temporários, urbanos e rurais, ocupados nas culturas
da soja, da cana e, em menor proporção, do café.
Quanto às diferentes regiões, três resultados chamam a atenção: a) os melhores indicadores para os empregados permanentes em todas elas; b) a situação muito desfavorável da Região Nordeste, cujos indicadores para todas
as categorias estão sistematicamente bem abaixo das médias nacionais; c) a
situação muito discrepante dos empregados temporários rurais de duas regiões desenvolvidas, o Sudeste e o Sul, cujos indicadores ficaram abaixo do
Centro-Oeste. Aliás, em termos regionais, o Centro-Oeste e o Nordeste são
os extremos em relação ao indicador de participação dos empregados que
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Esse comportamento pode ser
explicado por alguns fatores:
primeiro, no período em questão
o aumento real do salário
mínimo foi bem mais acentuado
do que a média dos salários
agrícolas; segundo, a categoria
dos empregados temporários,
mesmo com os avanços, ainda
recebe salários bem abaixo
do valor do salário mínimo;
terceiro, a agricultura ainda é o
setor da economia com a maior
participação de trabalhadores que
recebem menos de um salário
mínimo por mês.
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recebiam mais de um salário mínimo por mês. Em 2005, enquanto 77,9% dos
empregados permanentes com residência urbana no Centro-Oeste tinham
rendimentos acima do salário mínimo, no Nordeste o valor foi de 23,7%. Para
os empregados permanentes com residência rural os valores respectivos foram de 77,8% e 20,3%. Já para os empregados temporários, os valores foram
de 52,7% e 7,7% e de 40,4% e 5,1%, respectivamente, para os residentes urbanos e rurais das duas regiões.

Tabela 3
Evolução do Indicador de Empregados que Recebiam mais de um Salário Mínimo por Mês, em Porcentagem, Brasil, Grandes
Regiões e Culturas Selecionadas – 2001-2005
Empregado Permanente
Brasil, Regiões
e Culturas

Urbano

Empregado Temporário
Rural

Urbano

Rural

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

60,0

62,4

59,9

0,0

57,2

56,1

53,0

-1,9

38,6

38,2

35,5

-2,1

24,2

27,7

25,1

0,9

Norte

55,4

59,4

59,4

1,8

–

51,4

49,7

–

44,7

37,7

38,1

-3,9

–

33,3

24,6

–

Nordeste

32,0

31,9

23,7

-7,2

27,2

23,1

20,3

-7,0

10,1

11,5

7,7

-6,5

4,9

6,5

5,1

1,0

Centro-Oeste

77,5

82,4

77,9

0,1

81,6

82,4

77,8

-1,2

58,3

58,7

52,7

-2,5

45,2

51,6

40,4

-2,7

Sudeste

67,4

67,4

65,2

-0,8

54,4

49,4

47,6

-3,3

46,1

51,2

45,0

-0,6

18,6

21,8

24,5

7,1

Sul

67,7

70,9

73,3

2,0

65,7

69,6

69,6

1,5

34,0

32,1

33,7

-0,2

28,1

30,7

31,0

2,5

Arroz

72,2

70,6

64,0

-3,0

60,9

86,1

75,7

5,6

16,7

27,8

18,6

2,8

15,0

15,2

15,2

0,3

Café

50,5

53,3

51,0

0,3

46,5

43,2

48,3

1,0

29,7

34,2

35,0

4,2

12,5

22,6

19,5

11,8

Cana-de-Açúcar

73,1

69,6

61,8

-4,1

43,4

41,6

31,1

-8,0

56,3

53,3

48,5

-3,6

23,2

26,0

28,1

4,9

Mandioca

45,8

25,6

26,7

-12,6

20,6

11,8

14,3

-8,7

13,8

16,8

8,4

-11,6

3,9

3,4

2,1

-14,3

Milho

42,9

43,2

39,6

-2,0

30,0

26,1

20,6

-9,0

18,6

27,6

14,7

-5,7

8,9

3,7

8,0

-2,5

Soja

72,6

91,3

90,9

5,8

88,9

86,0

90,0

0,3

37,5

65,2

60,2

12,6

37,5

41,7

40,0

1,6

Brasil
Grandes Regiões

Culturas

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD.
Nota: 1 Taxa geométrica de crescimento, em % a.a.
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Tabela 4
Evolução do Indicador de Rendimento Médio Mensal dos Empregados, em Reais de Dezembro de 2005, Brasil, Grandes Regiões
e Culturas Selecionadas – 2001-2005
Empregado Permanente
Brasil,
Regiões e
Culturas
Brasil

Urbano
2001

2004

406,06 432,09

Empregado Temporário
Rural

2005

200120051

472,37

3,9

2001

2004

348,47 364,53

Urbano
2005

200120051

2001

2004

384,28

2,5

252,71

Rural
2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

283,08

296,55

4,1

174,99

197,25

214,34

5,2

Grandes Regiões
Norte

374,66

436,86

441,31

4,2

–

369,23

387,40

–

295,48

297,43

305,88

0,9

–

250,55

264,87

–

Nordeste

285,28

321,33

306,19

1,8

248,17

260,70

280,40

3,1

173,76

187,87

203,35

4,0

149,09

168,90

177,36

4,4

Centro-Oeste

566,93

574,32

617,95

2,2

523,68

543,24

578,46

2,5

333,39

352,93

399,08

4,6

271,23

313,65

331,46

5,1

Sudeste

435,26

430,07

523,95

4,7

367,70

359,62

379,79

0,8

304,25

347,67

358,27

4,2

204,96

231,53

262,23

6,4

Sul

375,25

533,22

498,16

7,3

375,23

430,55

449,63

4,6

229,15

258,53

294,92

6,5

211,63

247,09

283,75

7,6

Arroz

436,82

414,85

436,95

0,0

409,10

656,56

470,13

3,5

162,38

199,09

208,40

6,4

131,75

151,27

163,12

5,5

Café

362,08

340,41

376,75

1,0

318,99

316,50

372,79

4,0

247,24

281,54

293,23

4,4

229,36

278,29

251,38

2,3

Cana-de-Açúcar

438,30

458,64

537,24

5,2

296,88

334,93

346,95

4,0

361,56

399,94

436,60

4,8

229,36

278,29

309,76

7,8

Mandioca

229,64

236,04

323,69

9,0

241,03

213,34

191,21

-5,6

178,91

219,37

191,65

1,7

130,13

152,72

163,83

5,9

Milho

282,06

358,83

342,14

4,9

268,27

257,57

229,41

-3,8

193,11

219,71

211,20

2,3

142,81

158,86

159,98

2,9

Soja

525,23

745,79

741,13

9,0

570,29

590,16

700,37

5,3

424,94

370,05

409,97

-0,9

231,14

279,86

379,32

13,2

Culturas

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD.
Nota: 1 Taxa geométrica de crescimento, em % a.a.

Novamente, vale destacar que o comportamento favorável para os empregados temporários com residência urbana no Sudeste foi muito influenciado pelos resultados obtidos pelas culturas da cana e do café, para as quais a região é
a principal produtora nacional (em 2005, 48,5% e 35,0%, respectivamente, dos
temporários recebiam mais de um salário mínimo mensal). Da mesma forma,
o comportamento diferenciado dos temporários rurais e urbanos do CentroOeste foi influenciado pelos indicadores da cultura da soja, principal atividade
da Região (em 2005, 40% e 60,2%, respectivamente, dos empregados temporários tinham rendimento médio mensal acima do mínimo vigente).
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Entre as culturas selecionadas, a mandioca e o milho foram as que apresentaram os piores indicadores, particularmente para os empregados residentes
nas áreas rurais (tanto os permanentes quanto os temporários). Em 2005,
somente 2,1% e 8%, respectivamente, dos empregados temporários rurais
ocupados nestas culturas receberam mais de um salário mínimo por mês. Para
os permanentes rurais, os valores foram de 14,3% e 20,6%, respectivamente.
Também para os residentes urbanos, os valores estiveram muito aquém dos
verificados para as médias nacional, regional e das demais culturas. O extremo na polarização da qualidade do emprego, vista por este indicador, foi a
cultura da soja, cujos valores foram de 40% para os temporários rurais, 60,2%
para os temporários urbanos, 90% para os permanentes rurais e 90,9% para
os permanentes urbanos.
Quanto ao rendimento médio mensal, pode-se observar que, para o total de
Brasil, os temporários rurais recebiam, em 2005, 72,3%, 55,8% e 45,4% do que
recebiam, respectivamente os temporários urbanos, os permanentes rurais e
os permanentes urbanos (Tabela 4). Este comportamento de menores salários para os empregados temporários também foi o padrão dominante nas regiões e nas culturas selecionadas. Como exceções, podem ser citados os casos
dos empregados temporários urbanos ocupados nas culturas da cana e da
mandioca, que tiveram, respectivamente, rendimento médio mensal maior
ou igual ao dos empregados permanentes rurais nas mesmas atividades.
Os dados regionais evidenciam que o Centro-Oeste teve, em 2005 (mas também
em toda a série analisada), os maiores rendimentos médios mensais para todas
as categorias de empregados, ao passo que o Nordeste apresentou os menores
rendimentos para todas as categorias de empregados na agricultura brasileira.
Para as culturas, os dados de rendimento médio mensal exemplificam bem
a situação mais desfavorável dos empregados temporários residentes nas
áreas rurais e ocupados nas culturas tradicionais. Em 2005 (mas também em
toda a série), os três piores rendimentos foram registrados para os empregados temporários rurais ocupados nas culturas do milho (R$ 159,98), do arroz
(R$ 163,12) e da mandioca (R$ 163,83). De outra parte, os três melhores rendimentos foram observados para os empregados permanentes (urbanos e
rurais) ocupados na cultura da soja e para os empregados permanentes urbanos ocupados na cultura da cana-de-açúcar.
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Apenas como ilustração: as culturas da soja, da cana-de-açúcar e do arroz
foram as que proporcionaram os maiores rendimentos médios para os empregados permanentes urbanos; as culturas da soja, do arroz e do café foram
as que proporcionaram os maiores rendimentos médios para os empregados
permanentes rurais; para os temporários (urbanos e rurais), os maiores rendimentos médios foram obtidos nas culturas da cana, da soja e do café.

3.3 A polarização no nível educacional
Para o total de Brasil, os dados da Tabela 5 mostram o crescimento contínuo
e significativo da participação dos empregados com oito anos ou mais de estudo. As maiores diferenças nesse indicador parecem ser a favor dos empregados permanentes com residência urbana, os quais, independentemente
do nível de agregação (Brasil, grandes regiões e culturas selecionadas) quase
sempre apresentam nível de participação maior que as demais categorias. Em
função da expansão do ensino público, é comum se observarem condições
de participação semelhantes entre os permanentes rurais e os temporários
urbanos e rurais, o que torna a polarização mais branda nesse caso, comparativamente aos indicadores anteriormente analisados.
Em 2005, 12,7% dos empregados permanentes com residência urbana
tinham oito ou mais anos de estudo. Para as demais categorias, os valores
foram, praticamente, a metade (6,9% para os permanentes rurais e para os
temporários urbanos e 6,1% para os temporários rurais). Nas Regiões Sudeste
e Sul, o quadro foi bem parecido com a situação nacional.
No Norte e Nordeste, além do fato de os indicadores estarem abaixo das médias nacional e regionais, também chama a atenção o fato da participação
dos empregados permanentes urbanos com oito anos ou mais de estudo ser
de duas a três vezes maior que as demais categorias. A Região Centro-Oeste,
as participações dos empregados permanentes (rurais e urbanos) foram se
aproximando ao longo do período 2001-2005, e elas continuam acima das
observadas para os empregados temporários urbanos e rurais (que, no entanto, tiveram significativa melhora nesse indicador no período em questão).
Quanto às culturas selecionadas, é importante dizer que o comportamento
do indicador ao longo do período analisado foi muito oscilante para algumas
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atividades, talvez em função do número de casos e das pessoas sorteadas
para a amostragem da PNAD. Mas o fato concreto é que os dados para 2005
mostram, na grande maioria dos casos, uma situação mais favorável em relação àquela observada no início da década.
Na cultura do arroz, o principal destaque foi o crescimento da participação dos empregados permanentes rurais com oito anos ou mais de estudo
(11,2%, em 2005, contra apenas 2,5%, em 2001). No café, houve aumentos
importantes de escolaridade em todas as categorias, com exceção dos permanentes urbanos. Também na cana-de-açúcar foram verificados aumentos
nas participações dos empregados permanentes e temporários com oito
anos ou mais de estudo, com maior destaque para os residentes urbanos (em
2005, 14,2% dos permanentes e 9,7% dos temporários tinham esse nível de
escolaridade).
Nas culturas da mandioca e do milho, os empregados permanentes com residência urbana possuem, destacadamente, as maiores participações em relação
às demais categorias (em 2005, 16,9% e 13,2%, respectivamente, desses empregados tinham oito anos ou mais de estudo). Finalmente, a cultura da soja
mostrou crescimento contínuo das participações dos empregados com escolaridade acima de oito anos em todas as categorias e situações de domicílio,
o que a torna uma das atividades com os melhores indicadores educacionais
(bem acima das médias nacional, regionais e das demais culturas).

3.4 A polarização nos auxílios recebidos
Neste item optou-se por trabalhar com o conjunto dos auxílios recebidos e
não com um indicador em separado como foi feito nos tópicos anteriores. Com
isso, fica melhor a visualização a partir do índice parcial de auxílios recebidos,
que foi construído a partir da metodologia desenvolvida por Balsadi (2006a).
Para a construção do índice parcial dos auxílios recebidos foram selecionados: porcentagem de empregados que recebiam auxílio-moradia (Auxmor);
porcentagem de empregados que recebiam auxílio-alimentação (Auxalim);
porcentagem de empregados que recebiam auxílio-transporte (Auxtrans);
porcentagem de empregados que recebiam auxílio-educação (Auxeduc); e
porcentagem de empregados que recebiam auxílio-saúde (Auxsau). É importante destacar que nesse índice parcial foi feita diferenciação entre as áreas
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urbanas e as rurais no tocante à importância relativa dos auxílios recebidos
pelos empregados. Assim, para os residentes urbanos o índice foi calculado
da seguinte forma: Indaux = 0,26 Auxmor + 0,23 Auxsau + 0,20 Auxalim +
0,17 Auxtrans + 0,14 Auxeduc. Já para os residentes rurais o cálculo foi feito
assim: Indaux = 0,29 Auxmor + 0,22 Auxsau + 0,20 Auxeduc + 0,17 Auxalim +
0,12 Auxtrans.
Pelos dados da Tabela 6, pode-se perceber que, para o total de Brasil, as taxas anuais de crescimento do índice parcial foram bastante tímidas, inclusive
com queda para os empregados temporários com residência rural e crescimento nulo para os empregados permanentes também residentes no meio
rural brasileiro.

Tabela 5
Evolução do Indicador de Empregados com Oito Anos ou mais de Estudo, em Porcentagem, Brasil, Grandes Regiões e Culturas
Selecionadas – 2001-2005
Empregado Permanente
Brasil, Regiões
e Culturas

Empregado Temporário

Urbano

Rural

Urbano

Rural

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

7,7

13,3

12,7

13,3

5,1

6,6

6,9

8,0

3,6

5,9

6,9

18,0

3,9

5,0

6,1

11,5

Norte

6,9

13,3

10,7

11,5

–

2,9

2,5

–

1,3

6,6

4,6

36,4

–

5,6

3,5

–

Nordeste

4,3

9,8

8,5

18,8

1,7

2,9

4,3

26,5

1,0

3,1

4,7

48,4

1,2

2,0

4,4

39,6

Centro-Oeste

8,4

10,3

12,8

11,0

6,2

9,0

10,2

13,3

4,5

2,7

8,4

17,1

4,8

3,8

7,7

12,5

Sudeste

8,4

13,7

14,7

14,9

5,6

6,8

7,6

7,9

6,0

7,3

8,7

9,8

3,8

5,5

7,2

17,0

Sul

10,5

19,6

16,8

12,4

6,8

7,7

9,7

9,5

4,3

7,8

7,5

15,1

5,9

8,3

7,2

5,0

Arroz

2,6

5,1

2,0

-6,0

2,5

4,4

11,2

45,9

0,0

4,6

1,2

–

0,0

0,0

1,5

–

Brasil
Grandes Regiões

Culturas
Café

5,0

10,7

4,6

-2,3

3,7

7,0

8,3

22,6

2,1

8,6

5,3

26,6

3,7

6,9

8,0

21,5

Cana-de-Açúcar

6,6

11,3

14,2

21,3

2,8

5,5

5,0

15,9

2,9

5,4

9,7

35,4

2,0

3,6

7,4

38,7

Mandioca

0,0

14,3

16,9

–

3,7

10,1

2,5

-9,5

4,9

7,2

0,5

-43,4

1,2

1,4

4,9

41,3

Milho

9,6

6,7

13,2

8,2

1,0

0,0

1,4

8,2

2,9

2,6

6,7

23,6

3,4

2,7

5,6

13,0

Soja

5,0

15,1

14,8

31,3

8,8

15,2

20,9

24,2

4,9

10,0

11,3

23,3

0,0

21,9

28,6

–

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD.
Nota: 1 Taxa geométrica de crescimento, em % a.a.
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Tabela 6
Evolução do Índice Parcial de Auxílios Recebidos pelos Empregados, Brasil, Grandes Regiões e Culturas Selecionadas
2001-2005
Empregado Permanente
Brasil, Regiões
e Culturas

Empregado Temporário

Urbano

Rural

Urbano

Rural

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

21,2

22,4

22,6

1,6

28,0

28,1

28,0

0,0

13,6

13,4

15,8

3,8

9,3

9,5

8,8

-1,4

Norte

26,0

28,0

26,2

0,2

–

27,8

28,2

–

21,0

18,9

22,2

1,4

–

10,6

9,7

–

Nordeste

14,8

13,1

13,5

-2,2

20,7

19,9

19,4

-1,7

7,6

8,6

8,8

3,9

6,5

6,8

7,0

1,9

Centro-Oeste

26,6

28,8

28,3

1,6

36,6

36,7

37,3

0,5

19,0

16,4

20,1

1,4

15,1

12,8

12,1

-5,4

Sudeste

15,8

19,8

21,0

7,4

28,1

25,7

26,5

-1,5

10,7

12,6

14,5

7,9

6,9

9,0

6,4

-1,8

Sul

22,7

22,0

24,0

1,4

26,5

29,8

29,4

2,6

9,6

10,3

13,2

8,3

8,7

9,1

8,6

-0,3

Arroz

19,4

28,2

17,2

-3,0

22,5

27,1

23,0

0,5

15,4

15,8

16,0

0,9

8,1

11,1

10,9

7,7

Café

11,7

14,0

12,8

2,3

28,0

25,6

25,1

-2,7

8,5

10,1

11,6

8,0

8,7

7,7

7,2

-4,6

Cana-de-Açúcar

16,5

22,5

22,7

8,4

21,6

23,8

22,1

0,6

16,1

14,0

20,8

6,6

10,9

14,2

11,9

2,2

Mandioca

19,8

14,6

10,2

-15,3

14,5

9,7

12,8

-3,1

7,0

6,3

8,4

4,6

4,3

3,0

2,2

-15,4

Milho

14,3

19,5

9,6

-9,5

17,8

21,2

15,6

-3,3

7,5

7,0

9,5

6,0

5,2

7,4

7,4

9,2

Soja

27,6

26,5

31,4

3,3

33,4

33,9

35,3

1,4

15,0

24,0

17,7

4,3

19,7

14,3

18,9

-1,0

Brasil
Grandes Regiões

Culturas

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD.
Nota: 1 Taxa geométrica de crescimento, em % a.a.

Em que pese o crescimento nulo, os empregados permanentes com residência rural apresentaram o maior valor para o índice no período analisado, um
pouco superior ao dos empregados permanentes urbanos. No entanto, ambos os valores estavam bem acima daqueles calculados para os empregados
temporários, ainda em 2005. Esse foi o comportamento padrão para as regiões e culturas selecionadas. Novamente, a Região Nordeste e as culturas de
mandioca e milho foram as que apresentaram os menores índices de auxílios
recebidos (além do café, em algumas situações). De forma geral, a categoria
mais desfavorecida foi a dos temporários rurais.
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Esse comportamento verificado para o índice de auxílios recebidos é coerente com o enfraquecimento dos movimentos sindicais na agricultura brasileira no período recente, quando muitas cláusulas tidas como sociais foram suprimidas dos contratos coletivos de trabalho. É sempre bom lembrar
que: o auxílio-moradia é o mais relevante para os empregados permanentes
com residência rural, seguido pelo auxílio-alimentação; os auxílios-alimentação, transporte e moradia têm participações relativamente próximas para
os permanentes urbanos, com maior destaque para o primeiro; os auxíliosalimentação e transporte são os mais relevantes para os temporários urbanos; o auxílio-alimentação é, destacadamente, o mais importante para os
temporários rurais; o auxílio-educação é inexpressivo em todas as categorias;
e o auxílio-saúde tem maior relevância para os empregados permanentes
urbanos e rurais, principalmente para aqueles ocupados nas culturas da cana,
da soja e do café.

3.5 A não-polarização na utilização do trabalho infantil
Este item foi incluído em função das recentes polêmicas sobre o crescimento
do trabalho infantil no Brasil, em 2005, captado pela PNAD. Ele tem o objetivo
de mostrar três coisas: primeiro, que a tendência verificada entre os empregados agrícolas pertencentes à PEA ocupada foi de redução do trabalho infantil
(menores de 15 anos de idade) no período 2001-2005; segundo, até como
decorrência da constatação anterior, que não foi no mercado de trabalho assalariado agrícola que o aumento do trabalho infantil ocorreu; terceiro, que,
diferentemente dos outros indicadores analisados, não houve polarização no
mercado de trabalho assalariado agrícola quando a análise da qualidade do
emprego foi feita pela ótica do uso do trabalho infantil. Essas evidências podem sem observadas pelos dados da Tabela 7.
Em 2005, a menor participação dos empregados com idade acima de 15 anos
foi de 88,8%, enquanto a maior foi de 100% (considerando-se todas as situações). Para o total de Brasil, a amplitude de variação foi de 94,6% (mínima) até
98,8% (máxima). Para as regiões, tal amplitude foi de 93,4% até 99,4%.
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Tabela 7
Evolução da Participação dos Empregados com Idade acima de 15 Anos (Trabalho Não Infantil) na Agricultura, Brasil, Regiões
e Culturas Selecionadas – 2001-2005
Empregado Permanente
Brasil, Regiões
e Culturas

Empregado Temporário

Urbano

Rural

Urbano

Rural

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

2001

2004

2005

200120051

98,0

98,0

98,8

0,2

97,6

98,6

98,6

0,2

96,1

96,3

97,7

0,4

93,9

95,9

94,6

0,2

Norte

97,0

99,6

98,1

0,3

-

98,1

98,0

-

96,3

97,8

97,2

0,2

-

93,4

94,9

-

Nordeste

97,3

97,8

98,1

0,2

97,5

97,8

98,7

0,3

94,2

96,3

97,2

0,8

92,9

95,8

94,9

0,5

Centro-Oeste

98,4

98,0

99,4

0,2

97,9

99,2

99,1

0,3

98,2

94,2

98,5

0,1

99,2

96,3

96,4

-0,7

Sudeste

98,8

98,8

99,3

0,1

97,9

98,4

98,4

0,1

97,7

97,9

98,1

0,1

92,8

95,1

95,0

0,6

Sul

98,2

96,0

98,6

0,1

97,3

98,9

99,1

0,5

94,1

95,1

96,9

0,7

90,8

96,3

93,4

0,7

Arroz

100,0

100,0

100,0

0,0

97,5

100,0

100,0

0,6

100,0

96,0

100,0

0,0

100,0

95,5

88,8

-2,9

Café

100,0

99,2

100,0

0,0

98,7

98,1

99,5

0,2

96,4

98,6

99,6

0,8

92,8

98,6

97,8

1,3

Cana-de-Açúcar

99,2

100,0

100,0

0,2

98,6

99,6

100,0

0,3

98,4

98,8

99,5

0,3

95,1

99,2

96,7

0,4

Mandioca

94,3

96,5

100,0

1,5

100,0

99,1

91,5

-2,2

96,2

95,4

99,1

0,8

93,0

95,1

98,5

1,4

Milho

96,1

96,8

98,1

0,5

95,7

100,0

96,7

0,3

98,0

98,2

94,1

-1,0

95,8

96,1

94,3

-0,4

Soja

97,7

97,1

100,0

0,6

99,0

100,0

100,0

0,2

100,0

98,2

97,2

-0,7

100,0

98,1

95,9

-1,0

Brasil
Grandes Regiões

Culturas

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD.
Nota: 1 Taxa geométrica de crescimento, em % a.a.
Obs.: Conceito de PEA do IBGE (acima de 10 anos de idade).

Ainda para o total de Brasil, a maior participação do trabalho infantil no assalariamento agrícola, em 2005, foi registrada para os empregados temporários
rurais (5,4%). Na análise regional, percebe-se que a única situação de aumento do uso de trabalho infantil ocorreu entre os temporários rurais da Região
Centro-Oeste, mesmo assim com taxa de crescimento bastante baixa. Entre
as culturas selecionadas, o aumento do trabalho infantil foi observado nas seguintes situações: empregados permanentes rurais na cultura da mandioca;
empregados temporários urbanos nas culturas do milho e da soja; e empregados temporários rurais nas culturas do arroz, do milho e da soja.
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O aumento da fiscalização do mercado de trabalho por órgãos ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego e às Secretarias Estaduais, juntamente com a
própria recomposição do mercado de trabalho formal no período analisado
ajudam a explicar o comportamento de redução do uso de trabalho infantil
entre os assalariados agrícolas. Portanto, seria preciso uma análise mais detalhada das demais categorias de ocupados na agricultura brasileira (principalmente dos não-remunerados e dos dedicados à produção para o próprio
consumo), para clarear essa polêmica sobre o crescimento do trabalho infantil no ano de 2005.

3.6 O ranking para o Índice de Qualidade do Emprego (IQE)
Após as análises para o total de Brasil, para as cinco grandes regiões e para
as seis culturas selecionadas, pode-se fazer um ranking do IQE, de modo a
se saber qual categoria de empregado, em qual região e qual cultura, apresentou a melhor qualidade do emprego agrícola. De acordo com Balsadi
(2006a), para construir o IQE, os procedimentos básicos são os seguintes:
obtenção dos indicadores simples; construção dos índices parciais, a partir
das médias ponderadas dos indicadores simples, para captar as dimensões
da qualidade do emprego; cálculo do IQE a partir das médias ponderadas
dos índices parciais.
A seguir, são descritos os indicadores simples e os índices parciais para as
quatro dimensões selecionadas para avaliar a evolução da qualidade do
emprego agrícola: nível educacional dos empregados; grau de formalidade
do emprego; rendimento recebido no trabalho principal; e auxílios recebidos
pelos empregados.
Para analisar o nível educacional das pessoas empregadas, foram selecionados indicadores relacionados a dois aspectos: alfabetização e nível de escolaridade. Para isso, foram escolhidos os seguintes indicadores simples: porcentagem de pessoas empregadas não analfabetas ou com mais de um ano
de estudo (Indalf ); porcentagem de pessoas ocupadas com até quatro anos
de estudo (Indesc1); e porcentagem de pessoas ocupadas com oito ou mais
anos de estudo (Indesc2). Assim, o índice parcial de educação foi calculado da
seguinte forma, com o auxílio da técnica de análise multicritério: Indeduc =
0,45 Indesc2 + 0,36 Indesc1 + 0,19 Indalf.
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Na formalidade do emprego, foram selecionados: porcentagem de empregados com idade acima de 15 anos, o que representa a proporção de trabalhadores não infantis empregada (Ninf ); porcentagem de empregados com
jornada semanal de até 44 horas, o que corresponde à participação dos
empregados sem sobretrabalho (Jorn); porcentagem de empregados com
Carteira assinada (Cart); e porcentagem de empregados contribuintes da Previdência Social (Prev). O índice parcial de formalidade foi calculado da seguinte forma: Indformal = 0,35 Cart + 0,29 Prev + 0,24 Ninf + 0,12 Jorn.
Para o rendimento obtido no trabalho principal, foram selecionadas a porcentagem de empregados com remuneração acima de um salário mínimo (Npob) e o
rendimento médio mensal (Rend). O índice parcial de rendimento foi calculado
da seguinte forma: Indrend = 0,60 Npob + 0,40 Rend. Nos auxílios recebidos foram selecionados os mesmos indicadores já descritos no item 3.4. A Polarização
nos Auxílios Recebidos. De todos os indicadores selecionados, apenas o rendimento médio mensal precisou ser padronizado para variar de 0 a 100, segundo a fórmula: ((valor – mínimo)/(máximo – mínimo)), em que o mínimo e o máximo são,
respectivamente, os valores mínimo e máximo do rendimento médio encontrados em toda a série, possibilitando a comparação intertemporal.
Os IQEs obtidos são passíveis de comparação intertemporal. Para a comparação, trabalhou-se com a idéia de progresso relativo, calculado pela fórmula:
valor do índice em t1 – valor em t0
100 – valor em t0
O denominador mostra o máximo crescimento que seria possível a partir do
ano inicial (progresso possível) e o numerador indica o crescimento obtido de
fato no período considerado (progresso efetivo). A razão entre os dois valores
compreende a velocidade relativa da melhoria nas condições e qualidade do
emprego (KAGEYAMA; REHDER, 1993).
Com o auxílio de técnicas de multicritério, o cálculo final do índice foi feito
da seguinte forma: IQE = 0,35 Indrend + 0,29 Indformal + 0,21 Indeduc + 0,15
Indaux, onde os índices parciais são, respectivamente, os de rendimento, de
grau de formalidade, de nível educacional dos empregados e de auxílios recebidos pelos empregados (BALSADI, 2006a). O ranking do IQE, feito com base
no ano de 2005, é apresentado na Tabela 8.
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Tabela 8
Índice de Qualidade do Emprego (IQE) e Progresso Relativo dos Empregados Permanentes
e dos Temporários, Brasil, Grandes Regiões e Culturas – 2001-2005
Categorias

IQE

Prog. Rel.

2001

2004

2005

2001-2005 (%)

Empregado Permanente Rural – Soja

60,9

60,8

67,4

16,5

Empregado Permanente Urbano – Soja

53,4

64,8

66,7

28,5

Empregado Permanente Rural – Centro-Oeste

55,6

58,0

58,4

6,3

Empregado Permanente Urbano – Centro-Oeste

52,2

55,9

58,0

12,1

Empregado Permanente Urbano – Cana

57,2

58,3

57,8

1,2

Empregado Permanente Urbano – Sul

47,5

53,9

55,3

15,0

Empregado Permanente Urbano – Sudeste

51,2

52,6

55,0

7,7

Empregado Permanente Rural – Arroz

42,7

59,4

53,9

19,4

Empregado Permanente Rural – Sul

48,9

52,2

52,9

7,8

Empregado Temporário Urbano – Cana

46,2

47,3

49,2

5,4

Empregado Permanente Urbano – Brasil

44,7

48,1

49,0

7,7

Empregado Permanente Rural – Café

42,8

41,7

46,9

7,2

Empregado Permanente Urbano – Arroz

47,7

50,0

45,9

-3,5

Empregado Permanente Rural – Sudeste

46,2

45,0

45,6

-1,2

Empregado Permanente Urbano – Café

43,4

46,0

45,5

3,8

Empregado Permanente Rural – Brasil

44,5

45,8

45,1

1,0

Empregado Permanente Urbano – Norte

40,1

45,6

43,5

5,7

Empregado Permanente Rural – Cana

41,4

42,5

41,9

0,8

Empregado Permanente Rural – Norte

–

40,6

41,2

–

Empregado Temporário Urbano – Soja

33,6

39,5

39,9

9,5

Empregado Temporário Urbano – Sudeste

36,1

41,7

39,8

5,8

Empregado Temporário Rural – Soja

25,2

29,4

38,6

17,8

Empregado Temporário Urbano – Centro-Oeste

36,3

35,7

37,4

1,7

Empregado Temporário Rural – Cana

28,1

32,7

35,5

10,3

Empregado Permanente Urbano – Milho

36,1

37,8

35,2

-1,4

Empregado Permanente Urbano – Mandioca

29,1

25,8

34,0

6,9

Empregado Permanente Urbano – Nordeste

32,8

35,7

33,6

1,2

Empregado Temporário Urbano – Café

27,8

34,3

32,8

6,9

Empregado Temporário Urbano – Brasil

29,4

31,2

31,6

3,2

Empregado Temporário Urbano – Norte

29,9

30,3

31,0

1,6

Empregado Permanente Rural – Nordeste

30,2

30,8

30,8

1,0

Empregado Temporário Rural – Centro-Oeste

29,8

31,0

30,8

1,4
Continua
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Continuação

Categorias

IQE

Prog. Rel.

2001

2004

2005

2001-2005 (%)

Empregado Permanente Rural – Milho

30,3

30,8

29,9

-0,6

Empregado Temporário Urbano – Sul

26,7

26,9

29,6

3,9

Empregado Temporário Rural – Sul

25,3

26,9

28,3

4,0

Empregado Temporário Rural – Sudeste

23,2

26,1

27,5

5,6

Empregado Temporário Rural – Café

22,9

28,3

26,7

4,9

Empregado Temporário Rural – Norte

–

27,7

25,4

–

Empregado Temporário Rural – Brasil

23,3

24,9

25,2

2,5

Empregado Permanente Rural – Mandioca

27,4

23,1

23,3

-5,7

Empregado Temporário Rural – Arroz

21,2

21,8

22,6

1,7

Empregado Temporário Urbano – Milho

22,0

25,2

22,6

0,7

Empregado Temporário Urbano – Nordeste

19,4

21,8

21,9

3,1

Empregado Temporário Urbano – Arroz

21,6

24,6

21,4

-0,3

Empregado Temporário Urbano – Mandioca

18,5

22,4

21,2

3,3

Empregado Temporário Rural – Nordeste

17,3

19,4

19,7

2,9

Empregado Temporário Rural – Milho

18,5

18,7

19,3

1,0

Empregado Temporário Rural – Mandioca

15,5

16,3

17,1

1,9

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD.

Pode-se observar que a Região Centro-Oeste apresentou os dois melhores IQEs regionais, com os empregados permanentes rurais, em primeiro,
e os empregados permanentes urbanos, em segundo. A seguir vieram os
empregados permanentes urbanos da Região Sul, os empregados permanentes urbanos da Região Sudeste e os empregados permanentes rurais da
Região Sul. Essas cinco categorias tiveram IQE acima do melhor IQE calculado
para o total de Brasil, que foi o dos empregados permanentes urbanos.
De outra parte, a Região Nordeste apresentou os dois piores IQEs, obtidos
para os empregados temporários urbanos e para os empregados temporários
rurais. É interessante notar que o melhor IQE da Região Nordeste, dos
empregados permanentes urbanos, só é maior que o IQE das categorias de
empregados temporários das demais regiões e culturas (as exceções são os
permanentes rurais empregados na cultura do milho e os permanentes rurais
empregados na cultura da mandioca, além dos próprios permanentes rurais
da Região Nordeste), ou seja, na média, a melhor condição de emprego no
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Nordeste é relativamente próxima às piores condição de emprego nas demais
regiões e culturas, o que ainda mantém aceso o debate sobre a urgente necessidade de políticas para a redução das desigualdades regionais.
Dentre as culturas selecionadas, é possível perceber que a soja foi a que apresentou os melhores IQEs, com os empregados permanentes urbanos e rurais.
A seguir vieram os empregados permanentes urbanos ocupados na cultura da
cana-de-açúcar, os empregados permanentes rurais ocupados na cultura do
arroz e os empregados temporários urbanos ocupados na cultura da cana-deaçúcar. Essas cinco categorias também ficaram acima do melhor IQE agregado
para o Brasil, que foi o dos empregados permanentes urbanos.
No outro extremo, as sete categorias com IQE abaixo do pior IQE agregado
para o Brasil, que foi para os empregados temporários rurais, foram as seguintes: empregado permanente rural ocupado na cultura da mandioca;
empregado temporário rural ocupado na cultura do arroz; empregado temporário urbano ocupado na cultura do milho; empregado temporário urbano
ocupado na cultura do arroz; empregado temporário urbano ocupado na
cultura da mandioca; empregado temporário rural ocupado na cultura do
milho; e empregado temporário rural ocupado na cultura da mandioca. E o
IQE dessas categorias está muito distante dos melhores IQEs (quando muito,
chegam um terço do valor, como é o caso dos permanentes rurais ocupados
na cultura da mandioca, em relação aos permanentes urbanos e rurais ocupados na soja). A diferença do melhor para o pior IQE foi de cerca de quatro vezes ao longo do período 2001-2005 (Tabela 8), ou seja, os dados obtidos para
o IQE mostram claramente que as melhores condições de emprego estavam,
de forma geral, nas culturas mais dinâmicas e de comércio exterior e para
os empregados permanentes. Dentre os 10 melhores IQEs (excluindo-se os
valores agregados para o total de Brasil e grandes regiões – ou seja, ficandose apenas com as culturas), oito são para empregados permanentes (quatro
urbanos e quatro rurais) e apenas dois para empregados temporários (ambos
urbanos), três são para a cultura da soja, três também para a cultura da canade-açúcar, dois para o café e dois para o arroz.
De outra parte, entre os 10 piores IQEs, oito são para empregados temporários
(quatro rurais e quatro urbanos) e apenas dois para empregados permanentes (ambos rurais), três são para a cultura da mandioca, três para o milho, dois
para o arroz e dois para o café.
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4. Considerações Finais
O principal objetivo do artigo foi mostrar a polarização na qualidade do
emprego no mercado de trabalho assalariado agrícola, entre as categorias de
empregados permanentes e empregados temporários.
À luz dos estudos e pesquisas realizados por especialistas em mercado de
trabalho urbano, desde a primeira metade dos anos 1990, procurou-se mostrar a polarização no mercado de trabalho assalariado agrícola a partir de um
conjunto de indicadores selecionados, bem como a partir do IQE. Foi possível
concluir que a polarização está presente no agregado de Brasil, entre as regiões, entre as culturas selecionadas e mesmo entre as mesmas categorias de
empregados, ou seja, um empregado permanente ou temporário ocupado em
uma commodity internacional está em melhores condições do que um ocupado
nas culturas mais tradicionais. O ranking construído para o IQE foi muito claro e
elucidativo nesse sentido.
A partir de tais resultados, pode-se colocar a seguinte questão: o que influi
na polarização do mercado de trabalho assalariado na agricultura? Ainda, à
guisa de conclusões mais seguras, poderiam ser elencados, por um lado, os
fatores mais abrangentes observados no mercado de trabalho em geral, e, de
outra parte, alguns fatores mais específicos da agricultura brasileira no período recente. Entre os primeiros, estão: o aumento da heterogeneidade do
mercado de trabalho; a tendência à precarização das relações de trabalho,
com o aumento das desigualdades entre as categorias de trabalhadores e a
dificuldade de expansão das atividades formais vis-à-vis as informais; o menor
ritmo de crescimento das ocupações melhor remuneradas e mais exigentes
em qualificação vis-à-vis a forte expansão das ocupações mais precárias, que
mesmo fazendo uso de uma mão-de-obra mais escolarizada, normalmente
o faz para atividades rotineiras e de pouca criatividade; e a continuidade do
processo de reestruturação produtiva e de incorporação de modernas tecnologias, quase sempre poupadoras de força de trabalho, visando ampliar os
ganhos de produtividade e aumentar a competitividade.
Dentre os fatores mais específicos da agricultura, poderiam ser citados os
seguintes, sem nenhuma pretensão de esgotá-los ou hierarquizá-los:
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• a crescente especialização da produção nas principais commodities internacionais, que são componentes importantes da pauta de exportações
brasileira;
• a marcante diferença de rentabilidade das atividades mais dinâmicas vis-à-vis
as mais tradicionais, sendo que as últimas têm enormes dificuldades em
formalizar e remunerar bem a força de trabalho, tanto a contratada quanto
a familiar;
• o processo de modernização e mecanização que se aprofundou na agricultura de grande escala, a qual emprega poucos trabalhadores qualificados
(quando emprega!) e muitos com baixa qualificação;
• a crescente importância do processo de externalização ou terceirização das atividades agrícolas para as empresas prestadoras de serviços na agricultura;
• a maior fiscalização por órgãos nacionais nas empresas agrícolas de maior
porte, exportadoras ou não, para evitar abusos e desrespeitos aos direitos
sociais, trabalhistas e ambientais, o que as obrigou a melhor cumprir a legislação trabalhista;
• a crescente busca por certificações (diversas modalidades da ISO) que
garantam melhor inserção dos produtos agropecuários em mercados mais
exigentes, o que tem efeitos positivos na melhoria da qualidade do trabalho nas atividades econômicas mais sustentáveis;
• o aparecimento e/ou expansão de algumas “novas profissões”, como é o
caso do especialista em manejo integrado de pragas, dos operadores das
novas máquinas e implementos agrícolas, do especialista em produção
agroecológica, do especialista em inseminação artificial e reprodução animal, do especialista em qualidade do produto nas fases de colheita e póscolheita, entre outras – vale dizer que essas “profissões” contrastam com a
grande maioria da força de trabalho utilizada nas tradicionais atividades
ligadas aos tratos culturais e à colheita, por exemplo, tanto em termos de
formalidade quanto de remuneração;
• a grande importância que ainda tem a mão-de-obra temporária nas atividades agropecuárias, especialmente na colheita de algumas grandes culturas (cana, laranja, café, mandioca, para citar algumas) – em muitas atividades ela é muito superior à mão-de-obra permanente;
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• a fraca representação e organização sindical dessa categoria de trabalhadores temporários, com exceção de algumas culturas em algumas regiões
produtoras.
Esses dois últimos fatores reforçam e tornam muito atual o argumento defendido por Graziano da Silva (1996) de que a formação e a estruturação dos
sindicatos específicos de assalariados agrícolas são muito importantes para o
fortalecimento de todas as categorias de trabalhadores na agricultura. Se os
empregados permanentes estão em situação mais favorável, é inexorável admitir que ainda são necessárias políticas públicas e ações dos trabalhadores
e dos agricultores para proporcionar melhores condições de trabalho para os
empregados temporários, os quais possuem níveis muito elevados de precarização.
No entanto, as lutas para melhorar a qualidade do emprego na agricultura
brasileira, principalmente para os empregados temporários, para os residentes nas regiões menos desenvolvidas e para os ocupados nas tradicionais
atividades agropecuárias ainda terão que enfrentar difíceis embates. Isso
porque o pensamento dominante é aquele que preconiza e defende a necessidade de flexibilizar e desregulamentar ainda mais a legislação trabalhista,
de forma a aproximar as condições e a qualidade dos postos de trabalho dos
empregados permanentes e dos temporários.
Essa visão, claramente, enfatiza que, para uma maior aproximação ou redução da polarização entre o mercado de trabalho formal e o informal é preciso
flexibilizar mais o primeiro, ou seja, ao invés de ampliar a qualidade do emprego para todos os trabalhadores, particularmente dos temporários e dos
informais, apregoa-se um certo nivelamento por baixo para todas as categorias. Além de ser expressa por intelectuais e especialistas brasileiros ligados
ao tema, essa idéia também ganha força nos órgãos internacionais, como o
Banco Mundial, por exemplo.
Apesar disso, é importante registrar a existência de um conjunto expressivo de pensadores e formuladores de políticas públicas que ainda acreditam
nas políticas pró-emprego e de recomposição do mercado de trabalho formal. Para isso, defendem um Estado mais proativo, de forma a contrapor a
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tendência fortemente excludente das livres forças do mercado. E os dados
de geração de empregos com Carteira assinada na agricultura no período
2001-2005 (e também na economia como um todo) reforçam que de fato há
espaços e margem de manobra para a geração de ocupações com maior qualidade no mercado de trabalho assalariado brasileiro.
A maior atuação do Estado, nos seus três níveis de governo (federal, estadual e municipal), seria marcada pelo desenho e implantação de políticas de
desenvolvimento local/regional que priorizem a geração de empregos, de políticas de apoio efetivo às atividades tradicionais para que possam aumentar
a sua produtividade e rentabilidade e com isso oferecer melhores condições
de emprego, de políticas sérias de qualificação e requalificação profissional,
de políticas de financiamento para os excluídos pelas reestruturações produtivas, por meio do microcrédito e da economia solidária, de políticas de
fortalecimento da representação sindical, etc. Obviamente, que todas essas
políticas devem ser potencializadas por um contexto macroeconômico favorável ao crescimento econômico e ao desenvolvimento com distribuição de
renda, ou seja, maior participação do Estado nos seus diferentes níveis, pois,
deixando o mercado operar livremente, muito provavelmente haverá aprofundamento do processo de polarização aqui abordado, dificultando um desenvolvimento mais eqüitativo, porque tenderão a aumentar e não diminuir
as diferenças entre a qualidade do emprego das categorias mais estruturadas
em relação às menos estruturadas no mercado de trabalho assalariado.
Em trabalho recente, Salm (2004) apresenta as seguintes recomendações
para uma política efetiva de emprego no Brasil:
• recuperar o papel de coordenação e fomento das agências de desenvolvimento local e regional;
• redirecionar e concentrar os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) nas linhas de ação que privilegiam o desenvolvimento econômico;
• integrar projetos de interesse local aos investimentos em infra-estrutura de
apoio à agroindústria, especialmente aos investimentos em transporte;
• incentivar a formalização das médias e pequenas empresas (MPE) por meio
da adequação da estrutura tributária e das legislações trabalhista e previdenciária;
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• induzir e apoiar a formação de Arranjos Produtivos Locais (APL) capazes de
competir nos cenários nacional e mundial;
• estimular o aumento da produtividade e da demanda de produtos de consumo popular por meio de medidas redistributivas (aumento real do salário mínimo, transferência direta de renda, gastos assistenciais, estrutura
tributária, etc.);
• diminuir, por meio da transferência de renda, a pressão da oferta de mão-deobra não qualificada sobre o mercado de trabalho, principalmente aquela
exercida por jovens subescolarizados e mães que são chefes de família.
No desenho das políticas públicas pró-emprego, é importante levar em consideração as lúcidas palavras de um sindicalista espanhol acerca do mundo
do trabalho nos dias atuais:
Una serie de transformaciones socioeconómicas han desplazado el papel del trabajo a un lugar secundario, subsidiario e irrelevante en la escala social de valores.
La doctrina neoliberal de la competitividad ha situado las necessidades de las
empresas en un plano social hegemónico. El paro masivo ha justificado cualquer
agresión y degradación del empleo. La dignidad del trabajo cuenta hoy poco:
en nombre del empleo se puede hacer hoy cualquer cosa. Los trabajadores son
sujetos en el trabajo, pero objetos en el empleo.
El derecho al trabajo se quiere identificar com trabajar sin derechos. Las sucesivas reformas laborales han supuesto cambios reales para la vida concreta de los
trabajadores: precarización generalizada; abaratamiento de custos; aumento de
los trabajadores pobres; dobles escalas salariales; falsos autónomos; discriminación y desigualdad de trato; dificultades de acceso a la formación; polarización
en el mercado de trabajo y otras más. Éste es el desorden de cosas al que hoy
asistimos, que implicam el reto de recuperar la centralidad del trabajo, situándolo
como núcleo central de las preocupaciones y valores sociales (TREVILLA, 2006).

Finalmente, vale dizer que o tema da polarização no mercado de trabalho
agrícola merece mais estudos aprofundados, de preferência com pesquisas
de campo. Os primeiros passos percorridos neste artigo, que enfocou o mercado de trabalho assalariado na agricultura brasileira no período recente, podem ser bastante úteis na identificação de novos estudos numa temática em
que as pesquisas acadêmicas são absolutamente raras.
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Este texto tem por objetivo apresentar elementos empíricos recentes sobre a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Como ponto de partida, trata-se da
transição entre escola e trabalho para o contingente amplo de indivíduos de 6 a
25 anos. Como a idade de 18 anos caracteriza um limite natural a partir do qual o
trabalho é mais importante que a escola, examinam-se as mudanças de inserção
no mercado de trabalho dos jovens de 18 a 25 anos entre 1996 e 2005, o que
evidencia a sua situação particularmente vulnerável num quadro de mudanças
estruturais que afetam todos os trabalhadores. Considerando a baixíssima qualificação de 30% desses jovens, que não completaram o Ensino Fundamental, medidas de política pública voltadas para a redução drástica do seu déficit educacional se configuram como a forma mais efetiva de reduzir a vulnerabilidade dos
jovens e melhorar as condições de sua inserção no mercado de trabalho.
Palavras-chave: Trabalho; Jovens; Qualificação; Atividade.

Abstract
This text presents recent empirical evidence referring the engagement of young
people in the labor market. The point of departure is the transition from school to
work for the large number of individuals aged 6 to 25. As 18 years of age characterizes a natural limit beyond which work becomes more important than school,
the analysis is then centered on how the engagement in the labor market of 18
to 25 year old individuals have changed from 1996 to 2005. The analysis reveals
that young people are particularly vulnerable within a context that is undergoing
structural changes affecting all workers. Given the low level of qualification of
30% of these young people, who have not completed eight-year of elementary schooling, public policy measures aimed at reducing their educational deficit
appear as the most effective way of reducing the vulnerability of these young people and of improving the conditions for their engagement in the labor market.
Keywords: Labor Market; Young People; Worker Qualification; Activity Rate.
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1. Introdução
Mudanças estruturais nos sistemas produtivos para fazer face à globalização, assim como a conseqüente busca de competitividade pelos agentes econômicos
têm levado a um processo de redefinição drástica e continuada do mercado de
trabalho. Assim, não é um problema especificamente brasileiro a dificuldade de
expansão da demanda de mão-de-obra ao ritmo adequado para absorver os
que ingressam no mercado de trabalho, o que resulta em taxas de desocupação elevadas, particularmente para os mais jovens. Na Comunidade Econômica
Européia (CEE), por exemplo, a taxa de desemprego dos jovens de 15 a 25 anos
é mais que o dobro da taxa geral, respectivamente 16,6% e 7,8%, em setembro
de 2006.1 Na França a desvantagem dos jovens é ainda maior – 21,7% e 8,7% -,
embora a participação no mercado de trabalho dos jovens franceses seja muito
baixa comparada a padrões brasileiros, o que certamente opera no sentido de
reduzir o desemprego dentre eles.2 No entanto, na CEE e na França, as taxas de
desemprego vêm declinando, embora a duras penas, a partir de picos absolutos atingidos em meados da década de 1990. No Brasil, ocorre o contrário: a
taxa de desemprego dos jovens utilizando conceitos comparáveis aumenta de
12,6% em 1996 para 19,4% em 2005, tendo evolução bem mais desfavorável
do que a taxa de desemprego total, o que traz a questão da criação de postos
de trabalho, em geral, e da empregabilidade dos jovens, em particular, para a
ordem do dia.3
De fato são os jovens os mais diretamente afetados pelo contexto adverso
do mercado de trabalho, uma vez que, normalmente, estão em situação de
desvantagem devido às suas características específicas, como a falta de experiência e a busca de experimentação. Ademais, como muitos dos jovens
ainda não são chefes de família, a sua posição no âmbito familiar acaba por
permitir/estimular a instabilidade ocupacional, a qual, nessas condições, está
associada a menores riscos.
Apesar de o desemprego dos jovens ser normalmente mais alto que o da
população em geral, a evolução que vem sendo observada no Brasil mostra-se preocupante, tanto pelo patamar atingido como pelo crescente descolamento da taxa de desemprego geral.4 Ademais, o aumento paulatino da
idade em que indivíduos são dependentes – permanecem na casa paterna,
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Banco Central Europeu.

2

Em 2005, a taxa de atividade dos
jovens franceses de 15 a 24 anos se
situava em torno de 33%, enquanto
a dos jovens brasileiros é quase o
dobro, 65,3% (Instituto Nacional de
Estatísticas e Estudos Econômicos –
INSEE e Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE).

3

No mesmo período, a taxa de
desemprego geral passou de 6,8
para 9,3% (IBGE/PNAD).

4

O hiato entre a taxa de desemprego
dos jovens e dos adultos é
fenômeno geral, sendo que para
os diferentes países analisados
pela Organização Internacional
do Trabalho (OIT) a taxa de
desemprego dos jovens é de duas
a seis vezes maior do que a dos
adultos (OIT, 2006).
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recebem ajuda financeira para atender suas necessidades de consumo, ainda
não assumem a responsabilidade de uma nova família – tem levado muitos
analistas a falar de alongamento da juventude. Assim, enquanto o limite etário consagrado na literatura e nas estatísticas se situa em 25 anos, estudos
recentes começam a caracterizar como jovens os indivíduos de até 29 anos
(CAMARANO, 2006).
Quanto ao limite inferior da fase jovem, adota-se nas estatísticas oficiais bra-

5

Para pesquisa e divulgação de
resultado a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) e a
Pesquisa Mensal de Emprego (PME)
utilizam a idade de 10 anos. Assim, a
taxa tem por base essa coorte etária.

6

Como se verá mais adiante, aos 18
anos, 53,5% dos jovens freqüentam
a escola e 50,2% trabalham.

7

Estudo da OIT sobre os jovens no
mercado de trabalho, que traz um
panorama mundial da evolução
recente, adota a faixa etária de 15
a 24 anos, mas destacando que
objetivos específicos requerem
delimitações etárias específicas (OIT,
2006).

sileiras 10 anos como início da idade ativa.5 Mas essa coorte etária varia de
país para país, inclusive por influência dos limites estabelecidos na legislação
trabalhista de cada um. Do ponto de vista da legislação trabalhista brasileira,
o indivíduo estará legalmente apto ao trabalho a partir de 16 anos, quando
pode ter Carteira de Trabalho, embora haja provisões específicas para aprendizes na faixa etária de 14 a 24 anos. Com base no fato que 18 anos é a fronteira etária que marca o momento em que escola e trabalho têm importância equivalente e a partir da qual o trabalho torna-se a atividade principal,6
optou-se neste estudo por definir como jovens indivíduos de 18 a 25 anos.7
A intenção é restringir a análise mais específica ao conjunto de indivíduos
jovens para os quais as dificuldades de inserção no mercado de trabalho têm
importância crítica, excluindo a faixa de 10 a 13 anos, que caracteriza trabalho precoce, e a de 14 a 17 anos, que pode ser entendida como de transição.
O objetivo deste texto é de, com base nos dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), caracterizar a inserção dos jovens no
mercado de trabalho, considerando tanto a questão da transição entre escola
e trabalho como discutindo a necessidade de qualificação crescente para
atender às exigências do mercado. Nesse sentido, enfatiza-se a análise dos
jovens que não concluíram o Ensino Fundamental, que, por essa razão, se encontram em condições particularmente desfavoráveis.
Este texto está organizado em seis seções, além desta introdução. Na próxima
seção é feita uma caracterização geral do comportamento do mercado de
trabalho em 2005, que foi francamente favorável, seja do ponto de vista da
ocupação como do rendimento. A Seção 3 trata da transição entre escola e
trabalho para a população de 6 a 25 anos, apresentando evidências empíricas
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que justificam a adoção da idade de 18 anos para fins da análise subseqüente.
De fato, aos 18 anos não só a proporção de jovens que nem estudam nem trabalham aumenta fortemente como, a partir daí o trabalho suplanta a escola
em termos de importância. A Seção 4 caracteriza a situação dos jovens de 18
a 25 anos no mercado de trabalho, enquanto a Seção 5 trata especificamente
do baixo nível de qualificação de um contingente significativo desses jovens
e as implicações desse fato para sua a inserção produtiva. Finalmente, a Seção
6 resume as principais evidências apresentadas ao longo do texto, destacando possíveis implicações para o desenho de políticas públicas.

2. Evolução do Mercado de Trabalho
Uma confluência favorável de fatores contribuiu para o aumento da renda
das famílias em 2005, beneficiando particularmente aquelas na base da distribuição, com efeitos diretos sobre a redução da pobreza absoluta e a desigualdade. Como havia ocorrido em 2004, foram as mudanças no mercado de
trabalho o determinante principal das melhorias observadas.
Quando se analisa as variáveis do mercado de trabalho de forma agregada, tanto
o nível de ocupação como o valor do rendimento apresentaram uma evolução
favorável, ainda mais favorável do que a verificada em 2004. Assim vejamos:
a)

ocorreu forte expansão da ocupação – Pelo segundo ano consecutivo
a ocupação teve expansão forte, com acréscimo de 2.493,7 mil postos
de trabalho (+2,95% em relação a 2004). É interessante observar que tal
resultado ocorreu apesar de a taxa de crescimento do PIB ter sido relativamente modesta (2,28% em 2005), diferentemente do que havia acontecido em 2004, quando o crescimento da ocupação ocorreu de forma
concomitante a expansão robusta do PIB naquele ano (4,94%). O gráfico abaixo, em que são apresentadas as taxas de expansão da ocupação
desde o Plano Real, deixa evidente como os resultados dos dois últimos
anos destoam do nível e da característica de stop and go que marcou o
período pós-Real.
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b)

a qualidade da ocupação melhorou – Dando continuidade à tendência robusta de formalização do mercado de trabalho, o emprego com
Carteira assinada continuou se expandindo em detrimento de outras
posições. Verificou-se a interrupção da queda do número de ocupados
em categorias como ocupados em produção para próprio consumo e
construção para próprio uso, o que, sem dúvida, representa um retrocesso, mas essas posições têm uma participação marginal na ocupação. No
entanto, em contrapartida, houve um aumento vigoroso no número de
empregadores, o que tem impacto direto e indireto sobre o número de
ocupados. Assim, o resultado global em termos de distribuição dos ocupados segundo posições na ocupação continuou a ser francamente positivo. Uma conseqüência é a continuidade do processo de formalização
do mercado de trabalho brasileiro: a taxa de formalização do emprego,
assim como dois conceitos alternativos de formalização – isto é, considerando o total de ocupados e o total de ocupados exclusive as categorias
de não remunerados e de ocupados na produção para autoconsumo –,
mostra melhorias em relação a 2004.
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Tabela 1
Ocupados com 15 Anos ou Mais por Posição na Ocupação (em mil) e Renda Média do Trabalho Principal
Posição na Ocupação

∆%
04-05

∆%
03-05

5,9

2,8

8,9

34.112

5,8

4,2

10,2

19.663

5,9

0,6

6,6

17.902

18.203

0,7

1,7

2,4

3.363

3.431

3.626

2,0

5,7

7,8

4.654

4.524

4.465

-2,8

-1,3

-4,1

2003

2004

2005

49.383

52.286

53.775

Com Carteira de Trabalho

30.943

32.748

Sem Carteira de Trabalho

18.441

19.538

Conta-própria

17.782

Empregadores
Não-remunerados

Empregados

Autoprodução e consumo
Total de ocupados
Renda média(R$)1
Renda total (R$ milhões )1, 2

∆%
03-04

3.275

3.101

3.589

-5,3

15,7

9,6

78.457

81.245

83.658

3,6

3,0

6,6

743,05

743,49

774,61

0,06

4,19

4,25

52.406,34

54.735,50

58.563,71

4,4

7,0

11,7

Fonte: IBGE/PNAD, Tabulações do IETS (exclui área rural da Região Norte, exceto Tocantins).
Notas: 1 A preços de 2005 (deflator INPC).
2
A renda média não leva em consideração os ocupados sem rendimento (os não-remunerados e os ocupados em produção para próprio consumo e próprio uso).

Tabela 2
Taxas de Formalização – Ocupados com 15 Anos ou Mais1
Taxa

2001

2002

2003

2004

2005

Tx. Formalização 1

61,7

61,4

62,7

62,6

63,4

Tx. Formalização 2**

43,2

43,0

43,9

44,5

45,1

Tx. Formalização 3

38,9

38,6

39,4

40,3

40,8

*

***

Fonte: IBGE/PNAD, Tabulações do IETS.
Nota: 1 Exclui área rural dos estados da Região Norte (exceto Tocantins).
Obs.: * Empregados formais sobre total de empregados.
**
Empregados com Carteira sobre ocupados remunerados.
***
Empregados com Carteira sobre total de ocupados.

c)

o rendimento médio do trabalho aumentou – O rendimento médio do
trabalho aumentou em quase 4,2%. Reverteu-se assim, pelo segundo ano
consecutivo, a queda do rendimento médio, que ocorria, contínua e imune às variações conjunturais, desde 1996, quando se esgotaram os efeitos
expansionistas e distributivos do Plano Real. Vale observar que, embora
em 2004 a queda tivesse sido interrompida, a média dos rendimentos permaneceu praticamente idêntica à de 2003, frustrando assim um aumento
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mais acentuado da renda total, que foi impulsionada em 2004 exclusivamente pela expansão da ocupação. Em 2005, os efeitos combinados da
ocupação e de rendimento médio levaram a um aumento vigoroso da
renda total de 7,0%, o que resulta num aumento acumulado desde 2003
de 11,7% (Tabela 2). No entanto, é importante destacar que o rendimento
médio de 2005 é ainda 14% inferior ao de 1996, e que, nesse sentido, há
um longo percurso pela frente até que se recupere o tempo perdido.

Melhorias ocorridas no mercado de trabalho têm o efeito de elevar a taxa
de atividade, uma vez que entram ou voltam ao mercado de trabalho trabalhadores que sentiam desencorajados sob condições conjunturais adversas
quanto à escassez de vagas e baixo rendimento. A taxa de atividade é particularmente pró-cíclica para os membros secundários das famílias, tais como
os jovens não chefes. Nesse sentido, é especialmente interessante examinar
qual a situação recente dos jovens no mercado de trabalho. Como, em função
das mudanças tecnológicas rápidas, têm enfrentado dificuldades crescentes
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de inserção, cabe verificar o efeito da retomada de 2005 sobre a sua posição
relativa a outros grupos de trabalhadores.
De qualquer modo, a questão da inserção do jovem no mercado de trabalho não pode ser vista desvinculada da freqüência à escola como processo
de qualificação. Assim, é relevante examinar com mais detalhe a questão de
como os jovens transitam entre a escola e o mercado de trabalho, e as possíveis implicações sobre a sua inserção definitiva na vida produtiva.

3. A Transição entre Escola e Trabalho
Há alguns anos, o Brasil celebra uma conquista importante, embora reconhecidamente tardia: foi praticamente alcançada a universalização de acesso à
escola para as crianças em idade de escolarização obrigatória, isto é, de 6 a
14 anos.8 Sem entrar nas questões espinhosas relativas à qualidade do ensino
e do atraso escolar, esta seção tem como objetivo descrever como se dá a
transição entre a escola e o mundo do trabalho para a faixa etária de 6 a 25
anos. Dessa maneira, fornece um pano de fundo para as questões relativas à
qualificação dos jovens para o mercado de trabalho.
Os dados da PNAD permitem traçar um panorama geral do posicionamento
dos jovens em relação à escola e ao trabalho. Os jovens que trabalham são
aqueles que estiveram ocupados por pelo menos uma hora na semana de
referência, tendo sido ou não remunerados por esse trabalho. Considerando
as idades de 6 anos – início legal da fase escolar – e 25 anos – uma fronteira
possível para delimitar o fim da juventude e o início da idade adulta propriamente dita –, podem ser feitas algumas considerações básicas levando-se em
conta os resultados agregados para o País, baseadas no Gráfico 3:
a)

a dedicação exclusiva à escola é predominante até 18 anos, a partir de
quando o trabalho assume esse papel. Vale notar que a combinação de
trabalho e estudo cresce, paulatinamente, a partir dos 10 anos, com a
contribuição maior do trabalho em áreas rurais, e atinge o seu pico aos
17 anos. Assim, a mudança drástica em termos de entrada no mundo do
trabalho se dá entre 17 e 19 anos, aumentando mais fortemente a partir
dessa idade;
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A freqüência escolar obrigatória que
era de 7 a 14 anos, com a Lei
nº 11.114/2005, de 16 de maio de
2005, passa a incluir também as
crianças de 6 anos, ampliando o
número de anos de estudo para
nove (um ano de alfabetização mais
oito anos de Ensino Fundamental).
Assim, a universalização atingida
refere-se às crianças de 7 a 14 anos,
uma vez que em 2005 havia 9,7%
das crianças de 6 anos que não
freqüentavam a escola.
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9

Isto é, ignorando as questões de
qualidade do ensino que faz com
que os concluintes da 8ª série
tenham em média um desempenho
cognitivo correspondente à 4ª série.
Ver a esse respeito os resultados
do Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (PISA) em
Oliveira, 2006.

b)

a freqüência à escola praticamente se universalizou entre 10 e 12 anos,
quando mais de 98% das crianças freqüentam a escola, de forma associada ao trabalho ou não. Considerando as idades de freqüência obrigatória
de 6 a 15 anos, os percentuais variam acima de 90%, percentual relativo
à idade de 15 anos. Nesse sentido a norma legal está sendo razoavelmente respeitada. Cabe observar, no entanto, que a maior freqüência à
escola se dá aos 10 anos (98,5%), havendo abandono gradativo a partir
de então. No que concerne estritamente à freqüência à escola,9 o problema principal não consiste no abandono da escola antes dos 15 anos,
mas no atraso escolar que faz com que isso ocorra antes que o Ensino
Fundamental tenha sido concluído;

c)

a proporção de jovens que nem estuda nem trabalha, que inclui indivíduos na População Economicamente Ativa (PEA) na condição de
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desocupados, cresce paulatinamente a partir dos 12/13 anos, apresentando uma evolução semelhante a dos que só trabalham até os 18 anos.
Nesta idade, o percentual aumenta fortemente e se mantém depois em
um patamar estável em torno de 1/5 da população. Trata-se de proporção
elevada relativa a um contingente de jovens sob condições diferenciadas – busca de emprego, casamento/maternidade, afazeres domésticos,
além de transições diversas que variam conforme o status socioeconômico do jovem e a situação de residência urbana ou rural. Embora esse não
seja indicador de mercado de trabalho, a proporção de jovens que nem
estudam nem trabalham é reconhecida como útil para medir o potencial
não utilizado de trabalho dos jovens.10 Em nível individual, a inatividade
do mercado de trabalho associada a não-freqüência à escola, é uma das
variáveis-chave a considerar quando se trata de medir o grau de vulnerabilidade dos jovens.
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Trata-se do indicador denominado
Núcleo de Estudos em
Empreendedorismo e Trabalho
(NEET) (OIT, 2006, 32p.).
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Como era de se esperar, a situação é mais adversa em área rural: a entrada na
escola é mais tardia, há maior coexistência de trabalho e escola em idades
baixas, a saída da escola se dá mais precocemente e de forma muito mais
acentuada que em áreas urbanas. Aos 18 anos, o percentual dos jovens que
só estudam em áreas rurais é a metade do que se verifica em áreas metropolitanas na mesma idade, e a convivência do trabalho e do estudo é muito mais
freqüente. Ademais, em áreas rurais, a partir de 17 anos a combinação trabalho e escola começa a declinar, enquanto para os jovens residentes nas metrópoles a proporção de jovens nessa situação continua a aumentar, tanto pelos
incentivos do mercado de trabalho como pela maior facilidade de acesso
à escola. Vale lembrar que, seguindo normas estatísticas internacionais, é
considerado como trabalho as atividades, mesmo não remuneradas, às quais
tenha sido dedicada pelo menos uma hora na semana de referência. Isso significa que o trabalho engloba situações muito diversificadas em termos de
uso do tempo. É interessante notar que, contrariamente ao que seria de se esperar, o percentual dos que nem trabalham nem estudam em áreas rurais tem
comportamento semelhante ao das áreas urbanas, seja em termos da idade em
que é atingido o patamar de estabilidade – entre os 17 e 18 anos – seja quanto ao
nível desse patamar – 25% –, no qual se estabiliza até os 25 anos.
Esses dados remetem diretamente às questões quanto ao processo de inserção dos jovens no mercado de trabalho. Além de evidenciar que o processo
de escolarização permanece curto – mesmo abstraindo a questão do atraso
escolar –, mostra que os 18 anos podem ser usados como idade de referência para analisar a situação dos jovens no mercado de trabalho, visto que, a
partir daí, menos da metade dos jovens continua a estudar. Fica evidente,
ainda, que embora haja importante superposição da escola com o trabalho,
que atinge o pico de 25% para o contingente de 17 anos, a transição da escola
para o mundo do trabalho não se faz sem tropeços, uma vez que entre 21 e 25
anos cerca de 1/4 dos jovens nem trabalha nem estuda.

4. Os Jovens de 18 a 25 Anos no Mercado de Trabalho
Tendo em vista as evidências acima, o objetivo desta seção é verificar, com
base nos dados de 2005, como se comporta a taxa de atividade dos jovens, e,
dado que a taxa de desemprego dos jovens é estruturalmente elevada, como
estaria se situando em relação à taxa de desemprego daqueles com mais de
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25 anos, denominados “não-jovens”. O foco a partir desta seção é o conjunto
de indivíduos na faixa etária de 18 a 25 anos.
A parcela dos jovens entre 18 e 25 anos, no total da população brasileira de 18
anos ou mais, se reduziu ligeiramente nos últimos anos, tanto em função do declínio da fecundidade como pelo aumento da esperança de vida da população.
Sua participação no mercado de trabalho de maneira ampla, isto é, na PEA,
também declinou, mas menos, enquanto diminuía mais fortemente sua participação no total dos ocupados, seja no conceito oficial seja quando se considera um conceito mais restrito relativo apenas aos ocupados remunerados.

Tabela 3
Participação dos Jovens de 18 a 25 Anos em Diferentes Agregados, Brasil – 1996 e 20051
Agregados*

1996
Abs. (mil)

2005
Part. (%)

Abs. (mil)

Part. (%)

População residente

21.613

22,7

27.572

22,2

PEA

15.443

23,8

21.048

23,6

Ocupados

13.693

22,5

17.446

21,4

Fonte: IBGE, microdados da PNAD.
Nota: 1 Dados de 2005 incluem área rural dos estados da Região Norte.
Obs.: * Idade de 18 anos ou mais.

Paralelamente, ocorre aumento da taxa de atividade dos jovens, o que se insere num contexto geral de participação crescente no mercado, mas dentre
os jovens esse fenômeno é bem mais acentuado. Isso está ligado a uma mudança estrutural e cultural, levando-se em conta que, cada vez mais, a participação no mercado de trabalho é vista como uma condição para a realização
plena dos indivíduos, independentemente de sexo, condição na família e
nível de renda. Essa mudança se revela de forma direta na taxa de atividade dos jovens, pois, no caso deles, não se trata de alterar arranjos familiares
estabelecidos ou reingressar no mercado de trabalho após um período de
inatividade, como ocorre freqüentemente com contingente de mulheres, depois que os filhos crescem. Dentre os jovens, a entrada no mercado de trabalho tornou-se uma etapa desejável, inescapável e definitiva, tanto para os
homens como para as mulheres. Naturalmente, a conjuntura econômica e
as características individuais determinam de forma mais direta a decisão de
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entrada e permanência no mercado de trabalho ao longo da faixa de idade
jovem, mas a mudança estrutural em relação à percepção do mundo do trabalho é inequívoca.
Os dados da Tabela 4 mostram que, nos últimos 10 anos, a taxa de atividade
aumentou para todas as idades da faixa jovem, mas de forma mais acentuada
para idades a partir de 20 anos, o que certamente tem a ver com a urbanização e o prolongamento da escolaridade. Fica evidente, também, pelas razões
mencionadas anteriormente, o descompasso entre o crescimento da taxa de
atividade dos jovens e dos não-jovens.

Tabela 4
Taxa de Atividade e de Desocupação – Jovens por Idade e Não-Jovens – 1996 e 2005 (%)
Idade

Taxa de Atividade

Taxa de Desocupação

1996

2005

∆

1996

2005

∆

18 anos

60,7

63,7

2,9

16,4

25,6

9,2

19 anos

67,7

70,6

2,9

14,0

22,2

8,1

20 anos

71,0

75,5

4,5

11,9

19,8

7,9

21 anos

71,9

77,8

5,9

12,4

17,2

4,8

22 anos

74,7

79,8

5,2

10,0

15,3

5,4

23 anos

75,5

80,6

5,1

9,1

14,1

4,9

24 anos

76,5

81,2

4,6

9,0

13,3

4,3

25 anos

77,1

82,4

5,3

7,5

11,6

4,1

18 a 25

71,5

76,3

4,9

11,3

17,1

5,8

26 ou +

67,2

70,2

3,1

4,6

5,8

1,2

18 ou +

68,1

71,6

3,4

6,2

8,5

2,3

Fonte: IBGE, microdados da PNAD.
Obs.: Dados de 2005 incluem área rural dos estados da Região Norte.

Como, para todos, a taxa de ocupação declinou e o desemprego aumentou,
o impacto sobre os jovens foi, inevitavelmente, mais acentuado. Para a idade
de 18 anos, a taxa de desocupação passou de 25%, em 2005, nove pontos
percentuais a mais do que em 1996. Embora a taxa de desemprego dos jovens decline fortemente com o aumento da idade, aos 25 anos ela era ainda
quase três vezes a verificada para os não-jovens, revelando uma clara deterioração relativa quando comparada a de 1996 (2,5 vezes).
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Vale lembrar que a taxa de desocupação é inversamente correlacionada ao
nível de renda. Assim a taxa dos pobres é mais elevada que a dos não-pobres,
o que acontece também dentre os jovens.11 Com a elevação do desemprego
nos últimos anos, observa-se também aumento do diferencial de taxas entre
pobres e não-pobres. Embora declinante ao longo da faixa etária em estudo,
a taxa ainda é elevadíssima para os jovens pobres de 25 anos, situando-se em
mais de 1/4 da PEA nessa idade. Tendo em vista as exigências do mercado
de trabalho e as características de baixa escolaridade dos jovens pobres, é
possível que, com o passar do tempo, essa alta taxa de desemprego venha a
contaminar as faixas não jovens, assim como se mascarar em inatividade e/ou
ocupação precária, perpetuando a pobreza.

11

Tabela 5
Taxa de Desocupação para Jovens e Não-Jovens, Pobres e Não-Pobres1 – 1996 e 20052 (%)
Idade

Pobres

Não-Pobres

1996

2005

∆

1996

2005

∆

18 anos

19,0

37,1

18,1

14,3

20,5

6,2

19 anos

17,5

34,1

16,7

10,9

17,9

7,0

20 anos

16,2

34,3

18,0

8,4

15,2

6,8

21 anos

16,3

33,1

16,8

9,1

12,6

3,5

22 anos

13,7

28,9

15,2

6,5

11,1

4,5

23 anos

12,6

29,0

16,3

6,2

9,7

3,5

24 anos

11,9

28,7

16,7

5,8

8,8

3,0

25 anos

11,2

26,0

14,9

4,3

7,3

3,0

18 a 25

15,1

31,5

16,4

8,1

12,5

4,4

26 ou +

7,3

14,8

7,5

2,6

3,5

1,0

18 ou +

9,3

9,1

9,9

3,8

5,6

1,7

Fonte: IBGE, microdados da PNAD.
Notas: 1 Indivíduos pobres e não-pobres definidos a partir do valor da renda familiar per capita e utilizando 24 linhas de pobreza diferenciadas,
estabelecidas conforme metodologia descrita em Rocha (1997).
2
Dados de 2005 incluem área rural dos estados da Região Norte.

A distribuição dos indivíduos jovens e não jovens no mercado de trabalho
em 1996 e 2005 fornece um panorama mais detalhado de como o aumento
da taxa de atividade significou, principalmente, desocupação para os jovens.
A situação é ainda mais grave para os jovens de 18 anos, para os quais uma
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redução na participação dos inativos resultou em aumento de 6,3 pontos
percentuais na variação na desocupação, inclusive com uma queda relativa
da participação dos ocupados remunerados (-2,1 pontos percentuais). Como
pode ser visto na Tabela 6, a evolução é bem mais favorável para os não-jovens, para os quais o crescimento da participação de ativos se rebateu principalmente no aumento da participação dos ocupados remunerados.

Tabela 6
Repartição de Jovens e Não-Jovens, Segundo Condição na Atividade e na Ocupação (%), Brasil – 1996 e 20051
Idade
Condição

18 Anos

18 a 25 Anos

26 Anos e Mais

1996

2005

∆

1996

2005

∆

1996

2005

∆

60,7

63,7

2,9

71,5

76,3

4,9

67,2

70,2

3,0

50,8

47,4

-3,4

63,4

63,3

-0,1

64,1

66,1

2,0

Remunerados

40,8

38,7

-2,1

55,8

56,8

1,0

57,9

60,2

2,3

Não-remunerados

8,7

7,2

-1,5

6,0

4,9

-1,0

3,0

2,7

-0,3

Auto prod./const.

1,3

1,5

0,2

1,6

1,5

-0,1

3,2

3,2

0,1

10,0

16,3

6,3

8,1

13,1

5,0

3,1

4,1

1,0

Inativos

39,3

36,3

-2,9

28,5

23,7

-4,9

32,8

29,8

-3,0

Total (%)

100

100

-

100

100

-

100

100

-

Total (mil)

3.127

3.599

472

21.603

27.569

5.966

73.500

96.777

23.277

Ativos
Ocupados

Desocupados

Fonte: IBGE, microdados da PNAD.
Nota: 1 Dados de 2005 incluem área rural dos estados da Região Norte.

Pode-se argumentar que, no que concerne aos inativos, a situação em 2005 é
mais favorável que a de 1996, uma vez que uma parcela crescente dos jovens
freqüenta a escola. Nesse sentido o prolongamento da escolaridade pode ser
entendido de duas maneiras. No entanto, é uma forma de reduzir o déficit
educacional, melhorando no futuro as condições de empregabilidade e de
rendimento. Entretanto, trata-se de postergar a inserção no mercado de trabalho, escapando, assim, das atuais condições adversas para a inserção produtiva, que se refletem na alta taxa de desemprego aberto.
Em princípio, o aumento da escolaridade deve melhorar as condições de inserção, seja de obter uma ocupação, principalmente se o ensino de segundo
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grau for concluído seja de aumentar o rendimento do trabalho, visto que os
retornos à educação permanecem fortes. Evidências recentes mostram que,
embora o prêmio salarial associado aos ciclos mais baixos de educação –
quatro e oito anos de estudos completos – venham declinando nos últimos
15 a 20 anos, o que é compatível com a demanda por mão-de-obra crescentemente qualificada,12 ainda ocorrem ganhos importantes mesmo para
aqueles que completam oito anos de estudo, em torno de 15% em relação a
aqueles que completaram apenas quatro anos de estudo.13
No entanto, postergar a entrada no mercado de trabalho também tem custos. Sabe-se que, para os jovens, ter alguma experiência de trabalho é mais
importante que a escolaridade.14 De fato, há evidências empíricas que para
os indivíduos de 15 a 24 anos“ o mercado de trabalho valoriza mais a experiência que a escolaridade” e que um ano a mais de experiência aumenta em
20% a probabilidade de o jovem estar ocupado, enquanto um ano a mais de
escolaridade aumenta essa probabilidade em apenas 1%.15 Desse modo, é
possível que o aumento da escolaridade, mas com a postergação de entrada
no mercado de trabalho signifique, no futuro, taxas crescentes de desemprego para a faixa etária acima dos 25 anos. Isso significaria transferir para uma
parcela crescente dos que consideramos não-jovens as dificuldades de inserção dos jovens na inserção, associadas à falta de experiência de trabalho.

12

Ver a esse respeito a Seção 5.

13

Embora todos os prêmios salariais
para ciclos completos continuem
elevados em 2004, sempre acima
de 10%, são os prêmios para o
ciclo superior completo (33%) e
pós-graduação (26%) que, além de
muito mais elevados, são os que mais
crescem. (HOLANDA; PESSOA, 2006).

14

A importância da experiência não
se dá somente no Brasil, mas é um
fenômeno mundial, que ocorre para
os jovens em todos os níveis de
qualificação. Ela é mais importante
para os postos de trabalho que
requerem menor qualificação. Essa
temática relativa aos elementos que
facilitam a transição bem sucedida
da escola para o mercado de
trabalho é cada vez mais presente
na literatura especializada. Ver
por exemplo, Hasenbalg (2003) e
Guarcello (2005).

15

Esses resultados referem-se a
homens urbanos. Para as mulheres
urbanas, o efeito da experiência é
ainda mais forte, aumentando em
26% a probabilidade de ocupação.
Os resultados variam por gênero e
por estrato de residência urbano
ou rural, mas a importância da
experiência é inequívoca como fator
explicativo da probabilidade do
indivíduo jovem estar ocupado. Ver
Silva e Kassouf, 2002.

16

Rendimento do trabalho não
normalizado por horas trabalhadas,
o que afeta desfavoravelmente
o rendimento dos jovens que,
freqüentemente, corresponde a
jornadas mais curtas.

Quanto ao rendimento do trabalho,16 os dados da Tabela 7 mostram que o
rendimento médio dos jovens permanece muito baixo em relação ao dos
não-jovens. Embora os jovens tenham sofrido perdas reais do rendimento do
trabalho nos últimos anos, como os demais trabalhadores, sua desvantagem
relativa diminuiu ligeiramente. Isso não ocorreu por se tratar de jovens, mas
porque os seus rendimentos são mais baixos e os rendimentos baixos tiveram
menos perdas no período, em parte em função da política de valorização real
do salário mínimo. Essa evolução certamente contribui, embora marginalmente, para o declínio da desigualdade que vem se observando desde 1997,
visto que o rendimento do trabalho dos jovens é, em média, cerca da metade
do dos trabalhadores não jovens.
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Tabela 7
Rendimento do Trabalho de Jovens e Não-Jovens – 1996 e 2005
Idade

Rendimento Médio (R$)1

Número Índice

1996

2005

1996

2005

18 anos

352,38

313,93

32

35

25 anos

718,88

605,75

66

68

18 a 25

538,97

469,42

50

53

26 ou +

1.085,31

886,97

100

100

Fonte: IBGE, microdados da PNAD.
Nota: 1 Rendimento médio a preços de setembro de 2005.
Obs.: Dados de 2005 incluem área rural dos estados da Região Norte.

Para determinado nível de qualificação, o rendimento do trabalho dos jovens
é mais baixo que o dos não-jovens, visto que um determinante importante do rendimento do trabalho é a experiência do trabalhador. Dado o baixo
nível de escolaridade da mão-de-obra brasileira, seria desejável que tivesse
havido salto em termos de qualificação de jovens nesses últimos anos, de
modo que propiciasse uma maior redução dos diferenciais de rendimento
entre jovens e não-jovens. O fato de isso ter ocorrido muito marginalmente
entre 1996 e 2005, é evidência de que permanecem déficits educacionais importantes dentre o contingente jovem.
Ademais, o baixo nível de qualificação dos jovens brasileiros pode explicar as
dificuldades de inserção e, de forma mais geral, a alta proporção de jovens
que nem estudam nem trabalham.

5. Os Jovens de Baixa Escolaridade e o Mercado de Trabalho
17

Oliveira, 2006.

18

Declínio da freqüência à escola:
19 anos – 41,3%; 20 anos – 33,8%;
21 anos – 28,8%; 22 anos – 23,7%;
23 anos – 20,6%; 24 anos – 18,0%
(IBGE/PNAD).

19

Das pessoas com 15 anos, apenas
41% tinham concluído o Ensino
Fundamental de oito anos, portanto,
não apresentavam defasagem
idade/série. (KLEIN, 2007).

Apesar dos avanços realizados em termos de acesso à escola, persistem problemas sérios de baixo aproveitamento e elevadas taxas de repetência, que,
como se viu na Seção 3, desembocam em abandono gradativo da escola,
especialmente a partir dos 12 anos.17 Como as taxas de freqüência à escola
declinam com a idade – de 53,5% aos 18 anos para 14,9% aos 25 anos –,18 sua
combinação com o atraso escolar elevado,19 resulta em baixo nível de escolaridade para um contingente significativo dos jovens. Esse fato é especialmente
grave porque o mercado de trabalho tende a se especializar e, portanto, a excluir indivíduos com pouca escolaridade. Embora indivíduos que trabalham
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possam compensar, em parte, a baixa escolaridade com a experiência, é bem
mais difícil a inserção inicial no mercado de trabalho de um jovem pouco escolarizado.

Tabela 8
Escolaridade e Freqüência à Escola Jovens de 18 a 25 Anos com Menos de 8 Anos de
Estudo, Brasil – 2005
Com Menos de 8 Anos de Estudo
Idade

Total

Total

Não Freq. a Escola

Abs.

%

Abs.

%

18 anos

3.598.983

1.105.508

30,7

695.416

19,3

19 anos

3.438.662

960.491

27,9

708.290

20,6

20 anos

3.488.954

970.818

27,8

776.676

22,3

21 anos

3.337.641

919.061

27,5

765.305

22,9

22 anos

3.438.794

1.002.089

29,1

882.588

25,7

23 anos

3.481.544

1.029.591

29,6

927.725

26,6

24 anos

3.423.393

1.067.746

31,2

980.524

28,6

25 anos

3.363.531

1.115.006

33,1

1.032.835

30,7

Total

27.571.502

8.170.310

29,6

6.769.359

24,6

Fonte: IBGE, microdados da PNAD.
Obs.: Inclui área rural dos estados da Região Norte.

Embora com 18 anos o jovem tenha tido tempo de completar o Ensino Fundamental20 – que sem defasagem idade/série é concluído com 14/15 anos –, as
evidências de que se dispõem revelam um enorme contingente de jovens de
18 a 25 anos sem a escolaridade básica, além de um subconjunto significativo
daqueles que, apesar da escolaridade básica inconclusa, não freqüentam a
escola (Tabela 8).
O baixo nível de escolaridade não é, portanto, fenômeno restrito a indivíduos nas faixas etárias mais elevadas, mas um problema sério para importante
contingente jovem: quase 30% dos jovens de 18 a 25 anos não têm o Ensino
Fundamental completo e, nesse sentido, estão excluídos ou, se nada for feito,
tendem a ser rapidamente excluídos do mercado de trabalho, uma vez que a
exigência mínima de escolaridade para os que ingressam na vida produtiva
tende a se situar ao nível do segundo grau completo.
A elevada proporção de jovens que chegam aos 18 anos sem ter completado
o Ensino Fundamental de oito anos de duração está associada à repetência,
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Dos 27,7 milhões de alunos
matriculados a partir da 2ª série do
Ensino Fundamental, cerca de 10
milhões têm atraso escolar superior
a duas séries (OLIVEIRA, 2006).
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ao desalento e ao abandono precoce da escola. Como vem ocorrendo recentemente algum alongamento do período de escolaridade e do aumento
da freqüência de volta à escola, os percentuais dos que não completaram
o Ensino Fundamental declinam até os 21 anos, elevando-se fortemente a
partir dessa idade.
À medida que o nível de escolaridade vem aumentando, as situações mais
graves se configuram para os indivíduos mais velhos do contingente analisado, o que representa desafios adicionais em termos de retomada dos estudos,
seja em função da fase do ciclo de vida em que se encontram seja em função
do intervalo de tempo que os separa da escola. Assim, no caso limite para
esse grupo, isto é, indivíduos de 25 anos, 1,1 milhão ou 1/3 deles não tem o
Ensino Fundamental completo. Desses, a esmagadora maioria (92%) deixou
a escola. No entanto, tendo em vista a esperança de vida desses indivíduos, é
essencial que medidas sejam tomadas para que venham obter a qualificação
adicional para inserção produtiva adequada. Cabe observar, no entanto, que
os números são alarmantes mesmo para o contingente mais jovem da faixa
etária analisada, com 18 anos de idade, uma vez que bem mais da metade daqueles que não completaram o Ensino Fundamental abandonaram a escola.
Embora seja comum imaginar que os indivíduos pouco qualificados, jovens
em particular, vivam em rincões distantes, a urbanização brasileira – e, em par21

Em Anexo os dados completos por
estrato e região.

ticular, a metropolização – há muito mudou esse quadro (Tabela 9).21 Embora
os indicadores de escolaridade sejam piores para as áreas rurais, em números
absolutos os indivíduos com baixa escolarização vivem preponderantemente
em meio urbano. Assim, 2/3 dos jovens de 18 anos sem Ensino Fundamental
e que não freqüentam a escola vivem em cidades e, desses, 1.300 mil nas
metrópoles. Vale ressaltar que em meio urbano sua desvantagem relativa no
que concerne à inserção no mercado de trabalho é maior, uma vez que não
podem contar com a proteção de arranjos produtivos ligados à agropecuária
de subsistência, que, embora crescentemente marginais no contexto nacional, ainda funcionam como mecanismo eficaz de enfrentamento da transição
para os indivíduos que se encontram no contrapé no contexto dominante
caracterizado por mudança tecnológica rápida.
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Tabela 9
Escolaridade e Freqüência à Escola, Jovens de 18 a 25 Anos com Menos de 8 Anos de Estudo,
Brasil – 2005
Com Menos de 8 Anos de Estudo
Idade e Estrato

Total

Total

Não Freqüenta a Escola

Abs.

%

Abs.

%

18 anos
Urbano

2.936.671

742.152

25,3

457.239

15,6

Rural

662.312

363.356

54,9

238.177

36,0

Total

3.598.983

1.105.508

30,7

695.416

19,3

Urbano

2.852.014

774.952

27,2

714.376

25,0

Rural

511.517

340.054

66,5

318.459

62,3

Total

3.363.531

1.115.006

33,1

1.032.835

30,7

Urbano

23.098.312

5.575.811

24,1

4.619.210

20,0

Rural

4.473.190

2.594.499

58,0

2.150.149

48,1

Total

27.571.502

8.170.310

29,6

6.769.359

24,6

25 anos

18 a 25 Anos

Fonte: IBGE, microdados da PNAD.
Obs.: Inclui área rural dos estados da Região Norte.

O Nordeste apresenta, como era de se esperar, uma situação mais crítica, que
resulta tanto de indicadores adversos como de um número absoluto importante de jovens pouco escolarizados. Enquanto a Região conta com 30% dos
jovens de 18 anos do Brasil, 50% daqueles que não completaram o fundamental vivem na Região. No entanto, desses, apenas 44% freqüentam a escola
contra a média de 62% para o conjunto do País. Assim, existe no Nordeste um
contingente de 308 mil jovens de 18 anos, pouco menos da metade em áreas rurais, que apesar de não terem concluído o Ensino Fundamental não freqüentam a escola, formando, em função da idade e da Região de residência,
um contingente prioritário em termos de focalização de política pública de
recuperação escolar e formação profissional.22
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Ver dados relativos ao Nordeste no
Anexo 2.
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A atratividade das metrópoles aos migrantes jovens explica provavelmente o
fato de que, em quatro das nove metrópoles brasileiras, o indicador de baixa
escolaridade para os jovens de 18 anos seja mais adverso do que para os de 25
anos. No entanto, o melhor acesso à educação nesses centros possibilita que
uma proporção mais elevada desses jovens pouco escolarizados freqüente a
escola, o que tende a levar, a médio prazo, à redução do déficit educacional.
Nesse sentido, é sintomático que a proporção dos que freqüentam a escola
seja mais favorável do que nas demais áreas do País (Tabela 10).

Tabela 10
Escolaridade e Freqüência à Escola – Jovens de 18 e 25 Anos com Menos de 8 Anos de Estudo, Metrópoles – 2005
Com Menos de 8 Anos de Estudo
Metrópole

Belém
Fortaleza
Recife
Salvador
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Porto Alegre
Metrópoles

Idade

Total
Abs.

%

Abs.

%

18 Anos

36.652

11.706

31,9

5.952

16,2

25 Anos

46.010

11.691

25,4

10.534

22,9

18 Anos

63.127

15.946

25,3

9.393

14,9

25 Anos

64.002

16.818

26,3

15.506

24,2

18 Anos

67.560

26.523

39,3

12.436

18,4

25 Anos

65.902

17.412

26,4

15.133

23,0

18 Anos

65.627

23.533

35,9

14.370

21,9

25 Anos

78.355

22.712

29,0

19.586

25,0

18 Anos

81.784

15.429

18,9

10.028

12,3

25 Anos

106.463

25.462

23,9

25.076

23,6

18 Anos

206.013

47.104

22,9

25.123

12,2

25 Anos

206.011

37.057

18,0

34.545

16,8

18 Anos

403.962

50.160

12,4

27.770

6,9

25 Anos

353.772

56.420

15,9

50.152

14,2

18 Anos

56.055

6.005

10,7

4.804

8,6

25 Anos

62.475

11.216

18,0

10.816

17,3

18 Anos

68.353

14.768

21,6

10.548

15,4

25 Anos

71.939

18.775

26,1

18.142

25,2

18 Anos

1.049.133

211.174

20,1

120.424

11,5

25 Anos

1.054.929

217.563

20,6

199.490

18,9

Total

Não Freqüenta a Escola

Fonte: IBGE, microdados da PNAD.
Obs.: Inclui área rural dos estados da Região Norte.
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Como é enorme a heterogeneidade demográfica e produtiva das metrópoles
brasileiras, é natural que os dados metropolitanos sobre os jovens com baixa
escolaridade revelem, também, situações diferenciadas. São Paulo é um claro
outlier, com indicadores muito mais favoráveis que os das demais metrópoles, inclusive Rio de Janeiro, o que provavelmente reflete a universalização do
acesso ao segundo grau para todos os seus jovens que completam o Ensino
Fundamental. Nas metrópoles do Norte e do Nordeste, no entanto, a situação
é calamitosa, com mais de 25% da população jovem não tendo completado
os oito anos de estudo do Ensino Fundamental. Cabe observar que, no caso
de Salvador, a proporção que freqüenta a escola revela um diferencial positivo
no contexto da Região, provavelmente vinculado ao processo de dinamização econômica que ocorre naquela metrópole. Nesse sentido, a escolarização
no local de trabalho promovida por grandes empresas certamente contribui
para a redução dos déficits educacionais na metrópole baiana.
Essas evidências empíricas mostrando que existe um enorme contingente de
jovens de 18 a 25 anos tão pouco qualificado é, sem dúvida, alarmante. Isso
porque, como se sabe, o mercado de trabalho brasileiro se especializa rapidamente, excluindo trabalhadores com baixa escolaridade.
A exclusão dos trabalhadores menos qualificados, inicialmente em detrimento dos ocupados com menos de quatro anos de escolaridade, evolui naturalmente para uma crescente exigência em termos de anos de estudo. Vale
observar que, enquanto em 2004, paralelamente à redução em números
absolutos dos ocupados com menos de oito anos de estudo (-1,1%), ocorria
ainda uma expansão forte de 6% do número de ocupados com oito a dez
anos de estudo,23 os resultados de 2005 mostram que a expansão da ocupação se deu de forma concentrada para aqueles com pelo menos 11 anos de
escolaridade, isto é, com o segundo grau completo (Tabela 11). Os dados de
2005 revelam assim, de forma inequívoca, a crescente e rápida especialização
do mercado de trabalho, o que significa certamente problemas sérios para a
inserção produtiva dos jovens com menos de oito anos de escolaridade.
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Rocha, 2006.
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Tabela 11
Ocupados com 10 Anos ou Mais de Idade, Segundo Anos de Estudo – 2003-2005
Variação %

Anos de Estudo

2003-2004*

Menos de 8 anos
Sem instrução e menos de 1 ano
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 anos ou mais
8 a 10 anos
11 anos ou mais
Sem declaração
Total

Número de
Ocupados 2005

2004-2005

-1,1

0,2

41.730.778

-1,7
-2,9
-0,1

-1,8
0,3
0,9

8.299.309
10.122.100
23.309.369

7,9

5,6

45.359.198

6,0
8,9
-9,0

0,9
8,0
-1,7

14.286.156
30.826.192
246.850

3,3

2,9

87.089.976

Fonte: IBGE/PNAD.
Obs.: * Resultados de 2004 ajustados para serem compatíveis com os de 2003, isto é, excluindo a Região Norte rural (exceto Tocantins).

A intensidade desse processo pode ser visualizada por meio da mudança de
composição da estrutura dos ocupados, segundo anos de estudo nos últimos dez anos (Tabela 12). Embora trabalhadores com menos de oito anos
de escolaridade ainda representem quase 50% dos ocupados em 2005, sua
participação caiu drasticamente em relação aos 63% que representavam em
1996, e mesmo seu número absoluto declinou. Em contrapartida, a participação aumenta fortemente para aqueles com pelo menos o segundo grau
completo. Os resultados de 2005 indicam que o segundo grau constituiu o
requerimento mínimo de escolaridade para os novos trabalhadores.

Tabela 12
Ocupados com 10 Anos ou Mais de Idade, Segundo Anos de Estudo – 1996-2005
Anos de Estudo
Menos de 8 anos
Sem instrução e menos de 1 ano
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 anos ou mais
8 a 10 anos
11 anos ou mais
Sem declaração
Total

1996
Abs. (mil)
42.940
9.918
11.279
21.743
24.981
9.874
14.958
149
67.921

%
63,2
14,6
16,6
32,0
36,8
14,5
22,0
0,2
100

2005
Abs. (mil)
41.731
8.299
10.122
23.309
45.359
14.286
30.826
247
87.090

%
47,9
9,5
11,6
26,8
52,1
16,4
35,4
0,3
100

∆% 1996-2005*
-2,82
-16,32
-10,25
7,20
81,57
44,69
106,08
65,49
28,22

Fonte: IBGE/PNAD.
Obs.: * Resultados de 2005 incluem a Região Norte rural.
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Embora essa tendência à qualificação crescente da mão-de-obra seja um fenômeno desejável e, de certa maneira, inevitável em função da aceleração do
progresso tecnológico, a velocidade com que ocorre constitui, naturalmente,
objeto de constante preocupação.
Baixa escolaridade significa desvantagem relativa para os jovens no mercado
de trabalho, o que pode ser visto por dois ângulos distintos: o da condição na
atividade e na ocupação; e o do rendimento.
No que concerne à atividade/ocupação (Tabela 13), os indivíduos de mais
baixa escolaridade apresentam uma taxa de atividade mais baixa que os jovens em geral, e os 30% de inativos no estrato urbano constituem proporção
alarmante, visto que, por definição, trata-se de inativos que não freqüentam a
escola, isto é, não estudam, não trabalham e não procuram trabalho.
A participação de desocupados dentre os jovens pouco escolarizados é mais
baixa devido à menor seletividade por parte desses jovens, o que se constitui
num fenômeno conhecido: até o final do Ensino Fundamental, anos adicionais de estudo operam no sentido de aumentar a probabilidade de desocupação.24 Embora a proporção de ocupados seja semelhante ao observado para
todos os jovens de 18 a 25 anos, a precariedade da ocupação é evidente: indivíduos não remunerados e em ocupações para autoconsumo representam
mais de 11% desse contingente (6,4% para todos os jovens). Naturalmente, a
tendência é de maior participação da desocupação nas áreas urbanas/metropolitanas, enquanto as ocupações sem remuneração e de autoprodução, que
são caracteristicamente de desemprego disfarçado, são relativamente mais
importantes nas áreas rurais. As informações relativas à metrópole de São
Paulo e à área rural do Nordeste servem para caracterizar as situações limites
do urbano e do rural, respectivamente.
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Tabela 13
Jovens 18 a 25 Anos, Total e com Menos de 8 Anos de Escolaridade que Não Freqüentam a Escola, Brasil e Áreas
Selecionadas – 2005
Com Menos de 8 Anos de Escolaridade e que Não Freqüentam a Escola (%)
Posição na Atividade e na Ocupação

Brasil

Ativos
Ocupados

Brasil

Brasil Urbano

Brasil Rural

São Paulo
Metrópole

Nordeste Rural

76,3

72,5

69,9

78,2

71,3

77,3

63,3

63,0

57,4

75,0

53,8

74,0

Remunerados

56,8

51,7

54,1

46,6

53,2

44,6

Não-remunerados

4,9

7,7

2,4

19,2

0,6

19,2

Auto prod./cons.

1,5

3,5

0,9

9,1

0,0

10,3

13,1

9,5

12,5

3,2

17,5

3,3

23,7

27,5

30,1

21,8

28,7

22,7

Desocupados
Inativos
Total (%)

100

100

100

100

100

100

Total (mil)

27.569

6.769

4.618

2.151

296

1.213

Fonte: IBGE, microdados da PNAD.

25

Quanto ao rendimento do trabalho, o dos jovens pouco escolarizados que não
freqüentam a escola é cerca de 1/3 inferior ao verificado para o total dos jovens.25 Como é fato geral, os rendimentos obtidos nas áreas mais desenvolvidas, das quais a metrópole de São Paulo é uma proxy, são mais favoráveis, o que
tem a ver com o nível de produtividade das atividades econômicas e com o custo de vida local. No entanto, o mercado de trabalho nessas áreas é naturalmente mais exigente, de modo que rendimentos são obtidos por uma proporção
relativamente baixa desses jovens, isto é, aqueles que conseguem ocupação
remunerada (53% na metrópole de São Paulo, conforme a Tabela 13).

Cabe lembrar que 47% dos jovens
têm menos de oito anos de
escolaridade.

Tabela 14
Rendimento Médio dos Jovens de 18 a 25 Anos Ocupados Remunerados, Total e com Menos de 8 Anos de Escolaridade e
que Não Freqüentam a Escola (R$) – Brasil e Áreas Selecionadas – 2005
Menos de 8 Anos de Escolaridade e Não Freqüenta a Escola
Brasil

Rendimento

469,42

Brasil

Brasil Urbano

Brasil Rural

São Paulo
Metrópole

Nordeste Rural

317,56

338,87

264,65

445,16

204,54

Fonte: IBGE, microdados da PNAD.
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Finalmente, embora a baixa escolaridade possa ser associada à pobreza – de
fato, dentre os jovens pobres 41% têm baixa escolaridade e não freqüentam a
escola, enquanto dentre os não-pobres a proporção é de 18% –, em números
absolutos os contingentes de jovens nessas condições não são radicalmente
diversas quando se considera o País como um todo, embora para subáreas
específicas ocorram situações diferenciadas, e nem sempre os maiores contingentes de jovens pouco educados podem ser classificados como pobres
(Tabela 15). Assim, na metrópole de São Paulo, onde o contingente de jovens
pouco educados e que não freqüentam a escola é relativamente restrito, os
jovens são majoritariamente pobres e provavelmente migrantes recentes. No
Sudeste rural, a maioria desses jovens se qualificam como não-pobres.26

Tabela 15
Participação de Jovens de 18 a 25 Anos com Menos de 8 Anos de Estudo e que Não
Freqüentam a Escola na População, Brasil e Áreas Selecionadas – 2005 (%)
Brasil e Áreas Selecionadas

Total

Pobres

Não-Pobres

Brasil

6.769.359

46,8

53,2

Brasil rural

2.150.149

36,7

63,3

Nordeste

2.877.945

57,2

42,8

Nordeste rural

1.213.666

46,2

53,8

Sudeste

1.896.855

41,4

58,6

Sudeste rural

352.518

25,1

74,9

São Paulo metropolitano

296.458

60,7

39,3

Fonte: IBGE, microdados da PNAD.

Esse fato evidencia que, mesmo dentro de grupo definido a partir de uma
característica tão específica, o seu perfil pode ser muito diferenciado, havendo em particular diferenças geográficas importantes. Especificidades locais
em termos de incidência e caracterização dos jovens vulneráveis têm de ser
levadas em conta na concepção das medidas que visem equacionar as questões estreitamente vinculadas de baixa escolaridade, dificuldades de inserção
no mercado de trabalho, baixo rendimento e pobreza.

6. Considerações Finais
Apesar de o mercado de trabalho brasileiro ter apresentado desempenho
francamente positivo em 2005, do ponto de vista tanto da criação de postos
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de trabalho como do aumento da remuneração, o contexto geral ainda se
configura mais adverso do que há 10 anos atrás. Esse resultado tem a ver com
o baixo crescimento econômico do País ao longo desse período, mas também com as mudanças estruturais que vêm ocorrendo na esfera produtiva
em escala supranacional. Os jovens são os mais atingidos: apresentam uma
evolução mais adversa da taxa de desemprego que os demais trabalhadores,
o que se relaciona com suas características intrínsecas, como inexperiência,
mas também com o fato de receberem o impacto integral dos ajustes do mercado de trabalho. Alguns pontos discutidos ao longo deste texto que podem
ser destacados:
a)

a universalização do acesso à escola na faixa etária de escolaridade obrigatória está longe de atender às necessidades de qualificação que requer o mercado de trabalho, seja devido à baixa qualidade do Ensino
Fundamental seja devido ao forte atraso escolar médio, que faz com que
uma elevada proporção de jovens deixe a escola sem completar o Ensino
Fundamental. A permanência na escola e o nível de escolarização vêm
aumentando, mas a idade de 18 anos constitui claramente uma fronteira,
a partir daí a proporção de jovens que estudam torna-se inferior a dos
que trabalham, assim como ocorre forte aumento da proporção de jovens que nem estudam nem trabalham – 21,3% –, reforçando a característica dos 18 anos como idade de mudança no que concerne à inserção
no mercado de trabalho;

b)

os jovens de 18 a 25 anos têm acompanhado as tendências verificadas
para os trabalhadores em geral, mas de forma mais acentuada. De 1996
a 2005 sua taxa de atividade aumentou de 71 para 76%, portanto mais
fortemente que a da população de 26 anos ou mais (67 para 70%). A taxa
de atividade crescente e mais elevada entre os jovens reflete o fato de
que cada vez mais a inserção produtiva é vista como parte da vida adulta
por todos, independentemente de sexo e condição econômico-social.
Na esteira do aumento da taxa de atividade num contexto geralmente
adverso, a taxa de desocupação dos jovens subiu dramaticamente (de
11 para 17%). De fato a urbanização e o papel declinante de ocupações
não-remuneradas ligadas a atividades no âmbito familiar e na agropecuária acabam por tornar parcelas crescentes do desemprego disfarçado
em desemprego aberto;
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c)

as dificuldades de inserção de jovens no mercado de trabalho tem a ver,
em parte, com características intrínsecas dos jovens, tais como, a falta
de experiência, a tendência à experimentação, a predominância do seu
status de não-chefe no grupo familiar. No entanto, a baixa escolaridade
de uma proporção significativa dos jovens de 18 a 25 anos certamente
contribui para a sua desvantagem relativa no mercado de trabalho: 30%
deles não têm o Ensino Fundamental completo, sendo que a maioria
desses (25%) não freqüenta a escola. Esse fato é alarmante, uma vez que
se sabe que o mercado de trabalho brasileiro se especializa, não absorvendo trabalhadores com menos de 8 anos de escolaridade e caminhando para tornar o segundo grau – isto é, 11 anos de estudo – o nível de
escolaridade mínimo exigido;

d)

os jovens pouco qualificados têm naturalmente maiores dificuldades de
inserção no mercado, o que se reflete em menor taxa de atividade – 27%
são inativos – e em ocupações de pior qualidade – maior proporção
desses jovens se dedicam a atividades de subsistência e de baixa ou
nenhuma remuneração. Sua taxa de desemprego é menor do que a taxa
de desemprego dos jovens em geral, porque, como ocorre na população
em geral, os jovens menos escolarizados têm menor condição de seletividade.

Cabe destacar que a exclusão do mercado de trabalho dos indivíduos pouco
qualificados é freqüentemente percebida apenas como parte de um processo mais geral de transição demográfica: como são os ocupados de mais idade
os que têm menor nível de escolaridade, sua saída do mercado seria um fenômeno natural, que resolveria por si só a questão da baixa qualificação da
mão-de-obra. Embora a primeira parte dessa assertiva seja verdadeira, uma
vez que o nível de escolaridade declina com a idade,27 é pouco discutida, e
menos ainda enfrentada por medidas de política pública, a questão da baixa
escolaridade de um subconjunto importante da população jovem e dos problemas de curto, médio e longo prazo que dela resultam.
As dificuldades crescentes de inserção dos jovens no mercado de trabalho
têm implicações socioeconômicas importantes. O alongamento e a incerteza
que cercam o período de transição da juventude certamente geram algum
mal-estar individual, que se reverte rapidamente em mal-estar social caso
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envolva grande números de indivíduos. Parte das dificuldades e incertezas
está associada a mudanças estruturais no mercado de trabalho, aos quais todos têm que se adaptar, mas são os jovens os que sofrem seu impacto mais
direto: menos emprego tradicional, isto é, o emprego formal a tempo completo, único por toda a vida; mais ocupações temporárias intercaladas por
períodos de inatividade e desemprego; mudança contínua dos requerimentos de qualificação e obsolescência rápida de competências, o que requer
formação continuada e resultam em trajetórias profissionais não lineares. É
evidente que essas mudanças requerem níveis crescentes de escolaridade e
flexibilidade por meio de mecanismos de formação continuada.
A esse respeito, algumas considerações relativas a ações de política pública
podem ser feitas.

28

29

Referente à população de 10 anos e
mais (PNAD 2004).

Isso envolve uma miríade de
iniciativas complementares
relacionadas a currículos, técnicas
de ensino, quadro de pessoal,
direção escolar, infra-estrutura física
das escolas etc.

A questão da educação tem importância central quando se trata de mercado
de trabalho, uma vez que é reconhecidamente baixo o nível de escolaridade
da mão-de-obra no Brasil28 – 6,6 anos – e o claro descompasso com as necessidades do sistema produtivo, o que significa crescente exclusão de trabalhadores pouco qualificados. Infelizmente, dados os déficits de escolaridade
atualmente acumulados, é inviável empreender a qualificação de todas as
pessoas em idade de trabalhar para que se atinjam o nível fundamental completo e, muito menos, o secundário completo. No entanto, do ponto de vista
do mercado de trabalho e do bem-estar social, é razoável considerar como
meta o nível mínimo de oito anos de escolaridade para todos os jovens com
menos de 25 anos. Sua situação já crítica hoje, com o passar dos anos só tende a se agravar, representando um extraordinário ônus econômico e social.
Concretamente, trata-se, por um lado, de implementar iniciativas voltadas à
educação básica, de forma a resolver os problemas de repetência e atraso
escolar na faixa etária de escolaridade obrigatória, via melhoria da escola e
do ensino.29 O objetivo é evitar o abandono da escola, garantindo o acesso
de contingentes crescentes de crianças com formação básica adequada ao
segundo grau. De outra parte, é desejável conceber e implementar mecanismos de apoio e incentivo à permanência e/ou volta à escola de adolescentes
e jovens com baixa escolaridade, dentre os quais se incluem os 6,7 milhões de
indivíduos de 18 a 25 anos com menos de oito anos de estudo e que não freqüentam a escola. No contexto de um sistema de assistência social integrada,
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que utiliza as famílias como unidade de atenção,30 parte ponderável desses
jovens que são pobres (46,8%) deve ser alvo de políticas específicas. Pode
ser considerada, por exemplo, a concessão diretamente a eles de benefício
monetário ou de uma modalidade de “poupança-prêmio” pelo alcance de
metas em termos de resultados educacionais (conclusão de séries e/ou bom
desempenho em concursos de avaliação nacionais), independentemente de
eventuais auxílios assistenciais recebidos pelas respectivas famílias. De qualquer modo, a reinserção escolar para os jovens com as características mencionadas só pode ser bem-sucedida se vista como forma de garantir o ingresso
no mercado de trabalho.
Tendo em vista que o desempenho educacional brasileiro deixa a desejar
mesmo nas situações mais simples, isto é, quando se trata das séries iniciais
de crianças que ingressam na escola na idade correta, criar uma escola capaz
de atrair e qualificar para o mercado de trabalho os jovens com desvantagens
educacionais constitui enorme desafio. Em áreas rurais, a baixa densidade populacional, as distâncias a percorrer, a falta de pessoal docente são desafios
adicionais a enfrentar para garantir a continuidade da escolarização desse
contingente, que apresenta a vantagem de ser relativamente homogêneo.
Em áreas urbanas, trazer de volta à escola e proporcionar uma complementação escolar eficaz para esses jovens, com perfil e interesses marcadamente
heterogêneos, demanda um modelo de formação específico de que não dispomos. Certamente o Ensino Supletivo tradicional como está estruturado é
insuficiente na sua cobertura e anacrônico no seu modelo. Iniciativas recentes no escopo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) são demasiadamente
abertas ao experimentalismo sem controle. A situação crítica demanda, ao
contrário, a aplicação normatizada de boas práticas comprovadas. Há de se
implantar um sistema público de educação de jovens que garanta o aprendizado básico e que permita a articulação com o mercado de trabalho.
A respeito da relação entre escolarização e inserção produtiva, há ainda que
enfatizar que, na faixa etária jovem, a experiência é altamente valorizada no
mercado de trabalho, mesmo mais que a escolaridade. Desse modo, parece
recomendável que a experiência de trabalho dentre os jovens, especialmente
na faixa etária a partir de 18 anos, seja estimulada, paralelamente à escola,
o que facilitaria sua inserção produtiva definitiva. Na verdade, é importante
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romper o antagonismo e criar complementaridades entre escola e trabalho,
até porque essa é uma realidade para 20% dos jovens de 18 anos atualmente,
e esse percentual tenderá a aumentar se, como desejável, for possível trazer
de volta a escola e assim reduzir o enorme déficit educacional do contingente
jovem de até 25 anos. Ensino no local de trabalho é uma solução viável e efetiva para o alongamento da escolaridade de jovens ocupados em empresas
de porte. No entanto, impactos dessas iniciativas são muito marginais sobre
o contingente de jovens que não têm o Ensino Fundamental completo, pela
simples razão que não têm a qualificação mínima para o acesso a um posto
de trabalho nessas empresas.
No que concerne à oferta de postos de trabalho, a “empregabilidade” dos jovens se insere num contexto mais geral, que afeta todos os trabalhadores.
Está em curso uma mudança estrutural, que implica maior alternância entre
trabalho e inatividade, requerendo maior qualificação dos trabalhadores para
se ajustarem às oportunidades. Essas mudanças afetam os jovens mais diretamente porque os atingem em bloco no momento de inserção no mercado de
trabalho, de modo que taxas de desemprego e de ocupação precária mais elevadas são normalmente esperadas. Para fins de política pública, não há como
considerar a situação precária do jovem no mercado de trabalho com indicador de vulnerabilidade, uma vez que aspectos vinculados à situação familiar,
nível de renda e escolaridade são essenciais para essa caracterização. Distinguir
subgrupos de jovens em função de suas especificidades é essencial para definir
prioridades e desenhar mecanismos de política pública voltados para eles.
As perspectivas dos atuais jovens no mercado de trabalho dependem, natu31

Rocha e Albuquerque, 2006.

ralmente, do ritmo do crescimento da economia e de como este crescimento
se rebate sobre a criação de postos de trabalho.31 De qualquer modo, a questão da qualificação dos jovens é essencial, porque, caso seja possível garantir
taxas de crescimento do produto da ordem de 5% ao ano de forma sustentada, isso estimulará a demanda por mão-de-obra crescentemente qualificada. Caso o perfil da oferta de mão-de-obra não se coadunar com as necessidades do mercado, o resultado será exclusão crescente do contingente de
não-qualificados e prêmios salariais crescentes para os qualificados, levando,
inclusive, a uma possível reversão da queda da desigualdade de rendimentos.
Nesse sentido, a ênfase quando se tratar da inserção dos jovens no mercado
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de trabalho deve recair, necessariamente, sobre as questões de melhoria da
educação e de redução do dramático déficit de escolaridade de um importante contingente dentre eles.
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Anexo 1
Escolaridade e Freqüência à Escola – Jovens de 18 a 25 Anos com Menos de 8 Anos de Estudo – 2005
Com Menos de 8 Anos de Estudo
Brasil, Regiões e Estratos
Brasil
Urbano
Metropolitano

Total

Total

Não Freqüência a Escola

Abs.

%

Abs.

%

27.571.502

8.170.310

29,6

6.769.359

24,6

23.098.312

5.575.811

24,1

4.619.210

20,0

8.669.951

1.605.493

18,5

1.300.538

15,0

Rural

4.473.190

2.594.499

58,0

2.150.149

48,1

Norte

2.356.649

932.814

39,6

767.017

32,5

Urbano

1.835.068

600.737

32,7

487.777

26,6

Belém

341.772

90.757

26,6

72.176

21,1

521.581

332.077

63,7

279.240

53,5

Nordeste

8.171.211

3.669.604

44,9

2.877.945

35,2

Urbano

5.896.306

2.124.448

36,0

1.664.279

28,2

Rural

Fortaleza

539.343

137.843

25,6

114.252

21,2

Recife

562.220

180.084

32,0

140.093

24,9

Salvador

582.260

160.673

27,6

122.324

21,0

Rural

2.274.905

1.545.156

67,9

1.213.666

53,4

Sudeste

11.309.655

2.207.359

19,5

1.896.855

16,8

Urbano

10.426.759

1.824.394

17,5

1.544.337

14,8

Belo Horizonte

717.090

117.643

16,4

102.217

14,3

Rio de Janeiro

1.569.578

290.173

18,5

231.135

14,7

São Paulo

2.941.329

377.064

12,8

296.458

10,1

Rural
Sul
Urbano

882.896

382.965

43,4

352.518

39,9

3.747.991

788.492

21,0

729.776

19,5

3.194.459

573.643

18,0

528.739

16,6

Curitiba

455.674

63.677

14,0

57.269

12,6

Porto Alegre

575.921

122.988

21,4

110.539

19,2

Rural
Centro-Oeste
Urbano
Brasília
Rural
Fonte: IBGE, microdados da PNAD.

156

553.532

214.849

38,8

201.037

36,3

1.985.996

572.041

28,8

497.766

25,1

1.745.720

452.589

25,9

393.196

22,5

384.764

64.591

16,8

54.075

14,1

240.276

119.452

49,7

104.570

43,5

PNAD 2005

Anexo 2
Escolaridade e Freqüência à Escola – Nordeste
Jovens de 18 e 25 Anos com Menos de 8 Anos de Estudo
População
Idade/Estrato

Com Menos de 8 Anos de Estudo
Total
Total

Não Freqüência
à Escola

% Baixa
% Não Freqüência
Escolaridade
à Escola

18 anos
Urbano

745.460

304.367

169.555

40,8

22,7

Rural

346.188

232.467

139.273

67,2

40,2

Total

1.091.648

536.834

308.828

49,2

28,3

Urbano

682.028

256.972

227.685

37,7

33,4

Rural

246.544

183.302

166.582

74,3

67,6

Total

928.572

440.274

394.267

47,4

42,5

25 anos

Fonte: IBGE, microdados da PNAD, 2005.
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Após longo período de queda na porcentagem de crianças de 5 a 15 anos trabalhando no Brasil, observada desde o início dos anos 1990, detectou-se, em
2005, aumento de 156.591 crianças ocupadas em relação a 2004. Em 2005,
apenas 32% dos trabalhadores infantis recebiam alguma remuneração por
seu trabalho, sendo que a quase totalidade das crianças que foram remuneradas recebeu menos de 1/2 salário mínimo por mês. Foi nos estratos familiares
de menores rendimentos que se observou aumento de crianças trabalhando. Essas informações, sugerem ter aumentado o número de crianças de 5 a
11 anos trabalhando em áreas mais pobres das Regiões Norte e Nordeste, a
quase totalidade destas sem remuneração monetária ou recebendo pouco.
Esse aumento predomina entre os trabalhadores familiares na agropecuária
ou na produção para o próprio consumo, como a farinha de mandioca. A boa
notícia é que aumenta a porcentagem de crianças nas escolas, mesmo dos
que estão trabalhando.
Palavras-chave: Trabalho Infantil no Brasil; Políticas de Combate ao Trabalho
Infantil; Causas do Trabalho Infantil; Conseqüências do Trabalho Infantil.
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1. Introdução e Objetivos
O trabalho infantil foi largamente discutido entre escritores e pensadores do
século XIX, mas o tema passa a ser negligenciado por economistas durante
muito tempo.1 O interesse em pesquisas e análises econômicas sobre o assunto só ressurge por volta de 1995. Visto que vem ocorrendo um declínio da
incidência global de trabalho infantil por várias décadas, questiona-se então
qual seria o fator responsável pelo aumento de interesse recente em pesquisas sobre o assunto. Basu e Tzannatos (2003) destacam como principal fator a
crescente ênfase na redução da pobreza e na acumulação de capital humano
para obter desenvolvimento, que faz com que o trabalho infantil seja visto
como um impedimento ao progresso econômico.
O recente interesse acadêmico coincide com a elevação do número de políticas nacionais e internacionais voltadas para a redução do trabalho infantil. As
principais convenções internacionais englobam a das Nações Unidas para o
Direito das Crianças, em 1989, a Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para Eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil,
em 1999, e a Declaração do Milênio, com ênfase na redução da pobreza e na
educação universal, estabelecida em 2000.
No Brasil, a partir de dezembro de 1998, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 20, a idade mínima de 14 anos, que havia sido estabelecida na
Constituição de 1988, passa para 16 anos, salvo na condição de aprendiz, entre 14 e 16 anos de idade. Ainda a respeito da legislação brasileira, estabeleceu-se a idade mínima de 18 anos para aqueles envolvidos em trabalhos que
possam causar danos à saúde e, especificamente, proíbe qualquer produção
ou trabalho de manipulação de material pornográfico, divertimento (clubes
noturnos, bares, cassinos, circo, apostas) e comércio nas ruas. Ademais, proíbe
trabalhos em minas, estivagem, ou qualquer trabalho subterrâneo para aqueles abaixo de 21 anos.
Apesar de a incidência de trabalho infantil no mundo estar diminuindo, um
grande número de crianças continua trabalhando e por um período longo
de horas. O Departamento de Estatística da Organização Internacional do
Trabalho estimou em 2000 que, mundialmente, existiam em torno de 211
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a educação básica compulsória, o
que acabou dificultando às crianças
conciliarem trabalho e estudo.

PNAD 2005

milhões de crianças entre 5 e 14 anos trabalhando. As maiores porcentagens
são observadas na Ásia, na África e na América Latina. Enquanto a Ásia tem
a maioria dos trabalhadores infantis em termos absolutos, a África ocupa o
primeiro lugar em termos relativos (ILO, 2002).
De 1992 até 2004, observa-se um declínio acentuado no número de crianças
trabalhando no Brasil. Em 1992, havia quase 5 milhões e meio de crianças
trabalhando, correspondendo a 14,6% da população entre 5 e 15 anos, e em
2004 esse número cai para pouco mais de 2 milhões e 700 mil crianças, ou
7,3%. Após um longo período de queda no trabalho infantil, observou-se em
2005 um aumento. Dados da PNAD de 2005 mostram que existem mais de 2
milhões e 900 mil crianças e jovens de 5 a 15 anos trabalhando, ou 7,8% do
total nessa faixa etária.
A grande questão que se coloca é: O que causou o aumento do trabalho infantil no Brasil em 2005 após anos de queda?
Para se responder a essa questão é necessário que se faça uma análise detalhada dos dados, comparando-se diferentes períodos, para que se possa
identificar onde ocorreu o aumento de crianças trabalhadoras. Concentrou-se
na agricultura, como argumentou o IBGE? Em que faixa etária se concentrou
o aumento? Que atividades tiveram aumento – comércio ambulante, emprego doméstico, atividades agrícolas ou outras? Mais meninos ou meninas? Foi
regional? As crianças que agora trabalham e não trabalhavam, estudavam ou
eram do grupo que não trabalhavam nem estudavam?
Visando investigar os pontos levantados acima, dados de crianças de 5 a 15
anos trabalhando, das PNADs de 2004 e 2005, serão comparados, utilizandose estatísticas descritivas, como médias e freqüências. Ademais, uma análise
mais complexa dos dados será realizada, utilizando-se um modelo de regressão múltipla, em que cada um dos principais fatores que afetam a probabilidade de a criança trabalhar será isolado dos demais fatores. A pobreza, a escolaridade dos pais, o tamanho e a estrutura da família, o sexo do chefe, local
de residência, entre outros, são os determinantes mais analisados e dos mais
importantes para explicar a alocação do tempo da criança para o trabalho.
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2. Análise dos Dados
As estatísticas sobre o trabalho infantil devem ser analisadas com cuidado,
pois os valores podem estar subestimados ou superestimados. Os
levantamentos de dados realizados, geralmente, contabilizam o trabalho
efetuado por crianças na semana anterior à pesquisa. Entretanto, Levison
et al. (2002) apontam que se considerado o trabalho no ano, o número de
trabalhadores infantis é bem maior. Isso ocorre, segundo os autores, pelo fato
de uma parte do trabalho de menores ser sazonal e intermitente.
Existe ainda o problema de não se considerar o trabalho dentro do domicílio,
largamente realizado por meninas, o que pode ser a explicação para o fato de
haver uma maior porcentagem de meninos trabalhando. Em muitos países,
como na Índia, o trabalho realizado por meninas dentro do domicílio é tão
árduo que até as impede de estudar (BURRA, 1997).
Além de problemas de subestimação, existe também o de superestimação,
que ocorre ao se considerar como trabalhador aquele que exerce atividades
por uma hora ou mais na semana. Com essa definição, são consideradas economicamente ativas muitas crianças que trabalham, ainda que um número
reduzido de horas por semana, o que acaba nivelando o trabalho de risco
exercido por menores durante longas jornadas, como o corte da cana-deaçúcar ou sisal, uma simples ordenha de leite, ou coleta de ovos na fazenda
por alguns minutos por dia. Diante disso, a OIT diferencia o trabalho de menores e denomina de child laborer todas as crianças com menos de 12 anos
exercendo qualquer trabalho e todas as de 12 a 14 anos que trabalham em
atividades que não são de risco por 14 horas ou mais na semana ou 1 hora ou
mais na semana quando a atividade é de risco.
Para exemplificar as sub e superestimações mencionadas, utilizaremos os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2005. Considerando trabalho remunerado ou não, 2.934.724 crianças entre 5 e 15 anos
trabalharam uma hora ou mais na semana anterior à pesquisa, não incluindo
as crianças procurando emprego ou exercendo atividades domésticas. Se
considerarmos apenas aquelas exercendo atividades por mais de 14 horas
na semana, o número cai para 1.897.877. Os afazeres domésticos por mais de
14 horas na semana são exercidos por 3.283.662 crianças e jovens de 5 a 15
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anos de idade. Então, se definirmos o trabalho como sendo aquele exercido
por mais de 14 horas por semana em atividades domésticas ou não, sem dupla contagem, teríamos 4.713.439 menores. Se contabilizarmos o número de
crianças trabalhando por uma hora ou mais na semana em qualquer trabalho
que tenha tido no ano anterior à pesquisa, o número de crianças passa de
2.934.724 para 3.495.870. Se incluirmos as que trabalharam no ano e as procurando emprego (10 anos ou mais) têm-se 3.625.490 (ver Tabela 1).

Tabela 1
Número e Porcentagem de Crianças Trabalhando
Crianças de 5 a 15 anos

Número

%

Trabalhando uma Hora ou mais na Semana

2.934.724

7,8

Trabalhando mais de 14 Horas na Semana

1.897.877

5,0

Trabalhando ou Exercendo Atividades Domésticas
por mais de 14 Horas na Semana

4.713.439

12,5

Trabalhando uma Hora ou mais na Semana em Qualquer
Trabalho que Tenha Tido no Ano Anterior à Pesquisa

3.495.870

9,3

Trabalhando no Ano e Procurando Emprego

3.625.490

9,6

Fonte: PNAD, 2005.
Obs.: Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.

Diante do exposto, fica evidente que não existe uma única definição de trabalho infantil. A maioria dos estudos, principalmente pela disponibilidade de
dados, considera o trabalho de crianças por uma hora ou mais na semana.
Entretanto, em pesquisas mais específicas são utilizadas informações sobre o
trabalho doméstico ou a população economicamente ativa de crianças, isso
é, as trabalhando e as procurando emprego.
No presente estudo será adotada a definição de que qualquer criança de 5 a
15 anos trabalhando por 1 hora ou mais na semana, recebendo rendimento
ou não, é trabalhador infantil, não considerando as atividades domésticas. No
entanto, a PNAD também traz informações sobre o número de horas exercidas em atividades domésticas e se a criança de 10 anos ou mais está procurando emprego.
A Tabela 2 mostra o total de crianças entre 5 e 15 anos, o número de crianças
trabalhando e as que estão recebendo rendimentos, em 2004 e 2005. Há pouco
menos de 2 milhões e 800 mil crianças trabalhando em 2004, em um total de
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38 milhões no Brasil, o que representa 7,3%. Entretanto, somente 35% das
crianças que trabalham recebem pagamento pelas suas atividades. Em 2005,
o número de crianças trabalhando aumenta em 156.591, representando 7,8%
dessa faixa etária ou quase 3 milhões de crianças. Quase 75% desse aumento
ocorre no meio rural. Há um aumento de 72 mil meninos no rural trabalhando
em 2005 em relação a 2004, um aumento de 44.489 meninas no rural, 7.837
meninos na área urbana e 32.297 meninas na mesma área. Assim, os maiores
aumentos ocorrem no meio rural, tanto de meninos quanto de meninas.
Apesar de ter ocorrido um aumento no número de menores trabalhadores de
2004 para 2005, reduziu-se o número dos trabalhadores que recebiam rendimento de 35% para 32%.

Tabela 2
Total de Crianças de 5 a 15 Anos, Número de Crianças Trabalhando na Semana de Referência da Pesquisa
e Número de Crianças Recebendo Pagamento na População, em 2004 e 2005
Número de crianças

Masculino

Total

Urbano

Feminino
Rural

Urbano

Rural

2004
Total
Trabalhando
Recebendo pagamento

37.908.684

15.367.524

3.940.896

14.947.031

3.653.233

2.778.133

859.812

1.031.674

446.045

440.602

7,3%

5,6%

26,2%

3,0%

12,1%

969.091

516.302

122.751

267.378

62.660

60,0%

11,9%

59,9%

14,2%

37.646.991

15.240.467

3.966.365

14.707.939

485.091

2.934.724

867.649

1.103.642

478.342

485.091

34,9%
2005

Total
Trabalhando
Recebendo pagamento

7,8%

5,7%

27,8%

3,3%

13,0%

943.315

475.143

126.915

265.353

75.904

32,1%

54,8%

11,5%

55,5%

15,6%

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.

A maioria das crianças que trabalha mora nas áreas rurais do País, e o número
de meninos trabalhadores é bem maior que o de meninas.
A Tabela 3 mostra o número e a porcentagem de crianças e jovens trabalhando por idade. Aumenta o número de trabalhadores à medida que aumenta a
idade da criança. Ocorre um acréscimo de 88.919 crianças de 5 a 10 anos e de
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67.672 de 11 a 15 anos trabalhando de 2004 para 2005. Em todas as idades,
aumenta o número de crianças trabalhando, com exceção de 15 anos, em
que há uma redução de 45.477 crianças de 2004 para 2005. O maior aumento
no número de crianças trabalhando de um ano para outro ocorre aos 10 e aos
12 anos de idade.

Tabela 3
Número e Porcentagem de Crianças de 5 a 15 Anos que Estão Trabalhando, Estratificado pela Renda Domiciliar
Mensal per Capita em Salário Mínimo, em 2004 e 2005
Idade

2004

2005

Diferença

Número

%

Número

%

5

14.390

0,4

16.592

0,5

6

26.363

0,8

27.619

0,8

1.256

7

37.836

1,1

55.352

1,6

17.516

8

72.085

2,1

84.676

2,5

12.591

2.202

9

101.376

2,8

118.652

3,4

17.276

10

176.595

5,0

214.673

6,0

38.078

11

249.750

7,2

269.922

7,8

20.172

12

306.032

9,1

341.360

9,9

35.328

13

412.554

12,5

440.718

13,2

28.164

14

568.664

16,7

598.149

17,6

29.485

15

812.488

22,9

767.011

22,2

-45.477

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.

A Tabela 4 mostra a porcentagem de crianças trabalhando em cada região
e estado do Brasil em 2004 e 2005. As regiões relativamente pobres do Norte e Nordeste têm as maiores porcentagens, seguida pela Região Sul, onde
a agricultura familiar existe com alta freqüência. A menor porcentagem foi
observada na Região Sudeste, a mais rica do Brasil. Os estados do Piauí, Maranhão, Paraíba e Rondônia têm as maiores porcentagens. De 2004 para 2005,
aumenta o número absoluto e a porcentagem de crianças trabalhando em
todos os estados do Nordeste, com exceção da Bahia. Igualmente, ocorrem
aumentos no Acre, Amapá e Tocantins, no Norte; em Minas Gerais e Rio de
Janeiro, no Sudeste; e no Distrito Federal, no Centro-Oeste. Os maiores aumentos, em termos absolutos, ocorreram no Maranhão, Ceará, Pernambuco
e Minas Gerais.
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Tabela 4
Número e Porcentagem de Crianças de 5 a 15 Anos Trabalhando, por Estado e Região do Brasil,
em 2004 e 2005
Região/Estado

2004
Número

2005
%

Número

%

Diferença
2004 /2005

NORTE

354.792

9,7

350.855

9,4

-3.937

Rondônia

46.993

13,5

46.018

12,4

-975

Acre

19.234

10,7

20.423

11,4

+1.189

Amazonas

52.306

6,2

43.692

5,1

-8.614

Roraima

6.409

6,5

4.763

5,2

-1.646

195.735

11,3

196.582

11,2

+847

3.763

2,4

5.755

3,6

+1.992

Pará
Amapá
Tocantins

30.352

9,9

33.622

10,6

+3.270

NORDESTE

1.211.717

10,5

1.369.836

11,9

+158.119

Maranhão

184.909

12,2

240.142

16,2

+55.233

Piauí

112.850

16,7

116.649

17,1

+3.799

Ceará

192.086

10,2

222.302

11,9

+30.216

Rio Grande do Norte

41.191

6,6

51.806

8,1

+10.615

Paraíba

89.502

10,9

104.133

13,3

+14.631

Pernambuco

173.941

9,4

203.069

10,9

+29.128

Alagoas

62.238

8,5

66.303

8,9

+4.065

Sergipe

22.418

5,3

31.376

7,8

+8.958

Bahia

332.582

11,0

334.056

10,9

+1.474

SUDESTE

549.088

3,7

621.817

4,3

+72.729

Minas Gerais

230.885

5,9

301.411

8,0

+70.526

Espirito Santo

50.747

7,5

47.365

7,2

-3.382

Rio de janeiro

48.409

1,8

62.239

2,3

+13.830

São Paulo

219.047

2,9

210.802

2,9

-8.245

SUL

497.337

9,4

442.169

8,5

-55.168

Paraná

185.579

8,9

175.727

8,6

-9.852

Santa Catarina

108.309

9,4

91.349

8,2

-16.960

Rio Grande do Sul

203.449

10,0

175.093

8,6

-28.356

CENTRO-OESTE

165.199

6,1

150.047

5,5

-15.152

Mato Grosso do Sul

31.160

6,3

28.385

6,0

-2.775

Mato Grosso

58.732

9,6

53.630

8,5

-5.102

Goiás

72.427

6,4

60.460

5,2

-11.967

Distrito Federal

2.880

0,6

7.572

1,6

+4.692

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.
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A Tabela 5 apresenta as atividades mais desenvolvidas pelas crianças. Há
grande porcentagem de crianças que não são pagas trabalhando para outros
membros da família ou produzindo para próprio consumo ou na construção
para próprio uso, principalmente, no meio rural. Depois dos trabalhadores
não remunerados, a maioria dos meninos é empregado e a maioria das meninas é trabalhadora doméstica. Na área urbana, a maior porcentagem de
meninos ocorre na atividade empregado. Comparando-se 2004 com 2005,
observa-se um aumento de 134.000 crianças em trabalhos não remunerados,
de 16.804 na atividade conta própria e de 1.089 na de empregador. Reduz em
35.369 o número de empregados e em 10.774 o de trabalhador doméstico.
Estratificando-se por área e por gênero, observa-se que cresce a proporção
de meninas em atividade de empregadas no rural, todas as porcentagens na
atividade de conta própria, com exceção dos meninos na área urbana, e todas
as proporções das atividades não remuneradas, com exceção de meninas no
rural.

Tabela 5
Porcentagem de Crianças Trabalhando, Estratificada por Atividades, Sexo e Situação do Domicílio, em 2004 e 2005
2004

2005

Meninos

Atividades

Meninas

Meninos

Meninas

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

47,5

11,2

27,2

6,0

44,3

10,6

21,9

7,3

Trabalhador Doméstico

2,1

0,4

28,1

8,3

1,5

0,3

25,7

7,0

Conta-Própria

13,0

1,6

8,9

2,1

12,0

1,9

12,0

2,8

0

0,06

0

0

0,13

0,06

0

0

37,3

86,8

35,7

83,1

42,0

87,1

40,4

82,1

Empregado

Empregador
Trabalho não Remunerado

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.

Classificando por setor de atividade, a maior porcentagem de crianças trabalha no setor agropecuário, seguido por comércio, serviços, indústria e construção civil, como pode ser observado na Tabela 6.
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Tabela 6
Número e Porcentagem de Crianças de 5 a 15 Anos que Estão Trabalhando, Estratificado pelo Setor de
Atividade, em 2004 e 2005
2004

Setor de Atividade

2005

Número

%

Número

%

Diferença

Agrícola

1.364.719

54,2

1.418.123

54,0

+ 53.404

Comércio

436.955

17,3

439.796

16,7

+ 2.841

Serviços

422.972

16,8

412.661

15,7

- 10.311

Indústria

195.403

7,8

259.689

9,9

+ 64.286

Construção

57.070

2,3

59.721

2,3

+ 2.651

Outras Atividades

41.812

1,7

35.611

1,4

- 6.201

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.

Comparando-se 2004 com 2005, observa-se que os maiores aumentos no número de crianças trabalhando ocorreram na indústria e no ramo agrícola. Aumenta também, mas em menor quantidade, os trabalhadores na construção
civil e no comércio. Ocorre, em 2005, redução do número de empregados no
setor serviços, que engloba, principalmente, os serviços domésticos.
A Tabela 7 mostra as ocupações com mais de 1% de crianças de 5 a 15 anos
trabalhando. As maiores porcentagens são observadas no emprego agropecuário, balconistas, serviço doméstico e comércio ambulante. Comparandose 2004 com 2005, observa-se um aumento no número de crianças trabalhando nas ocupações de garçom, trabalhadores na pecuária, fabricação de
farinha e mecânicos. Ao se analisar as regiões onde ocorreram os aumentos
nas ocupações mencionadas, destacam-se o Nordeste no aumento dos trabalhadores na pecuária e como mecânicos, o Norte na fabricação de farinhas,
possivelmente de mandioca, e o Sudeste para os garçons e mecânicos.
É importante destacar que, em algumas ocupações, o número de crianças é
muito reduzido e a amostra pode não ser representativa da população.
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Tabela 7
Número e Porcentagem de Crianças de 5 a 15 Anos Trabalhando, por Código de Ocupação, em 2004 e 2005
Código da Ocupação
Serviço Doméstico
Ajudante de Bar, Garçom, Lanchonete, Restaurante
Acompanhante de Idoso, Babá
Catador de Ferro-Velho, Papelão, Sucateiro
Engraxate, Flanelinha, Entregador de Panfletos
Balconista
Comércio Ambulante
Trabalhador na Produção Mista de Lavoura e Pecuária
Trabalhador na Lavoura
Trabalhador na Pecuária, Aves, Ovos e Outros Animais
Pescadores
Extrativistas Florestais (Lenha, Carvão, Sisal, Borracha, etc.)
Ajudante de Pedreiro
Ajudante de Carga e Descarga
Fabricação de Produtos Alimentícios, Raspador
de Mandioca, Ajudante de Moagem
Mecânico

Porcentagem de Crianças Trabalhando
2004

2005

113.476

112.699

4,08%

3,84%

49.659

57.799

1,79%

1,97%

73.148

62.017

2,63%

2,11%

46.849

32.238

1,69%

1,10%

60.552

46.657

2,18%

1,59%

201.742

208.588

7,26%

7,11%

98.315

88.135

3,54%

3,00%

216.617

188.168

7,80%

6,41%

894.356

922.945

32,19%

31,45%

360.669

443.337

12,98%

15,11%

28.264

35.090

1,02%

1,20%

39.358

39.705

1,42%

1,35%

45.390

47.709

1,63%

1,63%

45.462

44.253

1,64%

1,51%

8.693

60.592

0,31%

2,06%

21.728

30.533

0,78%

1,04%

Região onde
Aumenta a %

SE

NE

N
NE, SE

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.
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Há grande preocupação em relação ao trabalho infantil e seus efeitos
adversos na escolaridade. Certas atividades podem impedir a freqüência à
escola, criando um cenário negro para o futuro das crianças, uma vez que
continuarão analfabetas ou lhes faltarão habilidades e conhecimentos para
obter melhor trabalho e, conseqüentemente, aumento de renda.
Os dados da Tabela 8 mostram que há, na escola, uma porcentagem maior de
crianças que não trabalham em relação às que trabalham. Em 2004, 88,3% das
crianças que trabalhavam estavam no Ensino Fundamental, enquanto 94,6%
das que não trabalhavam estudavam, sem considerar pré-escolas ou creches.
Em 2005, essas porcentagens aumentam para 88,9% e 95,2%, respectivamente, para crianças trabalhadoras e não trabalhadoras. Observa-se ainda um aumento na porcentagem de crianças nas escolas de 2004 para 2005, em todas
as idades, para crianças que não trabalham. Ocorre queda na porcentagem
de crianças estudando, de 2004 para 2005, quando essas estão trabalhando,
aos 8, 13 e 14 anos. O maior aumento, de 6,3 pontos percentuais, ocorre para
crianças de 7 anos que trabalham.

Tabela 8
Porcentagem de Crianças Freqüentando Escola que Trabalham ou Não, por Idade, em 2004 e 2005
2004
Idade

2005

Crianças que Trabalham

Crianças que não
Trabalham

Crianças que Trabalham

Crianças que não
Trabalham

7

75,4

83,8

81,7

84,7

8

92,5

94,8

89,2

95,6

9

91,4

96,8

93,0

97,2

10

93,7

97,8

96,4

98,1

11

94,9

97,9

97,9

98,2

12

94,8

97,6

95,6

98,2

13

92,9

97,1

91,1

97,4

14

87,6

94,7

87,3

95,4

15

80,4

91,0

80,7

92,2

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.

Os dados de 2004 também mostram que o número médio de horas semanais
de trabalho desenvolvido por crianças de 7 a 15 anos que também estudam
é de 20,5 horas, enquanto as crianças que não estudam trabalham 31,8 horas
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(ver Tabela 9). Enquanto 45,7% das que não vão à escola exercem a atividade
mais de 40 horas por semana, 11,4% das que vão à escola dedicam essa quantidade de tempo ao trabalho. Em 2005, as crianças que estudam, trabalham
19,1 horas por semana em média, enquanto as que não estudam trabalham
32 horas. Das crianças que não estudam, 44,1% trabalham mais de 40 horas
por semana, enquanto somente 9,7% das que estudam trabalham mais de
40 horas. Portanto, parece que as crianças que podem conciliar trabalho com
estudos estão mais engajadas em atividades de tempo parcial.

Tabela 9
Porcentagem de Crianças de 7 a 15 Anos Trabalhando mais de 40 Horas por Semana e Média de
Horas de Trabalho na Semana
2004

2005

Só Trabalha

Estuda e Trabalha

Só Trabalha

Estuda e Trabalha

Mais de 40 horas

45,7%

11,4%

44,1%

9,7%

Média de horas

31,8

20,5

32,0

19,1

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.

Apesar de uma das críticas em relação ao trabalho infantil ser que ele impede
as crianças de estudarem, existe uma grande porcentagem de crianças que
podem conciliar o trabalho e o estudo.
Se dividida a amostra em cinco categorias, crianças de 7 a 15 anos que só estudam, só trabalham, estudam e trabalham, só realizam atividades domésticas e
não trabalham nem estudam, observa-se que há uma porcentagem elevada de
crianças que só estudam e não tão baixa das que estudam e trabalham. A menor proporção é a da categoria de crianças que não estudam nem trabalham,
proporção essa semelhante a das que só trabalham. Essas informações e, mais
claramente, a Tabela 10 sugerem que o trabalho não é o principal fator que impede as crianças de estudarem, pois existe uma porcentagem elevada daquelas
que exercem as duas atividades. Há crianças realizando atividades domésticas,
as quais também poderiam estar impedindo-as de estudar.
Em 2005 há redução no número de crianças que só estudam, que só exercem atividades domésticas e as que não estudam nem trabalham. Entretanto,
aumenta o número de crianças trabalhando e estudando em 150.262 e só
trabalhando em 2.871.
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O trabalho pode retirar a criança da escola, mas para aquelas que estudam e
trabalham também pode causar dano na aprendizagem. Bezerra; Kassouf e
Arends-Kuenning (2006), utilizando dados do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica (SAEB), concluem que o desempenho escolar das crianças em Matemática e Português se reduz quando essas trabalham.

Tabela 10
Número e Porcentagem de Crianças de 7 a 15 Anos em Diferentes Categorias de Estudo e/ou
Trabalho, em 2004 e 2005*
Categorias
Só Estudam
Estudam e Trabalham

2004
Número

2005
%

Número

%

27.515.539

89,0

27.244.869

88,7

2.439.127

7,9

2.589.389

8,4

Só Tarefas Domésticas**

372.484

1,2

330.917

1,1

Só Trabalham

298.253

1,0

301.124

1,0

Não Estudam nem Trabalham

288.804

0,9

239.135

0,8

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: * Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.
** A informação para tarefas domésticas é para crianças de 10 anos ou mais.

Alguns pesquisadores, no entanto, admitem a possibilidade de o trabalho
permitir que as crianças estudem, uma vez que serão capazes de cobrir os
custos de sua educação, o que seria impossível para uma família de baixa
renda (MYERS, 1989).
Bonnet (1993) mostra que mais da metade das crianças na África não vai à escola regularmente e faz severas críticas ao sistema escolar africano, afirmando não haver incentivo para que as crianças estudem. De acordo com o autor,
o número de escolas é limitado, os estabelecimentos são distantes dos domicílios das crianças, os prédios e sanitários estão em condições deploráveis
e, em muitos casos, não há lousas ou giz. Ademais, é uma visão comum nos
países africanos que a educação não proporciona qualificações vocacionais e
não ajuda na obtenção de emprego. Nesse contexto, filhos e pais não enxergam vantagens no estudo e, ao invés de irem à escola, as crianças iniciam-se
bastante cedo no trabalho.
Estudos da OIT, ao contrário de muitos outros (REPETTO, 1976), por exemplo, afirmam que a educação compulsória é uma das formas mais efetivas
para eliminar o trabalho infantil. Enfatizam, entretanto, que leis que obrigam
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as crianças a estudar não têm nenhum sentido se não houver um número
adequado de escolas disponíveis e se os custos com materiais, uniformes,
transportes, etc. não forem acessíveis ou subsidiados para permitir que pobres estudem.
A Tabela 11 apresenta porcentagens de crianças que trabalham de acordo
com a renda mensal domiciliar per capita em salário mínimo. As crianças que
trabalham concentram-se em domicílios com renda baixa. Por exemplo, em
2005, de todas as crianças de 5 a 15 anos que moram em domicílios com
renda per capita de até meio salário mínimo, 10% trabalham. Em domicílios
com renda de mais de cinco salários per capita essa porcentagem cai para
1%. Comparando-se os dados de 2004 com os de 2005, a porcentagem de
crianças trabalhando aumenta somente em domicílios nos estratos de renda
inferior a 1,5 salário mínimo, diminuindo nos demais. Em 2004, a renda per capita mensal média era de R$ 167,06 para as famílias com crianças trabalhando
e de R$ 260,00 para as famílias em que não havia crianças trabalhando. Em
2005 as médias eram R$ 174,04 e R$ 285,45, respectivamente, para famílias
com e sem crianças trabalhando.

Tabela 11
Porcentagem de Crianças de 5 a 15 Anos que Estão Trabalhando, Estratificado pela
Renda Domiciliar Mensal per Capita em Salário Mínimo, em 2004 e 2005*
Renda Domiciliar per Capita em Salário Mínimo**

2004

2005

(0,0 – 0,5]

8,84

9,87

(0,5 – 1,0]

6,33

6,72

(1,0 – 1,5]

5,31

6,05

(1,5 – 2,0]

5,54

4,80

(2,0 – 3,0]

3,73

3,90

(3,0 – 5,0]

2,80

2,46

> 5,0

1,47

1,05

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: * Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.
** O salário mínimo era R$ 260,00 por mês em setembro de 2004 e R$ 300,00 em 2005.

Algumas crianças trabalham muito, apesar de ser proibida por lei uma carga de mais de 44 horas semanais, mesmo para adultos. Os dados de 2005
mostram que 13,3% das crianças de 5 a 15 anos trabalham mais de 40 horas por semana e 52,7% trabalham mais de 20 horas por semana. A última
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linha da Tabela 12 reporta o número médio de horas semanais de trabalho
das crianças. Meninos trabalham maior número de horas do que meninas e
os trabalhadores moradores de áreas urbanas trabalham mais do que os que
habitam o meio rural. O número médio de horas semanais de trabalho diminui de 21,7 em 2004 para 20,4 em 2005.

Tabela 12
Porcentagem de Crianças de 5 a 15 Anos Trabalhando, Estratificada pelo Número de Horas de Trabalho Semanais, por
Situação do Domicílio e Sexo, em 2004 e 2005
2004
Horas/Semana

2005

Menino

Menina

Menino

Menina

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

1 – 14

28,0

28,6

33,8

43,2

34,1

31,6

36,5

45,0

Mais de 14

72,0

71,4

66,2

56,8

65,9

68,4

63,5

55,0

Média

24,1

20,8

23,0

17,8

22,2

19,8

22,1

17,0

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: Inclui rurais dos estados da Região Norte.

Observa-se que 875.349 (31,6%) crianças e jovens trabalham até 14 horas por
semana em 2004 e 1.036.847 (35,3%) trabalham até 14 horas por semana em
2005. Entretanto, 1.897.145 (68,4%) trabalham mais de 14 horas por semana
em 2004 e 1.897.877 (64,7%) trabalham mais de 14 horas por semana em 2005.
Assim, o aumento no número de crianças trabalhando de 2004 para 2005 parece ter ocorrido no grupo que trabalha de 1 hora a 2 horas por dia em uma semana de sete dias. A OIT considera, nesse caso, um trabalho light e coloca que
se esse trabalho for realizado por crianças maiores de 12 anos e não for de risco
para sua saúde e desenvolvimento e não interferir com seus estudos não pode
ser considerado danoso (MINIMUM AGE CONVENTION, n. 138, 1973).
Na Tabela 13 tem-se o rendimento mensal dos trabalhadores de 5 a 15 anos
em salário mínimo. A grande maioria não recebe rendimento pelo seu trabalho, como pode ser visto na primeira linha da Tabela. Pouco mais de 13%
recebe somente até 1/4 do salário mínimo e pouco mais de 10% de 1/4 a 1/2
salário mínimo. Assim, quando a criança recebe rendimentos pelo seu trabalho, esse valor é inferior a um salário mínimo na quase totalidade dos casos.
Somente 2,9% das crianças em 2004 e 1,5% em 2005 recebem mais de um
salário mínimo por mês.
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Comparando-se 2004 com 2005, observa-se que o aumento do número e
porcentagem de trabalhadores ocorreu nos estratos de menor rendimento,
isto é, os que não recebem rendimento e os que recebem até meio salário
mínimo. Nos outros estratos (meio a um e mais de um salário mínimo) houve
redução de menores trabalhadores.

Tabela 13
Número e Porcentagem de Crianças de 5 a 15 Anos de Acordo com o Rendimento Mensal Recebido em Salário
Mínimo, em 2004 e 2005*
Rendimento Mensal em Salário Mínimo**

2004
Número

2005
%

Número

%

Não Recebe Rendimento

1.809.042

65,12

1.991.409

67,86

(0,0 – 0,25]

372.203

13,40

404.005

13,77

(0,25 – 0,5]

280.543

10,10

298.815

10,18

(0,5 – 1,0]

236.245

8,50

197.653

6,73

(1,0 – +]

80.100

2,88

42.842

1,46

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: * Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.
** O salário mínimo era R$ 260,00 por mês em setembro de 2004 e R$ 300,00 em 2005.

2

Para entender por que em alguns
domicílios a contribuição do
rendimento das crianças na renda
é tão elevada, foram analisados
separadamente domicílios em
que a contribuição foi superior a
40%. As principais características
observadas foram que mais de
40% dos chefes eram mulheres e
aproximadamente 30% dos chefes
estavam desempregados.

A contribuição dos rendimentos das crianças para a renda familiar pode ser
importante, principalmente, porque nas famílias em que filhos menores trabalham, a renda per capita é muito baixa. A Tabela 14 mostra a porcentagem
de famílias com crianças trabalhando cujos rendimentos contribuem para
certa porcentagem da renda familiar. Dados de 2004 mostram que, em 35%
das famílias, a contribuição das crianças para a renda familiar era de mais de
20%, e em quase 10% das famílias ultrapassavam os 40%.2 Em 2005, em 30%
das famílias, a contribuição das crianças para a renda familiar era de mais de
20%, e em 8% das famílias ultrapassavam os 40%. Comparando-se 2004 com
2005, observa-se que só houve aumento na porcentagem de crianças que
contribuíram com até 10% da renda familiar (1º estrato), ou seja, contribuíram
pouco com o orçamento da família.
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Tabela 14
Porcentagem de Famílias em que os Rendimentos das Crianças Contribuem
para Certa Porcentagem da Renda Familiar, Estratificada por Situação dos
Domicílios, em 2004 e 2005
Contribuição (%) dos Rendimentos das Crianças
de 5 a 15 Anos na Renda Familiar

2004

2005

(0 – 10]

35,0

40,3

(10 – 20]

30,0

29,8

(20 – 30]

15,9

14,6

(30 – 40]

9,3

7,4

(40 – 100]

9,8

8,0

Fonte: PNAD, 2004 e 2005.
Obs.: Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.

Esses dados mostram que, em algumas famílias, os rendimentos das crianças
podem ser importantes para a renda familiar. Proibir que trabalhem não constitui um passo simples para solucionar o problema. A renda gerada, em muitos
casos, é crucial para a sobrevivência das famílias e, a não ser que essas sejam
assistidas, eliminar o trabalho infantil pode exacerbar a pobreza no Brasil.
Recentemente, alguns programas estão sendo implementados no País para
fornecer a reposição da renda obtida pelas crianças às famílias com a condição de elas irem às escolas ao invés de trabalharem.
O programa Bolsa-Família, por exemplo, foi implementado no País em 2003
para fornecer renda mínima às famílias carentes com a condição de elas colocarem e manterem as crianças de 6 a 15 anos nas escolas e garantirem o
calendário de vacinação.3 As famílias beneficiadas devem ter renda per capita
de até R$120,00. Cada família recebe entre R$ 15 e R$ 95 por mês, de acordo
com a renda mensal por pessoa da família e o número de crianças, gestantes
e nutrizes. O pagamento é feito diretamente à mãe da criança participante do
programa por meio de cartão magnético. Atualmente, o programa abrange
quase 9 milhões de famílias.
Recentemente, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que foi
lançado em 1996, foi incorporado ao Bolsa-Família. Esse programa tinha como
objetivo fornecer renda às famílias carentes para que as crianças abandonas-
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Anterior ao Bolsa-Família, foi
criado em 2001 o Bolsa-Escola.
Estudo do Banco Mundial (2001)
mostra a eficiência desse programa
em reduzir o trabalho infantil e
aumentar a freqüência escolar no
Brasil. Programas semelhantes
implementados no México e em
Bangladesh também apresentaram
resultados positivos.
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sem o trabalho e freqüentassem a escola. O PETI tinha por meta erradicar
as atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas ou degradantes,
como o emprego de menores em pedreiras, carvoarias, canaviais, garimpos,
beneficiamento de sisal, lixões etc.
Apesar de esses programas serem vistos como efetivos para a diminuição
do trabalho infantil, atenção deve ser tomada em relação à possibilidade de
se criar dependência aos programas, de os membros adultos dos domicílios
passarem a trabalhar menos e se acomodarem e de haver sustentabilidade às
melhorias após seu término. Algumas críticas surgiram quanto ao inadequado número de escolas e/ou localização distante destas, o que torna extremamente difícil senão impossível para as crianças estudarem.

3. Causas do Trabalho Infantil
Nesta seção será realizada uma análise estatística mais complexa, identificando fatores mais importantes na decisão das crianças trabalharem.
A Tabela 15 mostra o efeito de cada variável na probabilidade de a criança
trabalhar (efeito marginal) nos anos de 2004 e 2005.
De acordo com os dados de 2005, a cada ano a mais de idade, aumenta a
probabilidade de a criança trabalhar em 1,3%. O fato de a criança ser do sexo
masculino aumenta em quase 3% a probabilidade de ela trabalhar em relação
às meninas. Os brancos, amarelos e pretos têm menor chance de trabalharem
do que os pardos. Quando as crianças estão na escola, a probabilidade de
trabalharem se reduz quase 2,5%. Quanto maior o tamanho da família maior
é a probabilidade de a criança trabalhar (0,3%). Os menores que habitam as
Regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste têm maior probabilidade de trabalhar do que os que habitam a Região Sudeste. Por exemplo, crianças que
moram na Região Sul têm 2,8% mais chance de trabalhar do que os habitantes da Região Sudeste. Ademais, os moradores das áreas urbanas têm 8,4%
menor probabilidade de trabalhar do que os moradores das áreas rurais do
Brasil. Quanto maior é a escolaridade da mãe menor é a probabilidade de
a criança trabalhar (reduziu em 2,5%). Quando a mãe é chefe do domicílio,
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espera-se um aumento na probabilidade de os filhos trabalharem. Esse resultado foi observado para os dados de 2004, mas em 2005 observa-se um
efeito negativo. Filhos de mães em idade mais avançada têm mais chances de
trabalhar do que de mães mais jovens. Finalmente, quanto maior a renda da
família menor é a probabilidade de as crianças exercerem atividades.

Tabela 15
Efeitos Marginais na Probabilidade de Crianças de 5 a 15 Anos Trabalharem (Modelo
Próbite)*
2004
%

2005
%

Idade da Criança

1,197

1,322

Sexo Masculino

2,499

2,951

Branco

-0,105

-0,225

Amarelo

-0,100

-0,525

Preto

0,185

-0,750

Criança na Escola

-1,575

-2,429

Nº de Pessoas na Família

0,211

0,279

Norte

2,466

1,662

Neste

2,117

2,158

Sul

3,879

2,815

Centro-Oeste

1,662

0,405

Urbano

-7,531

-8,375

Escolaridade da Mãe

-0,188

-0,248

Mãe Chefe de Família

0,113

-0,0443

Idade da Mãe

0,00168

0,0136

Renda pc da Família (x 100)

-0,0562

-0,0592

Observações

71.998

72.576

0,28

0,27

Variáveis**

Pseudo R

2

Fonte: Dados da PNAD 2004 e 2005.
Obs.: * Inclui áreas rurais dos estados da Região Norte.
** Todos os coeficientes apresentaram significância estatística ao nível de 1%, exceto amarelo em 2004 que foi significativo
somente a 10%.
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Com base nos resultados do modelo próbite, para o ano de 2005, estimouse a probabilidade de uma criança trabalhar em função da idade e analisouse o impacto de diferentes variáveis. No Gráfico 1, observa-se que quando a
criança freqüenta a escola, a probabilidade de ela trabalhar é menor do que
quando não freqüenta escola. As probabilidades começam próximas aos 5
anos, mas se distanciam à medida que a criança se torna mais velha. Aos 15
anos, a probabilidade estimada de a criança trabalhar é de 18% quando ela
está na escola e de 27% quando está fora da escola, mantendo-se todas as
outras variáveis constantes.

No Gráfico 2, observa-se que quando a mãe da criança tem mais escolaridade,
a probabilidade de seu filho trabalhar é menor. Aos 15 anos, por exemplo, a
probabilidade estimada de a criança trabalhar é de 26% quando a mãe não
tem estudo, de 17% quando ela tem 8 anos de estudo ou o Ensino Fundamental e de 11% quando ela tem 15 anos de estudo, mantendo-se todas as
outras variáveis constantes.
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Como pode ser observado no Gráfico 3, crianças que habitam a área rural
têm probabilidade bem maior de trabalhar do que crianças da área urbana. A
probabilidade estimada de um indivíduo de 15 anos trabalhar no meio rural
é 40% enquanto na área urbana é de 14,5%, mantendo-se as outras variáveis
da Tabela 15 constantes.
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Na literatura econômica sobre o trabalho infantil, há certo consenso quanto
aos resultados obtidos na Tabela 15 e serão discutidos a seguir.
O efeito da idade da criança sobre a probabilidade de ela trabalhar é sempre positivo ou não significativo. O término do ensino compulsório e a maior
oferta de trabalho disponível às crianças maiores contribuem para o aumento
do trabalho numa faixa etária mais avançada.
A composição familiar é outro importante determinante do trabalho infantil.
Apesar de alguns autores – Harman (1970), Da Vanzo (1972) e Rosenzweig
(1981) – considerarem-na como variável endógena e parte da decisão familiar
envolvendo a troca entre “quantidade e qualidade”, muitos estudos incluem
o número de irmãos mais novos e mais velhos como variáveis exógenas na
equação de trabalho das crianças. Muitas crianças trabalham mais quanto
maior é o número de irmãos, principalmente mais novos. Estudo realizado
nas Filipinas mostrou que a presença do irmão mais velho diminuía a proba4

De Graff et al. citado por Grootaert e
Kanbur (1995).

bilidade de a criança trabalhar.4 Na pesquisa realizada por Kassouf (2002), essa
variável ou não apresentou significância estatística ou teve o mesmo comportamento da variável irmãos mais novos, ou seja, de forma geral, o aumento
do tamanho da família levou a um aumento da participação das crianças na
força de trabalho. Apesar de muitos estudos incluírem indicadores de composição familiar nas equações de trabalho de crianças, poucos consideram
os efeitos da ordem de nascimento. Exceção a isso é o estudo de Emerson e
Souza (2002) que, utilizando a PNAD de 1998, estabelecem uma relação sistemática entre a ordem de nascimento e a propensão de a criança trabalhar ou
estudar. O último a nascer teve menor probabilidade de trabalhar do que seu
irmão mais velho, isto é, algumas crianças trabalham para permitir que outras
estudem. Esse fenômeno aparece amplamente em famílias moderadamente
pobres, pois nas famílias ricas todas as crianças estariam na escola e fora do
trabalho e nas extremamente pobres o inverso ocorreria.
A área rural abriga uma porcentagem maior de trabalhadores infantis. A inclusão de uma variável binária representando as áreas urbana e rural do País
tende a ser significativa nas equações de participação da criança no trabalho,
mesmo mantendo a renda da família e outros fatores constantes. Esse fato
sugere que o nível de pobreza das famílias da zona rural não é o único fator
que leva as crianças a trabalharem. Razões adicionais incluem infra-estrutura
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escolar mais fraca e menor taxa de inovação tecnológica na área rural que podem desencorajar a freqüência escolar, além da maior facilidade de a criança
ser absorvida em atividades informais e a prevalência de trabalhos agrícolas
familiares e que exigem menor qualificação.
A maioria das pesquisas realizadas inclui a escolaridade dos pais nas equações de trabalho das crianças, tratando mães e pais separadamente. Entretanto, há um número grande de estudos que inclui somente o nível de escolaridade do chefe da família. Ao interpretar os coeficientes de educação
dos pais é importante saber quais as variáveis incluídas na regressão. Em
particular, se a renda da família não for controlada, qualquer efeito da educação dos pais tenderá a incluir o efeito renda, uma vez que pais mais educados tendem a ganhar mais e ser mais ricos. Se for observado que crianças
de pais mais educados são menos propensos a trabalhar, mantendo-se a
renda, então uma interpretação plausível para o efeito da educação é em
termos de aspiração para o futuro da criança e grau de subjetividade para a
preferência na alocação do tempo.
Muitos estudos mostram um efeito negativo da escolaridade dos pais sobre
o trabalho das crianças, sendo o tamanho do efeito da escolaridade da mãe
superior em relação ao observado para a escolaridade do pai. Entretanto,
há uma variação considerável em relação a este resultado. Bhalotra e Heady
(2003) encontram efeito negativo somente para a escolaridade da mãe sobre o trabalho de crianças da área rural de Gana, assim como Rosati e Tzannatos (2000) no Vietnam e Cigno, Rosati e Tzannatos (2000) na Índia. Tunali
(1997) não encontra efeito da escolaridade dos pais na Turquia, enquanto
Kassouf (2002) obtém efeito negativo e altamente significativo para mãe e
pai no Brasil.
Praticamente todos os estudos que incluíram como variável exógena o sexo
do responsável pela família concluíram que crianças de família chefiada por
mulher têm maior probabilidade de trabalhar. Suportam essa hipótese os estudos de Patrinos e Psacharapoulos (1994) para o Paraguai, Grootaert (1998)
para a Costa do Marfim e Bhalotra e Heady (2003) para o Paquistão. No Brasil,
quase 30% das famílias têm esse perfil. Barros, Fox e Mendonça (1997), com
base na PNAD de 1984, analisaram dados das regiões metropolitanas de Recife, São Paulo e Porto Alegre para identificar os efeitos que as famílias nas
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quais a mãe é chefe exercem sobre o bem-estar das crianças (porcentagem
freqüentando escola e não trabalhando), isolando o efeito da pobreza. O fato
de haver um aumento do trabalho infantil nas famílias chefiadas por mulheres, pode estar mostrando um grau de vulnerabilidade da família que não
está sendo captado pela renda, podendo estar relacionado à habilidade de
emprestar dinheiro, a de lidar com crises e a de percepção quanto à disponibilidade de diferentes alternativas de trabalho, entre outros fatores.
Apesar de ser o mais esperado, pobreza é o determinante mais controverso
dentro da literatura sobre trabalho infantil. Basu e Tzannatos (2003) ressaltam
que filhos de advogados, médicos, professores e, em geral, da população de
classe média alta não trabalham na infância. Vários estudos mostram que o
aumento da renda familiar reduz a probabilidade de a criança trabalhar e aumenta a de ela estudar (NAGARAJ, 2002; EDMONDS, 2005; KASSOUF, 2002).
Em nível macroeconômico, observa-se que as nações que se tornaram mais
ricas apresentaram uma redução no trabalho infantil. Tanto na China como na
Tailândia e na Índia, crescimento do produto interno bruto foi acompanhado
pelo declínio do trabalho infantil. Dados em painel, coletados no Vietnam, mostram que de 1993 a 1998 houve um crescimento per capita do PIB de 6,5% ao
ano e o trabalho de crianças de 5 a 15 anos, neste período, caiu 26%. De outra
parte, há estudos empíricos que falharam em encontrar uma relação entre renda e trabalho infantil (RAY, 2000; BARROS et al., 1994). Bhalotra e Heady (2003),
utilizando dados da área rural de Gana e do Paquistão, mostraram que famílias que são proprietárias de maiores áreas de terra onde trabalham tendem
a fazer seus filhos trabalharem mais. Como a posse de áreas maiores de terras
tipicamente é associada a uma maior riqueza, os autores sugerem que um
maior nível de pobreza não está relacionado ao aumento do trabalho infantil.
A principal razão para esse resultado é que indivíduos com posse maior de
terra têm oportunidade de usar de forma mais produtiva a mão-de-obra familiar. Portanto, não significa que pobreza não é um determinante do trabalho infantil, mas sim que o trabalho infantil responde a incentivos e oportunidades que surgem com as imperfeições no mercado de trabalho.
Outro importante determinante do trabalho infantil, discutido na literatura
como associado ao ciclo da pobreza, é a entrada precoce dos pais no mercado de trabalho. Há estudos mostrando que crianças de pais que foram
trabalhadores na infância têm maior probabilidade de trabalhar, levando ao
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fenômeno denominado de dynastic poverty traps. Wahba (2002), utilizando
dados do Egito, mostra que a probabilidade de a criança trabalhar aumenta
em 10% quando a mãe trabalhou na infância e em 5% quando o pai trabalhou.
Emerson e Souza (2003) chegam a conclusão parecida, analisando dados do
Brasil, e atribuem o fenômeno às normas sociais, isto é, pais que trabalharam
quando crianças enxergam com mais naturalidade o trabalho infantil e são
mais propensos a colocar os filhos para trabalhar.
Finalmente, podemos citar outros determinantes do trabalho infantil, também importantes, mas não tão utilizados na literatura existente, como salário,
idade e ocupação dos pais, tamanho da propriedade agrícola onde as crianças
trabalham, custos relacionados à escola, medidas de qualidade do estabelecimento de ensino onde a criança está inserida, além de medidas que reflitam a
infra-estrutura da comunidade, como disponibilidade de transporte público,
rodovias, eletrificação etc.

4. Conseqüências do Trabalho Infantil
Apesar de haver uma extensa literatura sobre os determinantes do trabalho
infantil, além de muitas iniciativas e recomendações visando combatê-lo, há
poucos estudos analisando as conseqüências socioeconômicas do trabalho
de crianças e adolescentes. Os principais danos, apontados em discussões
sobre o tema, são sobre a educação, o salário e a saúde dos indivíduos.
Alguns pesquisadores, na realidade, admitem a possibilidade de o trabalho
permitir que as crianças estudem, uma vez que serão capazes de cobrir os
custos de sua educação, o que seria impossível para uma família de baixa
renda (MYERS, 1989). Outros defendem que o trabalho exercido pela criança
pode elevar seu nível de capital humano, por meio do aprendizado adquirido com o mesmo (FRENCH, 2002). Entretanto, a grande maioria da literatura
parece concordar com a visão de que o trabalho exercido durante a infância
impede a aquisição de educação e capital humano. No estudo realizado por
Kassouf (1999), Ilahi; Orazen e Sedlcek (2000) e por Emerson e Souza (2003),
todos utilizando dados da PNAD para o Brasil, fica claro que quanto mais jovem o indivíduo começa a trabalhar, menor é o seu salário na fase adulta da
vida e essa redução é atribuída, em grande parte, a perda dos anos de escolaridade devido ao trabalho na infância.
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Como em muitos países há um número expressivo de crianças e adolescentes que trabalham e estudam, torna-se primordial que se analise não só se
o trabalho é responsável pela baixa freqüência das crianças na escola, mas
também se o trabalho infantil reduz o desempenho escolar. Bezerra, Kassouf
e Arends-Kuenning (2006) utilizaram os dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2003, que possui informações de testes padrões de língua portuguesa e de matemática aplicados aos alunos da 4ª e 8ª
série do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, em escolas públicas e privadas do Brasil e concluiram que o trabalho infantil, principalmente
fora do domicílio e durante longas horas, reduz o desempenho escolar.
Heady (2003), em estudo realizado em Gana, revelou que o trabalho praticado
por crianças tinha um efeito negativo sobre a aprendizagem em áreas chaves,
como leitura e matemática. Gunnarsson, Orazem e Sánchez (2004) realizaram
uma pesquisa em 11 países da América Latina e concluíram que os estudantes
que trabalhavam obtinham 7,5% menos pontos nos testes de matemática e 7%
menos nos testes de idioma do que os alunos que somente estudavam.
A baixa escolaridade e o pior desempenho escolar, causados pelo trabalho
infantil, têm o efeito de limitar as oportunidades de emprego a postos que
não exigem qualificação e que dão baixa remuneração, mantendo o jovem
dentro de um ciclo repetitivo de pobreza já experimentado pelos pais.
Outra conseqüência do trabalho realizado na infância é a de piorar o estado
de saúde da pessoa, tanto na fase inicial da vida, quanto na fase adulta. Os
efeitos maléficos do trabalho infantil sobre a saúde foram constatados em
alguns estudos, apesar de a literatura abrangendo esse tópico ser bastante
escassa pela falta de dados.
Forastieri (1997) coloca que os locais de trabalho, equipamentos, móveis, utensílios e métodos não são projetados para utilização por crianças, mas, sim, por
adultos. Portanto, pode haver problemas ergonômicos, fadiga e maior risco de
acidentes. O autor argumenta que as crianças não estão cientes do perigo envolvido em algumas atividades e, em caso de acidentes, geralmente não sabem
como reagir. Por causa das diferenças físicas, biológicas e anatômicas das crianças, quando comparadas aos adultos, elas são menos tolerantes a calor, barulho, produtos químicos, radiações, etc., isto é, menos tolerantes a ocupações de
risco, que podem trazer problemas de saúde e danos irreversíveis.
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Kassouf et al. (2001), utilizando dados do Brasil, mostram que quanto mais
cedo o indivíduo começa a trabalhar pior é o seu estado de saúde em uma
fase adulta da vida, mesmo controlando a renda, escolaridade e outros fatores. O’Donnell; Rosati e Doorslaer (2003), ao analisarem o trabalho rural de
crianças vietnamitas, concluem que as atividades realizadas durante a infância aumentam o risco de doenças em uma fase posterior da vida.
Nicolella (2006), analisando as PNADs de 1998 e 2003, conclui que o trabalho
da criança tem efeito negativo sobre a sua saúde ao comparar com as crianças que não trabalham. Além disso, atividades de risco e um maior número de
horas de trabalho têm efeitos negativos na saúde. Ao detalhar a atividade laboral infantil por setor de atividade, constatou-se que os setores de comércio
e serviços, que incluem empregadas domésticas e ambulantes, foram aqueles que produziram maiores impactos negativos na saúde da criança.

5. Políticas Públicas
O Brasil tem um número expressivo de crianças trabalhando, próximo de 3 milhões na faixa etária de 5 a 15 anos, que merece atenção por parte do Governo
e da sociedade civil, uma vez que já foi constatado em alguns estudos que o
trabalho infantil, inclusive o doméstico, reduz o desempenho escolar das crianças e piora o seu estado de saúde Bezerra; Kassouf e Arends-Kuenning (2006)
e Nicolella (2006). Também se sabe que os benefícios advindos da eliminação
do trabalho infantil são muito superiores aos seus custos, uma vez que, com a
erradicação do trabalho infantil, as crianças estudarão mais e receberão maiores rendimentos futuros (KASSOUF; DORMAN; ALMEIDA, 2005).
As próprias crianças ou seus pais ao decidirem incluir seus filhos no sistema
educacional e retirá-los do trabalho incorrem em um custo, que pode ser a
falta dos rendimentos das crianças e/ou o custo de oportunidade do tempo
despendido na sala de aula. Para que ocorra a retirada da criança do trabalho
e a inclusão desta na escola, é preciso que haja uma percepção da existência
de retornos positivos por parte das crianças ou da família. Os retornos serão
claros se as crianças estiverem inseridas em escolas de boa qualidade, tendo
alto nível de aprendizagem para cursar o ensino médio e a faculdade e obtendo significativos ganhos nos rendimentos futuros.
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Assim sendo, investimentos na qualidade da educação básica são extremamente importantes. Melhoria na infra-estrutura das escolas e na escolaridade
e salário dos professores, assim como maior participação dos pais e maior
descentralização são alguns fatores sendo estudados que podem elevar o desempenho dos alunos nas escolas públicas.
Os dados existentes não contabilizam as atividades ilícitas realizadas por
menores e que impõem altíssimo risco às crianças, como a prostituição e o
narcotráfico. Combate imediato a essas atividades, com fiscalização rígida e
severas penalidades aos recrutadores de menores são urgentes.
É de grande importância o papel da mídia na divulgação e conscientização da
população e, principalmente, dos pais com relação aos danos que o trabalho
infantil pode trazer às crianças e da necessidade do empenho e aprendizagem dessas crianças nas escolas. Mudanças de comportamento são necessárias para que a utilização da mão-de-obra infantil não seja aceita e vista pela
sociedade como uma forma assistencialista às famílias pobres.
Os programas sociais de transferência de renda são especialmente importantes para famílias que dependem dos rendimentos das crianças ou de seu
trabalho para sobreviverem. Entretanto, a cobrança do cumprimento das
condicionalidades (freqüência escolar, participação em programas de saúde,
não ocorrência de trabalho infantil) é essencial para a melhoria do padrão
socioeconômico das famílias.
Muitas vezes, o valor recebido pelas famílias por meio de programas sociais é
muito inferior ao rendimento das crianças, não incentivando a erradicação do
trabalho. Assim sendo, é preciso analisar as vantagens de se alterar o valor da
transferência de renda, dependendo do custo de vida do local da habitação.
Dado que a maioria das crianças trabalha no mercado informal, torna-se necessário haver uma fiscalização do Governo mais efetiva e permanente das
atividades realizadas por menores nesse mercado, possivelmente em conjunto com ONGs e conselhos tutelares, para retirar as crianças do trabalho e
encaminhá-las para programas de transferência de renda.
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Apresentação
Em março de 2007, o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE)
realizou, em parceria com a Assessoria Especial da Presidência da República,
os Ministérios do Desenvolvimento Social, da Educação, do Planejamento e
o Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA), o 2º Seminário de Análise dos Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). O evento
reuniu lideranças acadêmicas e gestores de políticas públicas para discutir, a
partir das revelações trazidas pela PNAD 2005, os avanços e insucessos resultantes das políticas sociais implementadas pelo Governo nos últimos anos.
Diante dos bons resultados alcançados no primeiro encontro, em 2006 – que
analisou a PNAD 2004 –, a comissão organizadora decidiu transformar o evento numa atividade anual. Dessa forma, assim que foram divulgados os resultados da PNAD 2005, deu-se início ao trabalho de identificação dos pesquisadores que construiriam as análises dos resultados encontrados pela PNAD em
três áreas: Educação, Pobreza e Desigualdade e Mercado de Trabalho.
A qualidade dos trabalhos apresentados tornou imperativa esta publicação,
que foi dividida em três partes, cada uma delas dedicada a uma área específica. É importante ressaltar que embora as informações utilizadas reflitam uma
situação estrutural, visto que se fundamentam nos achados da PNAD 2005, a
densidade das análises dá aos textos caráter documental que servirá de referência para estudos futuros.
A característica mais marcante desse seminário é o estabelecimento de um
diálogo produtivo envolvendo os técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), produtor da informação; os acadêmicos e especialistas na
análise dos dados e seus impactos na sociedade; e os executivos responsáveis
pela formulação das políticas públicas.
O resultado maior da parceria é a convergência de esforços entre equipes,
condição fundamental para o sucesso de um empreendimento. No caso em
questão, a sintonia entre as equipes das diferentes instituições, o respeito às
características e missões de cada uma delas, bem como o consenso de que
existe um processo de construção de uma nação mais eqüitativa e de que é
preciso levar essa informação à sociedade, foram essenciais.

Ressalta-se, ainda, que os dados da PNAD 2005, segundo os analistas, foram
reveladores. A avaliação é de que o País está melhor hoje que no início da
década. No que diz respeito à distribuição da riqueza, apesar de permanecer
grande o hiato entre os estratos mais pobres e os mais ricos, os recenseamentos recentes mostram que a concentração de renda entrou em declínio e a
desigualdade brasileira está no nível mais baixo dos últimos 25 anos. A recuperação do salário mínimo, sensível nos últimos quatro anos, teve participação importante nesse resultado, e o Programa Bolsa-Família foi vital nesse
processo.
Revelou-se, ainda, que em relação ao número de brasileiros inseridos no mercado formal de trabalho, a situação hoje é muito mais confortável que nas
últimas três décadas.
Os dados do setor educacional apontam desafios que deverão ser enfrentados nos próximos anos. A universalização do Ensino Fundamental é uma realidade, mas não foi acompanhada da qualidade necessária para um efetivo
processo de inclusão social. A despeito dos indiscutíveis avanços na área, as
taxas de reprovação e abandono nesse nível de ensino e os déficits de atendimento à educação Infantil permanecem como desafios para a agenda de governo nesta década. No ensino médio, distorção idade-série e qualidade da
educação oferecida, dentre outros, são temas que merecem atenção especial.
Apesar disso, o Brasil está mudando para melhor. Essa é a boa notícia.
O resultado do 2º Seminário, que agora compartilhamos com os leitores, foi
muito produtivo graças à dedicação de todas as equipes envolvidas e ao cuidadoso trabalho de Coordenação do CGEE.
CARLOS LUPI
Ministro do Trabalho e Emprego
FERNANDO HADDAD
Ministro da Educação
PAULO BERNARDO
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão
PATRUS ANANIAS
Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
LÚCIA CARVALHO PINTO DE MELO
Presidenta do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
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O Brasil observou, nos últimos 50 anos, queda acentuada em sua taxa de
analfabetismo. Os analfabetos, que eram 51% da população no Censo
Demográfico/IBGE de 1950, representavam quase 14% dos brasileiros no levantamento de 2000. Nesse mesmo ano, países como Argentina e Chile apresentavam taxas de analfabetismo de, respectivamente, 4,2 e 3,2%, segundo
dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO). Mais próximos do Brasil estavam países como Equador, Peru e Colômbia, com taxas de analfabetismo entre 8 e 10%. O objetivo do presente
artigo é orientar a reflexão sobre o direcionamento das políticas públicas de
combate ao analfabetismo. Para isso foram organizadas estatísticas sobre
o perfil e a distribuição regional do analfabetismo no Brasil, a evolução de
alguns indicadores disponíveis, assim como informações sobre a efetividade
dos programas de alfabetização de jovens e adultos praticados no País até
então. Foram utilizados os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) que tem a vantagem de ser uma pesquisa que possui grande
diversidade de informações sobre a população brasileira, inclusive sobre os
analfabetos, além de ser a única fonte de informação anual, há cerca de 30
anos, sobre o tema no Brasil.
Palavras-chave: Analfabetismo; Programas de Alfabetização de Jovens e Adultos; Focalização de Políticas Públicas.
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Abstract
In the last 50 years, Brazil has been showing a sharp decrease of illiteracy rates. According to the Demographic Census, produced by IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics), in 1950 illiterate people represented 51% of
the total population. This rate decrease to 14% in the Census of 2000. In that
same year, countries such Argentina and Chile showed illiteracy rates of 4.2%
and 3.2%, respectively, according to data from UNESCO. Amongst countries
which had similar rates as Brazil were Ecuador, Peru and Colombia, with rates
ranging from 8% to 10%. This article aims at providing a reflection on the
address of policies to combat illiteracy. In order to achieve this, it has been
prepared statistics on illiteracy profile and regional distribution in Brazil, the
evolution of some available indicators, as well as information concerning the
effectiveness of adult literacy programs that are in place in Brazil. It was used
data from PNAD (National Household Sample Survey), which has several information concerning Brazilian population, including illiteracy rates. This survey has been the only annual source of this type of information in Brazil over
the past 30 years.
Keywords: Illiteracy; Adult Literacy Programs; Policies Address.
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1. Introdução
O Brasil observou, nos últimos 50 anos, queda acentuada em sua taxa de analfabetismo. Ainda assim, a situação encontra-se muito aquém dos padrões internacionais, mesmo quando comparados aos países vizinhos.
Os analfabetos, que eram 51% da população no Censo Demográfico/IBGE de
1950, representavam quase 14% dos brasileiros no levantamento de 2000.
Nesse mesmo ano, países como Argentina e Chile apresentavam taxas de
analfabetismo de, respectivamente, 4,2 e 3,2%, segundo dados da UNESCO.
Mais próximos do Brasil estavam países como Equador, Peru e Colômbia, com
taxas de analfabetismo entre 8 e 10%.
A redução do analfabetismo passa, evidentemente, pelo maior atendimento
escolar de nossas crianças. Se o Brasil parar de produzir novos analfabetos, a
eliminação do analfabetismo é uma questão de tempo. Por essa perspectiva,
a situação do País é mais animadora, uma vez que a taxa de analfabetismo
entre jovens de 15 a 20 anos é de 2,4% e, mais importante, a taxa de atendimento escolar de crianças entre 7 e 14 anos é próxima de 98%. No entanto, se
a escolarização das crianças for o único caminho para redução do analfabetismo, o tempo necessário para atingirmos taxas similares às da Argentina e
do Chile será longo, isso em virtude da proporção de analfabetos adultos no
País ser relativamente elevada. Esses adultos analfabetos pressionarão nossas
taxas de analfabetismo pelos próximos 30 ou 40 anos.
Uma forma de acelerar a redução do analfabetismo seria por meio de esforços visando alfabetizar adultos. Nesse sentido, diversos governos de todas
as esferas implementaram, com maior ou menor intensidade, programas de
alfabetização de adultos. No entanto, a percepção que se tem hoje em dia
sobre tais programas é que eles foram muito pouco efetivos. Enquanto o
diagnóstico sobre a ineficácia dos programas de combate ao analfabetismo
implementados no País é razoavelmente consensual, as razões pelas quais
tais programas falharam é motivo para controvérsias.
Apesar de sua enorme relevância, o debate sobre desenhos de programas
de alfabetização de adultos não será objeto deste estudo. Assim, nenhuma
análise de programas passados ou de propostas para novos programas será
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realizada. O objetivo do presente artigo é muito mais modesto. Ele visa organizar algumas estatísticas básicas sobre analfabetismo no Brasil com intuito de orientar a reflexão sobre o direcionamento das políticas públicas de
combate ao analfabetismo. Portanto, trata-se de um artigo com caráter mais
descritivo que analítico.
A fonte de informação básica deste estudo é a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD), realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O uso da PNAD nos impõe trabalhar com um conceito mais restrito de analfabetismo, mais próximo do que se convencionou
chamar de “analfabetismo absoluto”. Conceitos como analfabetismo funcional e letramento, utilizados para tratar a capacidade dos indivíduos de usar
a leitura e a escrita como forma de comunicação, não são passíveis de tratamento com base nessa fonte de informação. A informação sobre analfabetismo disponível na PNAD restringe-se à pergunta “Sabe ler e escrever?”, e cujas
respostas possíveis são “sim” e “não”. Entretanto, a PNAD tem a vantagem de
ser uma pesquisa que possui grande diversidade de informações sobre a população brasileira, inclusive sobre os analfabetos, além de ser a única fonte de
informação anual, há cerca de 30 anos, sobre o tema no Brasil.1
O trabalho está organizado em quatro seções além desta introdução. A Seção
2 apresenta a evolução recente dos indicadores de analfabetismo no Brasil,
mostrando a que a taxa de analfabetismo vem declinando de maneira relativamente acelerada no País. Entretanto, a queda na proporção de analfabetos
decorre fundamentalmente das gerações mais novas serem mais alfabetizadas que as gerações mais antigas. Pessoas que chegam analfabetas aos 20
anos de idade tendem a permanecer nessa situação até o final da vida. Assim,
essa seção apresenta informações que apontam para a ineficácia dos programas de alfabetização de adultos adotados no passado.
Na Seção 3 procura-se investigar em que medida os analfabetos freqüentam
(ou freqüentaram) a escola, seja regular ou programas de alfabetização de
adultos. Ela mostra que cerca de metade dos analfabetos já estiveram em salas de aula, revelando que se trata de um público difícil de lidar. Dos que cursaram programas de alfabetização de adultos (cerca de 7% dos analfabetos),
64% continuaram na condição de analfabeto. A conclusão dessa Seção é que
os programas de alfabetização de adultos têm pouco impacto sobre as taxas
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Uma discussão sobre as
desvantagens de utilizar o indicador
de analfabetismo extraído dos
censos populacionais ou PNADs
pode ser encontrada em Ribeiro
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de analfabetismo em virtude dos mesmos não chegarem à grande maioria
dos analfabetos e, quando chega, ele é pouco efetivo em mudar o status dos
analfabetos.
A Seção 4 apresenta mapa de quem são e onde estão os analfabetos brasileiros, com a intenção de orientar futuros programas de combate ao analfabetismo. Ela mostra, por exemplo, que programas que procuram estimular
empresas a alfabetizar seus funcionários não seriam muito efetivos, uma vez
que apenas 8,8% dos analfabetos são estatutários ou empregados com Carteira de Trabalho assinada. Por fim, na Seção 5, conclui-se o trabalho.

2. Evolução dos Indicadores de Analfabetismo no Brasil
As taxas de analfabetismo no Brasil estão em queda desde o início do
século XX. De acordo com os dados da PNAD para a população com 15 anos
de idade ou mais, observa-se que a taxa de analfabetismo foi reduzida pela
metade entre os anos de 1981 e 2005, passando de 22,7 para 10,8%. Na Tabela
1 apresentam-se as taxas de analfabetismo no Brasil para diferentes anos.

Tabela 1
Brasil 1981-2005: Evolução da Taxa de Analfabetismo e População Analfabeta
com 15 Anos de Idade ou Mais
População com 15 Anos de Idade ou mais
Analfabetos

Taxa de Analfabetismo (%)

1981

17.041.167

22,7

1985

17.550.741

20,6

1990

17.347.042

18,6

1995

16.149.056

15,5

1999

15.106.263

13,3

2002

14.673.938

11,8

2003

14.662.283

11,5

2004*

14.605.018

11,1

2005*

14.529.616

10,8

Fonte: PNAD/IBGE.
Obs.: * Excluiu-se, desta e das demais estatísticas, a população rural da Região Norte para os anos de 2004 e 2005 para a devida
compatibilização com a série histórica.
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Em todos os anos, a taxa de analfabetismo apresentou queda, embora o número absoluto de analfabetos na população com menos de 15 anos de idade
ainda seja elevado relativamente no início do século XX. Em 1920, a taxa de
analfabetismo no Brasil era de 65%, e o número absoluto de pessoas que não
sabia ler e escrever um bilhete curto era de 6 milhões.2 Em 2005, o número absoluto de analfabetos é de 14,5 milhões. Dessa forma, apesar da queda
na taxa de analfabetismo ao longo dos anos, o elevado número absoluto de
analfabetos na população justifica a preocupação de governos e pesquisadores em estabelecer políticas públicas que combatam o analfabetismo.
Nas próximas estatísticas, a taxa de analfabetismo calculada refere-se à população brasileira entre 15 e 60 anos de idade, pois, acima dessa idade, a redução
no tamanho das amostras torna as expansões, para caracterização das respectivas gerações, muito sensíveis a pequenas variações, resultando em pouca
robustez dos resultados. O gráfico a seguir apresenta a taxa de analfabetismo
e o número de analfabetos na população com idade entre 15 e 60 anos.
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Considerando a população entre 15 e 60 anos de idade, a taxa de analfabetismo é de 8% e o número absoluto de analfabetos é 9.581.012 de acordo
com os dados da PNAD 2005 (Gráfico 1). Observa-se também que no Brasil
a taxa de analfabetismo é maior e mais concentrada na população com mais
de 40 anos de idade. Entretanto, ainda é preocupante a baixa escolaridade e
o analfabetismo na população jovem, em que quase 500 mil jovens chegam
à faixa de 15 a 20 anos analfabetos, representando 2,4% da população nessa
idade (Tabela 2).

Tabela 2
Taxa de Analfabetismo na População de 15 a 60 Anos de Idade por Faixa Etária – Ano
2005
Faixa Idade

Número Absoluto

Percentual (%)

Percentual de Analfabetos entre
Todos da Faixa de Idade (%)

15 a 20 anos

499.024

5,21

2,4

21 a 30 anos

1.559.785

16,3

4,81

31 a 40 anos

2.114.145

22,01

7,90

41 a 50 anos

2.536.391

26,45

11,1

51 a 60 anos

2.871.667

29,97

18,1

Total

9.581.012

100

-

Fonte: PNAD/IBGE, 2005.

A melhoria observada nas taxas de analfabetismo do Brasil pode, em tese, ser
uma conseqüência de dois principais fatores: i ) maior eficiência no processo
de alfabetização da população adulta; e ii ) crescimento do atendimento escolar, e, conseqüentemente, da alfabetização da população mais jovem, permitindo que o estoque de analfabetos não seja reposto.
Para verificar a existência do primeiro efeito, em que há queda do analfabetismo na população adulta, seria interessante verificar se o problema do
analfabetismo é persistente em uma mesma geração, ou seja, saber como se
comportam as taxas de analfabetismo quando se acompanha uma mesma
coorte ao longo dos anos. Por exemplo, Souza (1999) calcula a taxa de superação do analfabetismo dentro de diferentes coortes e demonstra que essa
taxa é elevada (41%) nas gerações mais novas (10 a 19 anos de idade) e nula
para gerações com idades entre 40 e 60 anos.
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Resultados semelhantes podem ser observados nos dados da PNAD. Ao
observar a evolução das taxas de analfabetismo por gerações ao longo dos
anos, podemos constatar que a taxa de analfabetismo em uma geração se
mantém estável ao longo dos anos, ou seja, a situação em que os analfabetos
são alfabetizados e deixam essa condição é pouco factível. O gráfico a seguir
ilustra essa afirmação.

De acordo com o gráfico, é possível observar que as taxas de analfabetismo
são mais elevadas nas gerações mais antigas relativamente às mais jovens,
atingindo taxas superiores a 40% na geração de antes de 1929. Além disso,
verifica-se que mesmo considerando a geração mais jovem, pessoas nascidas
entre 1969 e 1979, a taxa de analfabetismo em 1995 (geração de pessoas com
idade entre 16 e 26 anos) era de 7%, e, dez anos mais tarde, a taxa de analfabetismo nessa geração foi de 6,7%. Esse mesmo aspecto se observa nas taxas
de analfabetismo das gerações mais antigas, constatando-se que a taxa de
analfabetismo dentro das gerações é pouco sensível ao passar dos anos.
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Assim, se de fato as taxas de analfabetismo são mais elevadas em coortes
mais velhas (ver Gráfico 2), e essas apresentam resistência a quedas tendo em
vista a maior dificuldade de reversão da condição de analfabeto nessas coortes por essa população permanecer alheia a melhoras no sistema educacional
convencional, então a única mudança desse grupo com impacto sobre a taxa
de analfabetismo total é a própria dinâmica de renovação da população que
tende a reduzir a taxa de analfabetismo com a saída dos idosos analfabetos,
ou seja, o efeito seria apenas demográfico, sinalizando a pequena eficiência
de diversas iniciativas governamentais e da sociedade civil organizada para a
erradicação do analfabetismo entre adultos no Brasil.
Conforme o exposto, podemos concluir que a queda na taxa de analfabetismo no Brasil tem acontecido quase que exclusivamente pela maior escolarização das gerações mais novas. A Tabela 3 mostra que as taxas de atendimento escolar de crianças e adolescentes cresceram significativamente nos anos
recentes, enquanto a Tabela 4 mostra que o analfabetismo na população jovem, com idade entre 15 e 20 anos, vem caindo rapidamente, seja em termos
percentuais ou em número absoluto.

Tabela 3
Brasil 1995-2005: Taxa de Atendimento Escolar nas Faixas de Idade (%)
Ano

0 a 3 anos

4 a 6 anos

7 a 14 anos

15 a 17 anos

1995

7,6

53,5

90.,2

66,6

1996

7,4

53,8

91,2

69,4

1997

8,1

56,3

93,0

73,3

1998

8,7

57,9

94,7

76,5

1999

9,2

60,2

95,7

78,5

2000

9,4

61,4

94,5

77,7

2001

10,6

65,6

96,5

81,1

2002

11,7

67,0

96,9

81,5

2003

11,7

68,4

97,2

82,4

2004*

13,4

70,5

97,1

81,9

2005*

13,0

72,0

97,3

81,7

Fonte: IBGE/Censo Demográfico, 2000 e IBGE/PNAD, 1995 a 2005.
Obs.: * Excluiu-se, desta e das demais estatísticas, a população rural da Região Norte para os anos de 2004 e 2005 para a devida
compatibilização com a série histórica.
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Tabela 4
Brasil: População entre 15 e 20 Anos de Idade – Evolução da Taxa de Analfabetismo e
da Escolaridade Média
Indivíduos entre 15 e 20 Anos de Idade
Número Absoluto
de Analfabetos

Taxa de Analfabetismo (%)

Escolaridade Média
(anos de estudo)

1981

1.941.151

12,2

4,9

1985

1.886.064

11,2

5,0

1990

1.642.582

9,6

5,3

1995

1.287.281

6,9

5,7

1999

827.592

4,1

6,6

2002

616.439

3,0

7,3

2003

556.184

2,7

7,5

2004*

501.624

2,4

7,6

2005*

469.508

2,3

7,8

Fonte: PNAD/IBGE.
Obs.: * Excluiu-se, desta e das demais estatísticas, a população rural da Região Norte para os anos de 2004 e 2005 para a devida
compatibilização com a série histórica.

A Tabela 4 nos informa, ainda, que a média de anos de estudo da população
nessa faixa de idade se elevou de 4,9 para 7,8 anos, nos últimos 15 anos. O
ganho na escolaridade média dessa população é expressivo, mas insuficiente
para alcançar a escolaridade média adequada a todos nessa faixa de idade.
Dessa forma, ainda há espaço para melhoras significativas em termos de anos
completos de escolaridade e mesmo para redução da taxa de analfabetismo
entre jovens.

3. Os Programas de Alfabetização de Adultos: Cobertura e
Eficácia
A seção anterior mostra que a queda relativamente acelerada observada
nos últimos 25 anos na taxa de analfabetismo no Brasil ocorreu, fundamentalmente, em função da escolarização da população mais jovem. Pessoas
que chegam analfabetas aos 20 anos de idade tendem a permanecer nessa
situação até o final da vida. Isso é uma evidência da ineficácia dos programas
de alfabetização de adultos adotados no passado.
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Evidentemente, um programa de alfabetização de adultos que reduzisse significativamente o analfabetismo entre adultos contribuiria para uma queda
mais acelerada na taxa de analfabetismo. Então, uma questão que se coloca
é: por que os programas de alfabetização de adultos têm falhado em reduzir
o analfabetismo? Responder a essa questão não é algo simples e vai além dos
objetivos do presente texto. De qualquer forma, poderíamos dividir as possíveis explicações em dois grupos: a) baixa cobertura dos programas; e b) ineficiência dos programas em alfabetizar aqueles que neles são matriculados.

3

4

5

O público dos programas poderia,
por exemplo, ser formado, em sua
maioria, por analfabetos funcionais.
Então, o impacto do programa não
poderia ser observado com base nas
informações da PNAD.
Note que, mesmo do ponto de
vista conceitual, tal divisão pode
se mostrar difícil de realizar.
Por exemplo, baixa procura dos
analfabetos por tais programas
pode ser conseqüência de sua
ineficácia em alfabetizar adultos.
Ter freqüentado o ensino
fundamental não significa que
tenha concluído uma única série.

No primeiro caso, a explicação estaria na incapacidade dos programas em
atingir a grande maioria dos adultos analfabetos, seja pela oferta reduzida,
desinteresse dos analfabetos em procurar tais programas ou por erro de
foco.3 No segundo, os programas, apesar de chegarem aos analfabetos absolutos, são incapazes de alfabetizar a maioria dos que neles ingressam. As
informações contidas na PNAD, ainda que insuficientes para que possamos
realizar tal separação com clareza, podem nos dar indicações sobre a importância de cada um desses grupos na explicação do porquê os programas de
alfabetização de adultos têm falhado.4
De acordo com os dados da PNAD 2005, 48% dos analfabetos entre 15 e 60
anos de idade já freqüentaram escola anteriormente (ver Tabela 5). Desses,
81% declararam que o curso mais elevado que freqüentou foi o Ensino Fundamental, enquanto 15% declararam que realizou curso de alfabetização de
adultos (ver Tabela 6).5 Assim, uma parcela importante do público potencial
dos programas de educação de adultos apresenta histórico de fracasso escolar. Então, pode ser pouco animador insistir em ensinar esse público com os
mesmos métodos sob os quais ele fracassou no passado, presumivelmente
em um período mais apropriado serem alfabetizados. Por essa perspectiva,
o sucesso dos programas estaria atrelado a sua capacidade em proporcionar
ambiente de aprendizagem mais apropriado a esse público: diferentes métodos pedagógicos, adequação do programa ao tempo do aluno etc.
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Tabela 5
População de 15 a 60 Anos – Valor Absoluto e Percentual (%)
Freqüentou Escola Anteriormente

Sim

Sabe Ler e Escrever?

Não

Total

Sim

Não

Total

86.834.209

361.300

87.195.509

99,6

0,4

100

4.380.885

4.775.282

9.156.167

47,9

52,2

100

91.215.094

5.136.582

96.351.676

94,7

5,3

100

Fonte: PNAD/IBGE, 2005.

Tabela 6
Analfabetos de 15 a 60 Anos que Freqüentaram Escola Anteriormente: Curso Mais
Elevado que Freqüentou
Número Absoluto

Percentual (%)

Elementar (primário)

1.446.058

33,0

Ensino Fundamental ou 1º grau

2.096.032

47,8

Alfabetização de Adultos

667.529

15,2

3.046

0,07

168.220

3,8

4.380.885

100

Creche
Pré-escolar
Total
Fonte: PNAD/IBGE, 2005.

A Tabela 7 mostra que, considerando toda a população brasileira cujo curso
mais elevado que freqüentou foi o de alfabetização de adultos, 64% continuaram na condição de analfabetos, sinalizando certa dificuldade dos programas de alfabetização em atingir seu objetivo.6 O motivo dessa pouca
efetividade dos cursos de alfabetização poderia estar ligado a vários fatores,
desde a baixa qualidade do curso, despreparo do corpo docente até mesmo
a desistência do público-alvo pela dificuldade de freqüentar as aulas e/ou assimilar os ensinamentos ministrados.
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É importante ressaltar que essa
taxa superestima o insucesso dos
programas de alfabetização, pois
parte dos alunos desses programas
pode ter sido alfabetizada e
prosseguido nos estudos. Assim, o
curso mais elevado que freqüentou
seria o Ensino Fundamental ou
mesmo o Ensino Médio.
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Tabela 7
População de 15 a 60 Anos Cujo Curso mais Elevado que Freqüentou foi
Alfabetização de Adultos: Sabe Ler e Escrever?
Número Absoluto

Percentual (%)

373.284

35,9

Não

667.529

64,1

Total

1.040.813

100

Sim

Fonte: PNAD/IBGE, 2005.

Tabela 8
Analfabetos de 15 a 60 Anos que Freqüentam Escola
Curso que Freqüenta

Número Absoluto

Percentual (%)

94.413

22,22

Alfabetização de adultos

330.432

77,78

Total

424.845

100

Regular de ensino fundamental ou 1º grau

Fonte: PNAD/IBGE, 2005.

Conforme apresentado na Tabela 8, observa-se que, dentre os analfabetos,
apenas 4,4% deles freqüentam escola atualmente. Desses, 78% freqüentam
curso de alfabetização de adultos, e o restante, 22%, freqüenta curso regular
do Ensino Fundamental. A Tabela 9 apresenta a distribuição por faixa etária
dos 428.845 analfabetos que declararam freqüentar escola atualmente.

Tabela 9
Analfabetos de 15 a 60 Anos que Freqüentam Algum Curso: Distribuição por Faixa de
Idade
Faixa Idade

Ensino Fundamental ou 1º Grau

Alfabetização de Adultos

Número Absoluto

Percentual (%)

Número Absoluto

Percentual (%)

15 a 20 anos

56.891

60,3

19.977

6,1

21 a 30 anos

19.045

20,2

56.543

17,1

31 a 40 anos

8.810

9,3

83.618

25,3

41 a 50 anos

8.192

8,7

79.404

24,0

51 a 60 anos
Total

1.475

1,6

90.890

27,5

94.413

100

330.432

100

Fonte: PNAD/IBGE, 2005.
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É interessante destacar que os analfabetos que estão freqüentando o Ensino
Fundamental regular 60% estão na faixa de idade mais jovem, ente 15 e 20
anos de idade, sinalizando a possibilidade de atraso escolar ou entrada tardia na escola desses jovens, culminando no analfabetismo. Considerando a
população analfabeta que freqüenta curso de alfabetização de adultos, estes
estão mais concentrados nas faixas etárias entre 30 e 60 anos de idade, informando um pouco sobre o público atendido por este tipo de curso no Brasil.
Em suma, esta Seção mostra que a grande maioria dos analfabetos (93%)
nunca freqüentou um programa de alfabetização de adultos. O motivo de
não terem freqüentado (falta de oferta, desinteresse, má qualidade dos
cursos disponíveis etc.) não é possível de ser identificado com base nas informações disponíveis. De qualquer modo, ela dá uma indicação da potencialidade de se ampliar o número de vagas nesse tipo de programa. Entretanto, as
informações sugerem que cerca de metade do público potencial é formado
por pessoas com histórico de fracasso escolar e, portanto, trata-se de público
com sérias dificuldades de aprendizado. De outra parte, os analfabetos que
ingressam em tais programas possuem baixa taxa de sucesso. Desse modo, a
conclusão dessa Seção é que os programas de alfabetização de adultos têm
pouco impacto sobre as taxas de analfabetismo em virtude de esses programas não chegarem à grande maioria dos analfabetos e, quando chegam, são
pouco efetivos em mudar o status dos analfabetos.

4. Mapa do Analfabetismo no Brasil
A seção anterior sugere que é necessário repensar os programas de alfabetização de adultos, de modo a torná-los mais efetivos. Feito isso é necessário
expandi-lo para atender um público maior. O objetivo desta Seção é traçar
perfil de características médias dos indivíduos que se declararam analfabetos, ou seja, pretende-se responder a questões como: quem são? O que fazem? Onde vivem? Quais as características comuns a essas pessoas? Tais informações são importantes para melhor focar programas futuros de combate
ao analfabetismo.
Na Tabela 10, apresentam-se as taxas de analfabetismo por gênero no Brasil.
A taxa de analfabetismo entre as mulheres é praticamente a mesma que entre
os homens: 7,2% entre as mulheres e 9% entre os homens.
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Tabela 10
População de 15 a 60 Anos de Idade: Analfabetismo por Gênero
Número Absoluto

Percentual no Total
de Analfabetos (%)

Percentual de Analfabetos
por Gênero (%)

Feminino

4.430.097

46,2

7,2

Masculino

5.150.915

53,8

8,9

Total

9.581.012

100

–

Fonte: PNAD/IBGE, 2005.

Também é interessante observar a diferença na distribuição dos analfabetos
segundo a cor/raça declarada. A Tabela 11 demonstra que 63% dos analfabetos de 15 a 60 anos de idade se declaram pardos, e 28% se declararam brancos. A menor taxa de analfabetismo está entre os indivíduos de raça amarela
(2,1%), enquanto os indivíduos de raça negra, indígena e parda possuem taxas de analfabetismo maiores que 10%.

Tabela 11
População de 15 a 60 Anos de Idade: Analfabetismo Segundo Raça/Cor
Número Absoluto

Percentual no Total de
Analfabetos (%)

Percentual de Analfabetos
por Raça/Cor (%)

29.790

0,3

12,8

Branca

2.686.780

28,0

4,5

Negra

841.068

8,8

10,4

Amarela

12.858

0,1

2,1

Parda

6.010.516

62,7

11,9

Total

9.581.012

100

8,0

Indígena

Fonte: PNAD/IBGE, 2005.

Em relação às desigualdades regionais das taxas de analfabetismo, as regiões
com menor desenvolvimento econômico são as que apresentam os piores
indicadores. A tabela a seguir traz a distribuição da população analfabeta entre as macrorregiões do Brasil, assim como a taxa de analfabetismo em cada
uma delas.
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Tabela 12
Taxa de Analfabetismo da População entre 15 e 60 Anos de Idade por Macrorregião
Número Absoluto

Percentual no Total de
Analfabetos (%)

Percentual de Analfabetos
na Região (%)

Norte

785.184

8,2

8,7

Nordeste

5.515.770

57,6

17,4

Sudeste

2.118.924

22,1

4,1

Sul

652.349

6,8

3,7

Centro-Oeste

508.785

5,3

5,9

9.581.012

100

8,0

Total
Fonte: PNAD/IBGE, 2005

A Região Nordeste concentra 57,6% dos mais de 9 milhões de analfabetos brasileiros, e esta é também a região com maior taxa de analfabetismo, 17,4%, seguida pelas Regiões Norte e Centro-Oeste. Também é interessante conhecer a
distribuição dos analfabetos nas macrorregiões, segundo a situação censitária.

Tabela 13
Analfabetos de 15 a 60 Anos de Idade: Distribuição nas Macrorregiões e Situação Censitária
Analfabetos
por Região

Número Absoluto
de Analfabetos
na Zona Rural

Número Absoluto
de Analfabetos
na Zona Urbana

Percentual de
Analfabetos na
Zona Rural (%)

Percentual de
Analfabetos na
Zona Urbana (%)

Norte

785.184

349.356

435.828

16,4

6,4

Nordeste

5.515.770

2.676.585

2.839.185

30,8

12,3

Sudeste

2.118.924

475.571

1.643.353

11,9

3,4

Sul

652.349

199.179

453.170

6,7

3,1

Centro-Oeste

508.785

133.292

375.493

11,5

5,1

9.581.012

3.833.983

5.747.029

20,2

5,7

Total
Fonte: PNAD/IBGE, 2005.

É possível notar que as taxas de analfabetismo são maiores na zona rural relativamente à zona urbana em todas as regiões do Brasil, com valores de 20,2
e 5,7% respectivamente. É notória a elevada taxa de analfabetismo na Região
Nordeste, considerando apenas a zona rural dessa região, a taxa de analfabetismo entre as pessoas com idade entre 15 e 60 anos chega a 31%. Dessa
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forma, destaca-se que a população rural do País, em especial a concentrada
na Região Nordeste, seria um sinalizador para o desenho da focalização de
políticas públicas que visam ao combate ao analfabetismo.
Como destacado anteriormente, a população analfabeta mais jovem deve ser
o alvo principal de ações políticas, dada à maior possibilidade de superação
do analfabetismo. De acordo com a PNAD 2005, a taxa de analfabetismo entre
os jovens de 15 a 20 anos de idade chega a 2,4% (número absoluto: 499.024).
Dessa forma, nas Tabelas 14 e 15 é apresentada a distribuição dos analfabetos
que estão nessa faixa etária nas macrorregiões do País segundo a situação
censitária. Verifica-se que, seguindo a mesma tendência das desigualdades
regionais observadas até aqui, a Região Nordeste concentra 65,6% dos jovens
analfabetos de 15 e 20 anos existentes no País, seguido pelas Regiões Sudeste
e Norte com 16,4 e 10% respectivamente.

Tabela 14
Analfabetos de 15 a 20 Anos de Idade: Distribuição nas Macrorregiões
Número Absoluto

Percentual no Total
de Analfabetos de
15 a 20 Anos (%)

Percentual de Analfabetos de
15 a 20 Anos na Região (%)

Norte

49.646

10,0

2,70

Nordeste

327.548

65,6

4,99

Sudeste

81.634

16,4

0,96

Sul

27.792

5,6

0,97

12,404

2,5

0,82

499.024

100

2,4

Centro-Oeste
Total
Fonte: PNAD/IBGE, 2005.

A taxa de analfabetismo entre os jovens de 15 a 20 anos de idade também é
maior na Região Nordeste, chegando a 5%, seguida pela Região Norte que
apresenta taxa de 2,7%. Diferenciando as taxas de analfabetismo por situação
censitária de cada macrorregião, novamente é notória a elevada taxa de analfabetismo entre os jovens de 15 a 20 anos de idade da zona rural do Nordeste,
8,4% (Tabela 15).
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Tabela 15
Analfabetos de 15 a 20 Anos de Idade: Distribuição nas Macrorregiões e Situação Censitária
Analfabetos 15 a 20
Anos por Região

Analfabetos de 15 a 20
Anos na Zona Urbana

Analfabetos de 15 a 20
Anos na Zona Rural

Percentual de
Analfabetos na
Zona Urbana (%)

Percentual de
Analfabetos na
Zona Rural (%)

49.646
327.548
81.634
27.792
12.404
499.024

20.130
155.691
67.519
20.516
8.346
272,202

29.516
171.857
14.115
7.276
4.058
226.822

1,5
3,5
0,9
0,9
2,0
1,6

6,5
8,4
1,9
1,5
2,0
5,7

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Total
Fonte: PNAD/IBGE, 2005

Na Região Norte, a taxa de analfabetismo entre os jovens de 15 a 20 anos
de idade da zona rural também se mostra elevada relativamente às demais
regiões do País, atingindo 6,5%.
De acordo com os dados analisados, a questão do analfabetismo no Brasil
parece um problema mais grave nas Regiões Nordeste e Norte. No Brasil a
taxa de analfabetismo das pessoas entre 15 e 60 anos de idade é de 8%, na
Região Nordeste é de 17,4%, e considerando somente as demais Regiões do
País a taxa é de 4,7%. O gráfico a seguir apresenta a taxa de analfabetismo por
Unidade da Federação.
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De acordo com o Gráfico 3 constata-se que os estados do Nordeste são os
que apresentam maior taxa de analfabetismo, Alagoas apresenta a taxa mais
elevada do País alcançando 24,5%. Todos os estados do Nordeste do País
apresentam taxas superiores a 15%, enquanto os estados das Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentam taxas inferiores a 7%. Os estados do Rio de
Janeiro e de São Paulo e o Distrito Federal apresentam as taxas de analfabetismo mais baixas do País, 3,2%. Na Região Norte, o destaque negativo fica por
conta do estado do Acre que apresenta taxa de analfabetismo de 17,4%.
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Para desenhar políticas de combate ao analfabetismo no Brasil, seria interessante analisar as taxas por município, entretanto, como este estudo se concentra aos dados disponibilizados pela PNAD, o menor nível de agregação
que é possível considerar na PNAD, além de dados por Unidade da Federação, é segundo a área censitária: região metropolitana, municípios autorepresentativos e não auto-representativos, conforme Tabela 16. Contudo,
é interessante observar a distribuição dos analfabetos segundo essas áreas
assim como as taxas de analfabetismo.

Tabela 16
Analfabetos de 15 a 60 Anos de Idade, Segundo a Área Censitária
Número Absoluto

Percentual (%)

Percentual de Analfabetos
por Área Censitária

Região Metropolitana

1.379.359

14,4

3,6

Auto-representativo

1.248.715

13,0

4,8

Não auto-representativo

6.952.938

72,6

12,7

Total

9.581.012

100

8,0

Fonte: PNAD/IBGE, 2005.

Destaca-se ainda, da Tabela 16, que a grande maioria dos analfabetos brasileiros entre 15 e 60 anos de idade se encontra em municípios de pequeno porte
dentro das Unidades da Federação (não-auto-representativos na PNAD).
Também com a finalidade de subsidiar o desenho e a definição da focalização
das políticas de combate ao analfabetismo é interessante conhecer a classe de renda em que os analfabetos estão mais concentrados, assim como as
suas condições no mercado de trabalho. A tabela a seguir apresenta a distribuição dos analfabetos nas faixas de renda domiciliar per capita.
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Tabela 17
Distribuição dos Analfabetos de 15 a 60 Anos de Idade nas Faixas de Renda Domiciliar
per Capita*
Número Absoluto

Percentual

Percentual Cumulativo

Sem rendimento

106.413

1,1

1,1

Até 1/4 SM

2.637.109

28,0

29,2

Mais de 1/4 até 1/2 SM

3.050.598

32,4

61,6

Mais de 1/2 até 1 SM

2.579.747

27,4

8,0

De 1 a 2 SM

884.799

9,4

98,4

De 2 a 3 SM

96.416

1,0

99,4

De 3 a 5 SM

42.818

0,5

99,8

14.846

0,2

100,0

9.412.746

100,0

Mais de 5 SM
Total

Fonte: PNAD/IBGE, 2005.
Obs.: *Em salários mínimos de 2005 – R$ 300,00.
Renda domiciliar per capita: exclui os pensionistas, empregados domésticos e parentes de empregados domésticos.

É interessante observar, na Tabela 17, que 89% dos analfabetos possuem
renda domiciliar per capita de até um salário mínimo. Assim uma política de
transferência de renda (como programas de renda mínima) poderia incentivar à alfabetização dessa população com resultados positivos na sociedade
brasileira.
Em relação à situação dos analfabetos no mercado de trabalho, de acordo
com os dados da PNAD 2005, 70% (6.625.655) desse contingente está economicamente ativo, e destes 95,4% estão ocupados. Entre os analfabetos do
País, grande parte deles possui posição na ocupação de empregado sem Carteira de Trabalho assinada e conta-própria (Tabela 18).
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Tabela 18
Analfabetos de 15 a 60 Anos de Idade Ocupados: Posição na Ocupação no Trabalho
Principal
Percentual
(%)

Percentual de
Analfabetos por
Posição na Ocupação

756.352

12,0

2,8

628

0,0

0,3

Número Absoluto
Empregado com Carteira
Militar
Funcionário público estatutário

71.846

1,1

1,4

1.531.246

24,2

10,4

Trabalhador doméstico com Carteira

107.426

1,7

6,3

Trabalhador doméstico sem Carteira

417.921

6,6

9,0

2.049.421

32,4

12,3

76.948

1,2

2,3

667.406

10,6

25,9

10.309

0,2

11,4

633.001

10,0

13,6

6.322.504

100

–

Outros empregados sem Carteira

Conta-própria
Empregador
Trabalhador na produção para o próprio consumo
Trabalhador na construção para o próprio uso
Não-remunerado
Total
Fonte: PNAD/IBGE, 2005.

Considerando as diferentes posições na ocupação, a maior taxa de analfabetismo está entre os trabalhadores da produção para o próprio consumo, que
podem ser vistos como trabalhadores que vivem na zona rural, seguido pelos
trabalhadores conta própria e pelos empregados sem Carteira.

5. Considerações Finais
O objetivo do presente artigo foi organizar algumas estatísticas básicas sobre
analfabetismo no Brasil a partir dos dados da PNAD/IBGE, analisando a evolução dos indicadores, a efetividade dos programas de alfabetização praticados
até então, e apresentar o perfil e a distribuição regional do público a ser atingido pelas políticas de combate ao analfabetismo.
Observou-se, a partir dos dados das PNADs de 1981 a 2005, a evolução recente dos indicadores de analfabetismo no Brasil. A proporção de analfabetos
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vem declinando de maneira relativamente acelerada no País, entretanto a
queda decorre fundamentalmente das gerações mais novas serem mais alfabetizadas que as gerações mais antigas. Pessoas que chegam analfabetas
aos 20 anos de idade tendem a permanecer nessa situação até o final da vida,
apontando para a ineficácia dos programas de alfabetização de adultos adotados no passado.
Conforme os dados da PNAD 2005, cerca de metade dos analfabetos já estiveram em salas de aula, revelando que se trata de público difícil de lidar.
Dentre aqueles cujo curso mais elevado que freqüentou foi a alfabetização
de adultos (cerca de 7% dos analfabetos), 64% continuaram na condição de
analfabeto. Isso sugere que os programas de alfabetização de adultos têm
pouco impacto sobre as taxas de analfabetismo em virtude de esses programas não chegarem à grande maioria dos analfabetos e, quando chegam, são
pouco efetivos em mudar o status dos analfabetos.
Do perfil traçado dos analfabetos brasileiros, é possível depreender que, por
exemplo, programas que procuram estimular empresas a alfabetizar seus
funcionários não seriam muito efetivos, uma vez que apenas 8,8% dos analfabetos são estatutários ou empregados com Carteira de Trabalho assinada.
Os jovens analfabetos de 15 a 30 anos de idade representam 21,5% das
pessoas analfabetas. Assim, políticas públicas focalizadas nesse público poderiam produzir resultados efetivos sobre a queda do analfabetismo garantindo ganhos sociais para o País.
Foi possível constatar, ainda, que o problema mais grave de analfabetismo
está na Região Nordeste em que 17,4% da população de 15 a 60 anos declarou não saber ler e escrever, concentrando 57,6% dos analfabetos do Brasil.
O problema se agrava nessa Região especialmente na zona rural e em municípios de pequeno porte.
Com este estudo, espera-se contribuir para direcionar as políticas públicas de
combate ao analfabetismo, contribuindo para a maior eficácia a partir de um
melhor desenho e focalização desses programas.
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O estudo analisa os dados da PNAD e do Censo Escolar de 2005 relativos ao
acesso à educação pela população brasileira de até 6 anos de idade e à qualidade da educação infantil. São estudadas separadamente as faixas de 0 a 3,
4 e 5 e 6 anos. Mostra-se que o acesso à educação dessa população é baixo
e desigual entre as regiões e é menor para as crianças mais novas, para os
mais pobres e para as da zona rural. As desigualdades são mais pronunciadas para o segmento de 0 a 3 anos de idade. Observa-se evolução positiva
do acesso no período de 1995 e 2005, persistindo, entretanto, as desigualdades. Alterações nos indicadores, especialmente relativos às crianças de 6
anos, são relacionadas à implementação do Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). A qualidade
da infra-estrutura e a formação docente levantados pelo Censo Escolar revelam também desigualdades, sendo mais inadequados nas Regiões Norte e
Nordeste. Finalmente, são discutidos os impasses observados na formulação
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB), aprovado em 2006, quanto
ao lugar da educação infantil na nova política de financiamento da Educação
Básica.
Palavras-chave: Educação Infantil; Desigualdades Educacionais; Acesso à Educação; Qualidade Educacional; Creche; Pré-Escola.
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Abstract
The study analyses the National Household Sample Survey and Scholl
Census/2005 data about access to education of the Brazilian population from
birth to 3 years old, the 4 to 5 aged-group and the 6 aged-group. It also analyses
the early childhood education quality. It becomes evident that this access is
low and that there is great inequality according to regions. The difference
in access rate is especially severe in the case of the children whose family
income is lower and those who live in rural zone. The inequality is bigger in the
group of children from birth to three year of age. A positive education access
evolution is observed from 1995 to 2005. However, inequality perseveres.
Changes on the indicators, especially in the 6 aged-group, are related to
Fund for the Development of Primary Education (FUNDEF) implementation.
According to the School Census, the infra-structure quality and the teacher
education degree are most inadequate in the North and North-East Regions.
Finally, the impasses observed on Fund for Development of Basic Education
(FUNDEB) formulation are commented, with emphases on the position of the
early childhood education in the new policy of basic education finances.
Keywords: Early Childhood Education; Educational Inequality; Educational
Access; Educational Quality; Pre-Schools.
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Introdução
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) constitui instrumento
de capital importância para a formulação e avaliação de políticas na área da
educação infantil, especialmente no que tange à questão do acesso a essa
etapa da educação. Por ter o atendimento em creches e pré-escolas se desenvolvido em grande parte fora dos sistemas de ensino, apenas recentemente
muitas das instituições que o realizam vêm sendo incluídas no Censo Escolar. Ainda assim, permanece grande número de instituições não cadastradas
no Censo, o que torna os dados de matrícula na educação infantil, especialmente no segmento creche, destinado às crianças de até 3 anos de idade,
pouco confiáveis para mensurar o acesso à educação das crianças dessa faixa
etária.
Até 1995, a PNAD não incluía no levantamento da freqüência à escola a po-

1

A Emenda Constitucional nº 53, de
20 de dezembro de 2006, redefiniu
a idade abrangida pela pré-escola
para a faixa de 4 e 5 anos. Isso será
tratado oportunamente neste texto.

pulação com idade inferior a 5 anos. A partir daquele ano, foi introduzida essa
faixa etária, tornando possível acompanhar as taxas de escolarização nos dois
segmentos da educação infantil (creche, para crianças de 0 a 3, e pré-escola,
para as 4 a 6).1 Além disso, tornou-se possível contrastar o perfil das crianças
que freqüentam com o das que não freqüentam e avaliar as desigualdades de
renda, região, cor, localidade, dentre outras variáveis levantadas pela PNAD,
no acesso à educação infantil, em seus dois segmentos.
Pretende-se, neste trabalho, analisar esses dados relativos ao ano de 2005 e
compará-los aos de 1995, buscando-se avaliar a evolução do atendimento
dos diferentes segmentos populacionais na educação infantil e suas possíveis
relações com as políticas educacionais.
Se os dados mais confiáveis a respeito do acesso à educação infantil são fornecidos pela PNAD, informações sobre a qualidade do atendimento devem
ser buscadas nos levantamentos anuais realizados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), os censos escolares. Essa pesquisa
inclui diversas características dos estabelecimentos e informações sobre docentes, as quais são de primordial relevo para a análise da qualidade da oferta. Alguns indicadores derivados do Censo Escolar serão aqui utilizados para
retratar a qualidade das creches e pré-escolas brasileiras.
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1. A Criança de até 6 Anos de Idade e a Conquista de um
Lugar na Educação Brasileira
Quando se completam 10 anos da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), é oportuno avaliarmos como está
a educação das crianças de até 6 anos. Isso porque a LDB representa marco fundamental para essa etapa educacional, consagrando a denominação
“educação infantil”, incluída na lei como primeira etapa da educação básica.
Constitui resposta aos preceitos da Constituição de 1988, especialmente ao
inciso IV do art. 208, que estabelece o atendimento em creche e pré-escola às
crianças de 0 a 6 anos de idade como dever do Estado com a educação. Em
2006, com as leis que incluem a criança de 6 anos no Ensino Fundamental
(Leis nos 11.114 e 11.274), esse inciso foi alterado para “atendimento em creche e pré-escola para crianças de até 6 anos de idade”.
As décadas de 1970 e de 1980 foram fundamentais na conquista do direito
à educação da criança em idade anterior ao ensino obrigatório. Destacaramse os movimentos populares, como o das mulheres que lutaram por creches
para seus filhos e o engajamento de pesquisadores, gestores e outros profissionais, culminando na mobilização denominada Criança e Constituinte, a
qual muito influenciou a redação da Carta. Como respostas do Estado, protagonizadas pelo Governo Federal, na segunda metade da década de 1970 e
primeira da de 1980, as seguintes iniciativas permitiram a expansão das vagas em creches e pré-escolas: a criação do Projeto Casulo, pela antiga Legião
Brasileira de Assistência (LBA) e, no âmbito do MEC, os programas dirigidos
aos governos estaduais e principalmente dos municípios para a ampliação de
vagas e o redirecionamento da atuação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) para a pré-escola.
Com a inclusão do direito à educação infantil na Constituição, o início dos
anos de 1990 caracteriza-se pela discussão em torno de como efetivá-lo. Nesse momento, tem papel de destaque o próprio MEC, articulando gestores e
especialistas no debate de concepções e dos desafios para a implementação
de políticas capazes de ampliar o acesso e melhorar a qualidade do atendimento em creches e pré-escolas. Entretanto, a inexistência de aparato legal
regulamentando os direitos à educação infantil reconhecidos na Constituição
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representava empecilho para o maior desenvolvimento da área, o que seria
superado com a aprovação da LDB em 1996.
A LDB inclui seção específica sobre a educação infantil, definindo-a como primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento
integral da criança do nascimento aos 6 anos de idade e sendo oferecida em
creches e pré-escolas. Esses dois segmentos da educação infantil são distintos apenas pela faixa etária: 0 a 3 anos para as creches e 4 a 6 para a pré-escola, para as quais se aplicam todos os dispositivos da educação infantil. A Lei
atribui aos municípios a responsabilidade pela oferta da educação infantil e
define prazo de três anos para que as creches e pré-escolas integrem-se aos
sistemas de ensino. Entretanto, também em 1996 é criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), subvinculando os recursos constitucionais da educação
para o Ensino Fundamental e frustrando os defensores da educação infantil,
uma vez que continuava a área sem fontes definidas de recursos financeiros.
A análise do impacto do FUNDEF na educação infantil será objeto deste trabalho, em seção própria.
Inaugurando o novo século, é aprovado, em janeiro de 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE), no qual são incluídas diretrizes, objetivos e metas
para a educação infantil visando à ampliação do acesso e à melhoria da qualidade. Nele se destacou a meta de ampliação expressiva do atendimento,
especialmente em creche, como será abordado oportunamente.
Comemorada como marco dos 10 anos da LDB, em 2006 é aprovada a criação
do FUNDEB, incluindo a educação infantil no sistema de financiamento de
toda a educação básica (Emenda Constitucional nº 53, de 20 de dezembro de
2006). A regulamentação do Fundo está sendo objeto de instrumentos legais
em tramitação no Congresso.
A PNAD, conduzida pelo IBGE todos os anos, exceto naqueles em se dá o
Censo Demográfico, constitui fonte de informações essencial para os possíveis impactos dessas mudanças de políticas de educação, ao lado dos dados
levantados pelo Censo Escolar, também anual. Esses dois sistemas de produção de dados têm características diferentes com relação a objetivos, informantes e informações pesquisadas e podem ser complementares entre si,
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como defende Rosemberg (1999). Sugere a autora que “os índices de cobertura e a composição do perfil do usuário sejam construídos a partir dos dados coletados pelo IBGE; a descrição e a análise do processo de expansão do
atendimento, especialmente no que diz respeito a indicadores de qualidade,
basearam-se, principalmente, em informações consolidadas pelo SEEC/MEC”
(ROSEMBERG, 1999, 50p.).
Dentre as razões para que a cobertura seja analisada a partir dos dados do
IBGE, encontra-se a de que nem todas as instituições que prestam atendimento educacional a crianças de até 6 anos estão cadastradas no INEP, não
sendo incluídas no Censo Escolar, o que acarreta subdimensionamento da
cobertura. Outra razão é que o levantamento do MEC não contém todas as
informações sobre o perfil do usuário e de sua família, especialmente o relativo à renda, apresentado na PNAD. De outra parte, o Censo Escolar levanta
características do atendimento, como estrutura física do estabelecimento e
formação dos professores, os quais são imprescindíveis ao estudo dos padrões de qualidade e sua evolução ao longo dos anos.

2. A PNAD e a Educação Infantil
2.1 As evidências da PNAD 2005: atendimento educacional às
crianças de até 6 anos é baixo e desigual
A cobertura do atendimento em creches e escolas, mensurada a partir dos
dados da PNAD, constitui um dos indicadores mais freqüentemente usados
para avaliar políticas de educação infantil (e.g., CDES/Observatório da Eqüidade, 2005; Barreto, 1995, 2000, 2003; Campos, Rosemberg e Ferreira, 1993;
Kappel, 2000; Rosemberg, 1989, 1999). De um modo geral, esses estudos tratam do número ou percentual de crianças atendidas segundo faixa etária,
renda familiar, localização espacial e, em alguns casos, sexo e raça.
Segundo estimativas do IBGE para o ano de 2005, a população de crianças na
faixa de 0 a 6 anos de idade totaliza aproximadamente 24,9 milhões, sendo
14,5 milhões com idade até 3 anos e 10,4 milhões entre 4 e 6. A PNAD 2005
mostra que das crianças de até 3 anos, 13% freqüentam creche. Entre as de
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4 a 6 anos, somam 72% as que se encontram em pré-escola ou nas primeiras
séries do Ensino Fundamental.

2.1.1 O que representam esses percentuais? Podemos considerá-los
adequados?
Uma resposta baseada não em dados de pesquisas sistemáticas e sim em relatos de gestores da área educacional e mesmo em reportagens que circulam
especialmente no início de cada ano letivo é que essa cobertura é insuficiente: faltam vagas para as crianças cujas famílias procuram o atendimento, especialmente para as crianças mais novas. As intervenções do Ministério Público (MP) em vários municípios, ao qual recorrem algumas famílias, corroboram
essa avaliação.
Se a referência são os compromissos públicos assumidos na legislação nacional, há que se considerarem as metas e objetivos apresentados pelo Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 10.172/2001. No capítulo da
educação infantil, o PNE estabelece para a década que se iniciou, com sua
aprovação, como primeira meta:
Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos, a 30%
da população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 e 6 anos (ou 4 e 5
anos) e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos
e 80% das de 4 e 5 anos.

A pretensão, portanto, era de que em 2006, decorridos cinco anos da aprovação do PNE, 30% das crianças de 0 a 3 anos seriam atendidas em creches. Em
2005, quando esse prazo encontra-se perto de ser alcançado, o percentual
de crianças incluídas não atinge sequer a metade da meta. Quanto à faixa de
4 a 6 anos, se considerada toda ela, a meta encontra-se em 2005 10% acima
daquela posta para 2006. Chama a atenção o fato de que a meta estipulada
para essa faixa etária foi subdimensionada, pois em 2001, ano de aprovação
do PNE, a cobertura superava os 60% (65,6%, segundo a PNAD/2001). Tal avaliação deveu-se a terem os formuladores do PNE se baseado no número de
matrícula levantado pelo Censo Escolar de 1998, dividindo-o pela população
da respectiva faixa etária. Conforme demonstrado em vários estudos (e.g.
ROSEMBERG, 1999), o número de matrículas registrado pelo Censo Escolar na
educação infantil mostra-se inferior ao apresentado pela PNAD, em razão do
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não-cadastramento no INEP de muitas instituições que atendem a essa etapa
educacional, conforme comentamos anteriormente. Assim, a taxa relatada no
diagnóstico da educação infantil no PNE foi de um atendimento de 44,4% das
crianças de 4 a 6 anos, em 1998.
Além de mostrar-se aquém da demanda, a oportunidade de freqüentar um
estabelecimento educacional, para a população de até 6 anos de idade, conforme reiteradamente mostrado pela PNAD e comprovado na pesquisa de
2005, é desigual, quando tomadas em conta as características sociodemográficas (Tabela 1).

Tabela 1
Taxa de Freqüência Escolar das Crianças de 0 a 6 Anos de Idade por Sexo, Cor, Situação
do Domicílio, Grandes Regiões e Faixas de Rendimento Mensal Familiar per Capita,
Segundo Grupos de Idade – Brasil – 2005
Brasil, Sexo, Cor, Situação no Domicílio, Grandes
Regiões, Faixas de Rendimento
Brasil
Sexo
Homens
Mulheres
Cor
Branca
Preta ou Parda
Situação do Domicílio
Urbano
Rural
Grandes Regiões
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Faixa de Rendimento Familiar per Capita
Até Meio Sálario Mínimo
3 Sálario Mínimos ou Mais
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 2005.
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Taxa de Freqüência Escolar por
Grupos de Idade (%)
0 a 3 Anos

4 a 6 Anos

13,0

72,0

13,3
12,7

71,8
72,1

14,5
11,6

74,2
70,0

15,2
4,6

75,8
57,0

5,8
11,7
15,8
16,1
10,0

60,0
77,6
75,9
62,1
62,8

9,0
33,6

65,4
94,0

PNAD 2005

A diferença de acesso mais óbvia é aquela que se refere à idade: as crianças
mais próximas da idade escolar obrigatória têm mais chances de acesso educacional. Isso decorre, em grande medida, de um processo histórico em que
o atendimento foi ampliado para os anos pré-escolares, com a criação, nas
redes públicas, de classes primeiramente para as crianças de 6 anos, ou seja,
um ano mais novas que aquelas em idade de escolarização compulsória e a
extensão paulatina para as de 5 anos e depois para as de 4. Parte do atendimento das crianças de 4 a 6 anos foi realizado por instituições vinculadas à
assistência social, por meio de convênios entre a esfera pública e as entidades privadas sem fins lucrativos. As crianças menores de 4 anos tiveram seu
atendimento realizado principalmente pela área de assistência social, ou, no
caso das classes economicamente mais favorecidas, nas escolinhas maternais
e jardins de infância particulares.
Observam-se para cada um dos segmentos etários analisados (0 a 3 e 4 a 6)
diferenças de acesso segundo a faixa de renda da família, a situação de domicílio e a região, e em menor grau à cor. O sexo da criança não traz implicação
sobre o acesso à educação para as crianças de até 6 anos de idade brasileiras. A desigualdade de oportunidades devido à renda familiar, de outra parte, mostra-se perversa tanto para as crianças de até 3 anos quanto para as
de 4 a 6. Se 1/3 da população das crianças até 3 anos de idade pertencente
a famílias mais abastadas (renda per capita superior a três salários mínimos)
freqüenta a educação infantil, para os mais pobres (renda de até meio salário
mínimo) o percentual sequer atinge 10%. Para as crianças de 4 a 6 anos mais
ricas, o acesso à educação está quase universalizado (94,0%), porém entre as
mais pobres mais de 1/3 ainda não usufruem de tal oportunidade.
Residir na zona urbana ou rural é outro aspecto que tem impacto importante
na oportunidade de acesso à educação infantil. Isso provavelmente reflete
não apenas fatores relacionados à estrutura da oferta, mas também à cultura
e ao modo de vida na área rural. É fato conhecido que, entre os fenômenos
que impulsionaram a educação infantil no Brasil e em outros países, destacase a urbanização e com ela as mudanças no contexto familiar, como o trabalho feminino fora do lar e mudanças nos valores sobre cuidado e educação
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das crianças. Porém, a rarefação da população rural, tornando difícil organizar
a oferta nas proximidades da residência da criança certamente tem peso muito importante na baixa cobertura educacional na zona rural, especialmente
para as crianças mais novas. Se para as crianças nos primeiros anos da idade
de escolaridade compulsória muitas vezes o acesso à escola torna-se penoso,
com longas caminhadas ou precariedade de transporte escolar, para as menores acentuam-se as dificuldades. Os dados da PNAD-2005 mostram que
as crianças de até 3 anos que freqüentam creche é três vezes maior na zona
urbana que na rural. Também para a faixa de 4 a 6 a diferença de acesso é
pronunciada (75,8 e 57%, respectivamente).
As diferenças de acesso à educação entre as grandes regiões para as crianças
de até 3 anos mostram que Sul e Sudeste apresentam percentuais de cerca
de 16%, distanciando-se do Nordeste e Centro-Oeste, com 11,7% e 10%, respectivamente. A Região Norte mostra acesso muito inferior às demais (5,8%).
Tais diferenças refletem em grande parte a participação da zona rural no total
da população, embora se deva também a outros fatores, como a políticas e
programas implementados ao longo das últimas décadas em alguns estados,
como em Santa Catarina, aumentando o atendimento.
No que tange à faixa de 4 a 6 anos, a superioridade da Região Nordeste no
indicador de acesso à educação (77,6%) tem chamado a atenção dos estudiosos. Observa-se que a Região supera ligeiramente o Sudeste (75,9%) e que essas duas afastam-se bastante do Sul, Centro-Oeste e Norte (62,1, 62,8 e 65,5%,
respectivamente). A superioridade da Nordeste, região que via de regra apresenta baixos indicadores na área social, tem sido atribuída ao direcionamento
a seus municípios de apoio financeiro advindo de programas federais de incentivo ao atendimento pré-escolar, especialmente na década de 1980.
Finalizando essa análise, chama a atenção que a cor é um fator de desigualdade de acesso relativamente pequeno na educação infantil, embora a tendência seja a mesma apresentada em outras áreas: menores oportunidades
para a população preta ou parda, tanto entre as crianças até 3 anos quanto
nas de 4 a 6 anos.
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2.2 O acesso à educação pelas crianças de até 6 anos entre 1995
e 2005: o que mudou?
Nos 10 anos que separam a inclusão da população menor de 5 anos no levantamento sobre a freqüência à escola da PNAD (1995) e a última publicação dos dados dessa pesquisa (2005) houve vários movimentos nas políticas
públicas, como mencionamos anteriormente. No ano de 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), incluindo uma seção específica para
a educação infantil, ao mesmo tempo em que emenda constitucional cria
o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (FUNDEF), subvinculando ao Ensino Fundamental 60% dos recursos estaduais e municipais constitucionalmente destinados à educação. Em
1998, o FUNDEF é implementado. Seguindo-se à aprovação da LDB, inicia-se
a discussão do Plano Nacional de Educação, o qual, segundo essa Lei, deveria
ser encaminhado pela União ao Congresso Nacional, no prazo de um ano.
Governo e sociedade civil enviaram suas versões do Plano, que, após longos
debates no Congresso, teve sua forma definitiva recebido sanção presidencial em janeiro de 2001.
O que mostram os dados das PNAD 1995 e 2005 sobre o acesso à educação
pelas crianças de até 6 anos de idade? Houve mudanças importantes no indicador de freqüência à creche ou escola? Os dados apresentados na Tabela
2 permitem algumas respostas. Como em 1995 não eram coletadas informações na zona rural da Região Norte, os dados aqui apresentados foram
harmonizados, excluindo-se também dos dados de 2005 os relativos à população rural daquela Região. São calculadas as distâncias entre as taxas de
freqüência para as diferentes características sociodemográficas da população
nos dois anos em pauta.
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Tabela 2
Taxa de Freqüência Escolar das Crianças de 0 a 6 Anos de Idade por Sexo, Cor, Situação do Domicílio, Grandes Regiões
e Faixas de Rendimentos Mensal Familiar per Capita, Segundo Grupos de Idade, Brasil – 1995 e 2005
(%)
Brasil, Sexo, Cor, Situação no Domicílio,
Grandes Regiões, Faixas de Rendimento
Brasil
Sexo
Homens
Mulheres
Diferença
Cor
Branca
Preta ou Parda
Diferença
Situação do Domicílio
Urbano
Rural
Diferença
Grandes Regiões
Norte**
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Diferença Sul-Norte
Diferença Nordeste-Sul
Faixa de Rendimento Familiar per Capita
Até Meio Sálario Mínimo
3 Sálario Mínimos ou Mais
Diferença

0 a 3 Anos de Idade
1995

2005*

Diferença

1995

2005*

Diferença

7,6

13,3

5,8

53,5

72,7

19,3

7,7
7,5
0,2

13,6
13,1
0,6

5,9
5,6

52,2
54,8
-2,6

72,6
72,9
-0,3

20,4
18,0

8,7
6,2
2,5

14,6
12,0
2,7

5,9
5,7

56,3
50,5
5,8

74,6
71,1
3,6

18,3
20,6

9,2
2,7
6,5

15,2
5,0
10,2

6,0
2,3

59,4
35,9
23,5

75,8
59,0
16,8

16,4
23,1

5,6
7,1
8,3
8,6
5,5
3,0

7,0
11,7
15,8
16,1
10,0
9,1

1,3
4,6
7,5
7,4
4,5
6,1

55,1
56,1
55,1
45,1
48,0

65,5
77,6
75,9
62,1
62,8

10,4
21,5
20,8
17,0
14,8

11,0

15,4

42,6
83,2
40,6

66,4
94,3
27,9

5,1
22,6
17,4

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 1995 e 2005.
Obs.: * Valores harmonizados excluindo a população rural da Região Norte;
** Exclusive a população rural.
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4 a 6 Anos de Idade

9,3
33,6
24,3

4,2
11,1

23,8
11,2

PNAD 2005

Observa-se que o acesso à educação infantil cresceu no período de 1995-2005,
porém que tal crescimento nem sempre significou redução nas desigualdades devidas a fatores sociodemográficos. O comportamento desses dados,
entretanto, difere para as faixas de 0 a 3 anos e 4 a 6, conforme comentado a
seguir. No caso das crianças de 0 a 3 anos, as diferenças de cobertura entre os
anos em pauta mostram que aumentou a distância que separava as crianças
de famílias pobres e não-pobres, entre 1995 e 2005, passando de 17,4 pontos
percentuais a 24,3 pontos. A diferença entre as Regiões Sul e Norte também
se acentuou, tendo a primeira acrescido mais 7,4 pontos em sua taxa de freqüência, ao tempo em que na Região Norte o acesso à creche quase não sofreu alteração, com um incremento de apenas 1,3 ponto percentual. O hiato
que era de 3 pontos atinge 9,1 em 2005. A desigualdade entre zona urbana e
rural foi outra que se pronunciou no período, de 6,5 pontos percentuais para
10,2 pontos. A distância entre as populações de 0 a 3 anos branca e preta ou
parda atendidas não mostra grandes variações no período de 10 anos, assim
como entre homens e mulheres.
Para as crianças de 4 a 6 anos, por outro lado, de um modo geral o aumento do
acesso no período foi maior para os estratos menos favorecidos, acarretando
diminuição das distâncias observadas em 1995. Isso é verdadeiro quando se
trata de renda, sexo, cor e situação do domicílio. Apenas não é observado no
que tange às diferenças de coberturas nas duas regiões que mais se distanciam no indicador (Nordeste e Sul).
Verificou-se no período de 10 anos acentuada diminuição do hiato entre as
crianças mais pobres e as mais abastadas, o qual reduziu de 40,6 pontos percentuais para 27,9 pontos, distância que, entretanto, permanece muito elevada. Segue-se em magnitude a redução do hiato entre zona urbana e rural,
que em 1995 era de 23,5 pontos percentuais e em 2005 passa a 16,8 pontos.
A superioridade das taxas de freqüência das crianças brancas em relação às
das crianças pretas e pardas e das mulheres comparadas às dos homens, que
era de pequena monta, diminuiram mais no período 1995-2005. A diferença
regional, entretanto, acentuou-se, com o maior crescimento na taxa de freqüência apresentada pelo Nordeste, região em que a cobertura já era mais
elevada. O hiato entre o Nordeste e a Região Sul que era de 11 pontos percentuais atinge 15,4 pontos.

45

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Esses dados revelam que a eqüidade permanece um alvo ainda distante
quando se trata do direito das crianças pequenas à educação, demandando
políticas públicas apropriadas. Alguns cálculos aritméticos simples permitem
estimar como estaria o acesso à educação pela população de 0 a 3 anos e as
de 4 a 6 anos em mais uma década, portanto no ano de 2015, se o padrão
de crescimento observado entre 1995-2005 se mantivesse o mesmo para os
vários segmentos sociodemográficos. Por se tratar apenas de um exercício
para a reflexão a respeito da eqüidade, manteremos os números superiores a
100%, cuja ocorrência real seria impossível.

Tabela 3
Taxa de Freqüência Escolar das Crianças de 0 a 6 Anos de Idade por Sexo, Cor, Situação do Domicílio, Grandes Regiões e Faixas
de Rendimento Mensal Familiar per Capita, Segundo Grupos de Idade 1995 e 2005 e Estimativa para 2015 – Brasil
(%)
Brasil, Sexo, Cor, Situação no Domicílio,
Grandes Regiões, Faixas de Rendimento

0 a 3 Anos de Idade

4 a 6 Anos de Idade

1995

2005*

Crescim.

Estim. 2015***

1995

2005*

Crescim.

Estim. 2015

7,6

13,3

5,8

19,1

53,5

72,7

19,3

92,0

Homens

7,7

13,6

5,9

19,6

52,2

72,6

20,4

93,0

Mulheres

7,5

13,1

5,6

18,6

54,8

72,9

18,0

90,9

Branca

8,7

14,6

5,9

20,6

56,3

74,6

18,3

92,9

Preta ou Parda

6,2

12,0

5,7

17,7

50,5

71,1

20,6

91,6

Urbano

9,2

15,2

6,0

21,1

59,4

75,8

16,4

92,2

Rural

2,7

5,0

2,3

7,2

35,9

59,0

23,1

82,0

Brasil
Sexo

Cor

Situação do Domicílio

Grandes Regiões
Norte**

5,6

7,0

1,3

8,3

55,1

65,5

10,4

75,8

Nordeste

7,1

11,7

4,6

16,3

56,1

77,6

21,5

99,1

Sudeste

8,3

15,8

7,5

23,3

55,1

75,9

20,8

96,7

Sul

8,6

16,1

7,4

23,5

45,1

62,1

17,0

79,2

Centro-Oeste

5,5

10,0

4,5

14,5

48,0

62,8

14,8

77,6

Faixa de Rendimento Familiar per Capita
Até Meio Sálario Mínimo

5,1

9,3

4,2

13,5

42,6

66,4

23,8

90,2

3 Sálarios Mínimos ou Mais

22,6

33,6

11,1

44,7

83,2

94,3

11,2

105,2

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 1995 e 2005.
Obs.: * Valores harmonizados excluindo a população rural da Região Norte;
** Exclusive a população rural;
*** Mantido o mesmo crescimento em 1995-2005.
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O acesso das crianças de toda a faixa etária de 0 a 3 anos, cujo crescimento no
período 1995-2005 foi de apenas 5,8 pontos percentuais, atingiria, em 2015,
19,1%, ou seja, uma taxa que é menor do que a prevista no PNE para o ano de
2006 e está abaixo da metade da meta para 2011 (50% da faixa etária). Como
essas estimativas baseiam-se no comportamento do indicador no período
1995-2005 para cada segmento sociodemográfico e mantêm as desigualdades verificadas no período, observa-se que somente as crianças mais ricas
estariam próximas de atingir a meta estabelecida no PNE para 2011, ainda
assim com quatro anos de atraso. Das mais pobres, de outra parte, estariam
menos de 14% atendidas. A situação das crianças de 4 a 6 anos seria diferente,
por já apresentarem taxas de freqüência mais elevadas, acima das previstas
no PNE para 2006. Ainda assim, em 2015 as Regiões Norte e Centro-Oeste, e
até mesmo a Sul, estariam um pouco abaixo da meta nacional de 80% prevista no Plano para 2011.
A LDB e o PNE previam a inclusão da criança de 6 anos no Ensino Fundamental gradativamente. Com a Lei nº 11.274/2006, foi criado o Ensino
Fundamental com nove anos de duração, iniciando aos 6 anos de idade.
A Emenda Constitucional nº 53, de 20 dezembro de 2006, redefiniu, então, a
abrangência da pré-escola às crianças de 4 e 5 anos de idade. Mesmo anteriormente a essas leis, havia crianças de 6 anos matriculadas no Ensino Fundamental. Considerando as alterações legais de 2006, é importante analisar
os dados da PNAD 2005 separando as crianças de 4 a 5 das de 6 anos e a
evolução do indicador de acesso à escola nos últimos anos.
Na Tabela 4, mostram-se as taxas levantadas nas PNAD 1995 e 2005 para a
idade de 6 anos e a faixa de 4 e 5, separadamente, os hiatos entre os segmentos sociodemográficos e o crescimento do acesso no período. Também
são apresentados os resultados do exercício hipotético de estimativas para o
ano de 2015. Nesse caso para a faixa de 4 a 5 anos, feito do mesmo modo do
apresentado na Tabela 3.

47

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Tabela 4
Taxa de Freqüência Bruta à Creche e Escola das Crianças de 4 a 6 Anos de Idade por Sexo, Cor, Situação do Domicílio, Grandes Regiões
e Faixas de Rendimentos Mensal Familiar per Capita, Segundo os Grupos de Idade em 1995 e 2005 e Estimativa para 2015
Brasil, Sexo, Cor, Situação no Domicílio,
Grandes Regiões, Faixas de Rendimento

4 a 5 Anos de Idade

6 Anos de Idade

1995

2005*

Crescim.

Estim. 2015***

1995

2005*

Crescim.

42,4

63,7

21,3

84,9

74,4

90,7

16,3

Homens

41,3

63,5

22,1

85,6

73,1

90,3

17,2

Mulheres

43,5

63,9

20,3

84,2

75,8

91,2

15,4

Diferença

-2,2

-0,4

-2,8

-1,0

Brasil
Sexo

Cor
Branca

44,8

65,7

20,9

86,6

78,7

92,7

14,0

Preta ou Parda

39,8

61,8

22,0

83,8

70,2

89,0

18,9

Diferença

5,0

3,9

8,5

3,6

Urbano

48,2

67,5

19,3

86,8

80,4

92,0

11,7

Rural

25,0

46,3

21,3

67,6

56,5

84,6

28,0

Diferença

23,2

21,2

23,8

7,5

Norte**

44,3

54,4

10,0

64,4

75,8

87,0

11,2

Nordeste

47,2

70,9

23,7

94,6

72,0

91,1

19,0

Sudeste

43,1

67,3

24,1

91,4

77,9

92,7

14,8

Sul

32,8

49,1

16,3

65,4

70,4

87,5

17,1

Centro-Oeste

34,4

49,9

15,5

65,4

73,4

88,8

15,4

Diferença Nordeste-Sul

14,4

21,8

1,7

3,6

Até Meio Sálario Mínimo

32,0

55,6

23,6

79,3

62,7

87,3

24,6

3 Sálarios Mínimos ou Mais

75,6

91,6

16,0

107,6

96,0

99,7

3,7

Diferença

43,6

36,0

33,3

12,4

Situação do Domicílio

Grandes Regiões

Faixa de Rendimento Familiar per Capita

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 1995 e 2005.
Obs.: * Valores harmonizados excluindo a população rural da Região Norte;
** Exclusive a população rural;
*** Mantido o mesmo crescimento em 1995-2005.
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Os dados da Tabela 4 evidenciam o que havíamos tratado anteriormente, a
respeito do acesso educacional mais elevado nas idades mais próximas ao
ensino compulsório: já em 1995 quase 75% das crianças de 6 anos freqüentavam escola e em 2005, esse percentual ultrapassa os 90,7%, crescimento
de 16,3 pontos percentuais. No caso das crianças de 4 e 5 anos, houve crescimento superior no período (21,3 pontos), porém sobre uma base menor,
elevando a taxa de freqüência de 42,4 para 63,7%. Com esses mesmos crescimentos, em 2015 todas as crianças de 6 anos estariam na escola, e o acesso
das crianças de 4 e 5 anos atingiria 85,6%. No caso dessas últimas, entretanto,
mantido o aumento dos diferentes estratos sociodemográficos no período
de 1995-2005, três regiões não teriam atingido, em 2015, a meta de 80% estipulada pelo PNE para 2011: Norte, Sul e Centro-Oeste.
Esses exercícios são úteis para mostrar a importância de políticas públicas
que alterem as tendências verificadas no período anterior, como certamente
será o caso da implementação do FUNDEB, criado em 2006.

2.3 Os possíveis efeitos do FUNDEF no acesso educacional das
crianças de até 6 anos
Analisando-se o crescimento ao longo da década (Gráfico 1), observa-se
claramente o efeito da implementação do FUNDEF sobre a freqüência escolar das crianças de 6 anos, com a maior incorporação dessas no Ensino Fundamental entre 1998 e 1999. Incluídas nesse nível de ensino, passavam as
redes responsáveis por suas matrículas a receber os recursos do Fundo a elas
devidos.
De outra parte, a taxa de freqüência na educação infantil para essa idade
decresceu, o que demonstra ser essas crianças de 6 anos aquelas que estariam
matriculadas na educação infantil se não fosse a implantação do FUNDEF.
Também se observa em 1999 ligeira queda no crescimento das taxas de
atendimento educacional para as crianças de 4 e 5 anos, com recuperação
em 2001 e a manutenção da tendência anterior nos anos seguintes. Um
subproduto que poderia ter sido positivo para as crianças de 4 e 5 anos, a
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transformação das vagas na educação infantil das crianças de 6 anos para
aquelas de idade mais baixa, infelizmente não se verificou. No caso das crianças
de 0 a 3 anos, a evolução das taxas de freqüência não mostrou impactos no
FUNDEF: o crescimento foi estável e aquém das demandas registradas nos
sistemas de ensino e do necessário para atingir as metas do PNE.

O fenômeno da inclusão das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental não
teve a mesma amplitude em todas as regiões (Gráfico 2). Foi mais pronunciado no Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Na primeira, essa taxa de freqüência no Ensino Fundamental continuou mostrando grande crescimento em
2001, e a partir daí praticamente se estabilizou. A Região Centro-Oeste é a
região que mostra maior crescimento nesse indicador no período entre 2001
e 2005, o que a leva a apresentar neste último ano a maior taxa entre as regiões (34,4%). Isso provavelmente se deve ao fato de que pelo menos as redes
públicas do estado de Goiás e de alguns de seus municípios, bem como a do
Distrito Federal nos últimos anos adotaram o Ensino Fundamental com nove
anos de duração, iniciando-se aos 6 de idade.
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Tabela 5
Taxa de Freqüência das Crianças de 6 Anos no Ensino Fundamental por Grandes Regiões
Anos de 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 e 2005
Brasil, Grandes Regiões

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Brasil

14,6

15,3

21,5

21,9

22,5

24,4

Norte

16,1

18,0

24,9

22,2

22,3

23,9

Nordeste

13,7

15,8

23,5

27,5

26,5

28,0

Sudeste

12,4

9,7

15,5

15,5

17,4

19,0

Sul

20,1

25,3

27,2

25,6

24,6

26,9

Centro-Oeste

19,3

20,0

29,1

24,0

27,6

34,4

Fonte: IBGE/PNADs 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 e 2005.

Chamam a atenção os dados Sul e Sudeste. A primeira por apresentar pequeno crescimento na freqüência das crianças no Ensino Fundamental na
década analisada, com aumento de pequena monta em 1999, o qual diminui nos anos seguintes. A região, que em 1995 apresentava-se numa primeira
posição, atualmente situa-se atrás do Centro-Oeste e do Nordeste. A Região
Sudeste mostra a menor participação de crianças de 6 anos no Ensino Fundamental em todos os anos da década, não chegando aos 20% em 2005.
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Como se deu a incorporação das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental,
como se organizaram as redes para recebê-las nesse nível de ensino, como se
formaram as classes, que adequações pedagógicas foram feitas (se foram feitas), permanecem questões a demandar pesquisas. Observou-se em alguns
casos a implantação do ensino por ciclos, incorporando-se a criança de 6 anos
em um primeiro ciclo que abrangia, geralmente, de dois a três anos. Estavam
todas as redes que o fizeram e seus professores capacitados para essas alterações? O que observamos em algumas redes estaduais e municipais naquela
ocasião, quando da realização de outros estudos, deixou-nos bastante céticos
quanto a uma preparação adequada a essa inclusão.

3. O FUNDEB e a Educação Infantil: uma Batalha Árdua Ainda
Não Concluída
O processo que culminou com a instituição do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), em dezembro de 2006, foi mais uma evidência das dificuldades enfrentadas no campo das políticas educacionais para a concretização dos avanços legais anteriores conquistados pela educação infantil
brasileira. Constituiu um dos aspectos do Fundo que estiveram no centro
dos conflitos de interesses entre as instâncias estaduais e municipais e nos
embates entre as áreas responsáveis pelas políticas educacionais e econômicas, respectivamente.
Em junho de 2005, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional a
Proposta de Emenda Constitucional que propunha a criação do FUNDEB e
estendia a aplicação do Salário-Educação a toda a Educação Básica. Abrangia novos impostos e aumentava o percentual de subvinculação de 15% para
20% dos que compunham o FUNDEF. O texto era resultado de um processo
longo de negociação no âmbito do Executivo Federal, com a participação das
instâncias estaduais e municipais, representadas pelo Conselho Nacional dos
Secretários Estaduais de Educação (CONSED) e da União Nacional dos Dirigentes Minicipais de Educação (UNDIME), além de discussões com algumas
entidades, como a que congrega os sindacatos dos profissionais de educação, Confedaração Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTEs), entre
outros.
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Essa proposta, ao contrário das expectativas dos profissionais e defensores da
educação infantil, não contemplava as creches no sistema de financiamento
da educação básica. Os argumentos contrários à inclusão das creches, apresentados especialmente pelos representantes dos estados, sempre mencionavam os custos elevados desse tipo de atendimento e a possibilidade de
que os municípios aumentassem muito as matrículas nesse segmento e essas
passassem a representar fatia muito elevada na distribuição dos recursos entre as duas instâncias. Outro argumento era o de que as creches poderiam
ser financiadas com os impostos municipais, não incluídos no Fundo. Contra
esse argumento, os defensores da participação das creches no Fundo trouxeram à luz os dados sobre as finanças dos municípios, os quais mostram que
apenas uma pequena percentagem de municípios tem arrecadação própria
significativa. Em número expressivo deles, a arrecadação é irrisória: são 1.565
municípios cujos impostos próprios representam menos de R$ 100 mil/ano,
segundo dados da Secretaria Nacional do Tesouro.
O momento em que a PEC foi acolhida no Parlamento coincidiu com a grave
crise política gerada por denúncias de corrupção no Governo e a instituição
das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) para sua apuração. As condi-

2

Entre as entidades que participam
do Comitê Diretivo da Campanha
estão a Ação Educativa, a CNTE, a
UNDIME, o Movimento Interfóruns
de Educação Infantil do Brasil, a
ABRINq, o MST, o Centro de Cultura
Luis Freire.

ções para um debate tão crucial quanto o da criação do Fundo, uma vez que
o prazo de aplicação do FUNDEF expirava-se em 2006, não se mostravam
favoráveis. A mobilização da sociedade civil, especialmente das entidades
que compõem a Campanha Nacional pelo Direito à Educação,2 que vinha há
alguns anos liderando discussões sobre problemas com o FUNDEF e com os
vetos presidenciais ao PNE, resultou numa forte pressão sobre a Câmara dos
Deputados e na abertura da agenda para a tramitação da PEC. Criou-se o movimento “FUNDEB pra Valer”, que congregava as entidades da Campanha e
outras, bem como parlamentares comprometidos com os direitos das crianças e das mulheres e com a participação legislativa. O movimento teve como
reivindicação destacada a inclusão das creches no Fundo.
Por tratar-se de emenda constitucional, a criação do FUNDEB exigia que fosse
aprovada com 3/5 dos votos em duas votações na Câmara e enviada ao Senado, onde a mesma regra seria aplicada, retornando à Câmara para duas outras
votações. Audiências públicas em que foram ouvidas entidades do “FUNDEB
pra Valer” e outros segmentos da sociedade e autoridades dos governos federal, estaduais e municipais propiciaram aprofundamento técnico e político
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das questões polêmicas. A presença da sociedade civil nas dependências do
Parlamento, especialmente das crianças, mães e professores, com suas bandeiras, chocalhos, choros e discursos, não pôde deixar de atrair a atenção dos
políticos. Dos aspectos que foram objeto de negociação entre a Comissão
Especial de análise da PEC e a área econômica do Governo Federal, um foi
essencial para a inclusão das creches no relatório da Comissão: o compromisso de que seriam aportados mais R$ 200 milhões ao Fundo, como contribuição da União, a serem atingidos ao final de quatro anos. Votado na Câmara no
final de 2005, o relatório foi aprovado por quase unanimidade. Aspectos mais
sensíveis aos conflitos políticos, especialmente entre estados e municípios,
como os chamados fatores de diferenciação (pesos relativos das matrículas
para diferentes situações como nível e modalidade de ensino, oferta urbana ou rural, dentre outros) para a distribuição dos recursos do FUNDEB e o
piso salarial dos profissionais de educação foram deixados à solução na lei de
regulamentação do Fundo.
Na tramitação da PEC do FUNDEB no Senado, as articulações do movimento
social tiveram continuidade. De novo o momento não era favorável. A interferência dos interesses de ano eleitoral mostrou-se um entrave a um processo
mais ágil como se poderia esperar depois do consenso alcançado na Câmara.
O texto finalmente aprovado que retornou à Câmara trouxe algumas alterações, porém a inclusão da creche estava garantida.
O desafio que se impôs à criação do FUNDEB passou a ser não tanto a aprovação da PEC na segunda tramitação na Câmara, mas, além disso, a votação
da lei de regulamentação. Era então véspera das eleições, e as sessões haviam
sido reduzidas ao mínimo. Somente depois do pleito eleitoral, a PEC, com as
alterações do Senado, foi votada e aprovada. Durante todo esse período, o
Poder Executivo Federal prosseguia em negociações com as representações
dos estados e municípios, agora em torno do projeto de lei de regulamentação. Os fatores de diferenciação permaneciam como grande entrave ao consenso.
Com a exigüidade dos prazos, delineava-se a solução de regulamentar o Fundo por meio da edição de uma Medida Provisória (MP). Essa remeteria a definição dos fatores de diferenciação para uma “Junta de Acompanhamento”,
formada pelo MEC, o CONSED e a UNDIME, que o faria anualmente. Naquele
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momento, os participantes do “FUNDEB pra Valer” levaram ao MEC algumas
reivindicações, dentre as quais se destacaram a de que as ponderações quanto ao valor por aluno por etapa e modalidade da Educação Básica fossem
estabelecidas considerando-se a estimativa do custo real de cada uma delas;
e que fossem abrangidas pelo FUNDEB, por um período de cinco anos, as
matrículas em educação infantil atendidas por entidades comunitárias sem
fins lucrativos conveniadas com o Poder Público municipal.
No findar do ano de 2006, foram editadas a Emenda Constitucional nº 53,
de 20 de dezembro de 2006, e a Medida Provisória nº 339, 28 de dezembro
de 2006, de regulamentação do FUNDEB. As reivindicações do “FUNDEB pra
Valer” não estavam contempladas. A MP instituiu a Junta de Acompanhamento dos Fundos, sendo uma de suas atribuições definir, anualmente, as
ponderações aplicáveis à distribuição proporcional dos recursos entre as 15
especificações de etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos. Foram
dados os limites de 0,70 a 1,30, correspondendo o índice 1 às primeiras séries
do Ensino Fundamental urbano (um quadro comparativo do FUNDEF e do
FUNDEB encontra-se no Anexo I).
Para o ano de 2007, a Junta definiu, em fevereiro, os índices de 0,80 para a creche e 0,90 para a pré-escola; o valor mais elevado (1,30) foi atribuído ao Ensino
Médio em tempo integral e ao Ensino Médio integrado à educação profissional.
Os índices da creche e da pré-escola são superiores apenas à educação de jovens e adultos (com 0,70), não respondendo, portanto, a critérios de custo real,
uma vez que na educação infantil esse é mais elevado por que exige número
menor de alunos por professor. Contraditoriamente, para a educação infantil,
etapa educacional que apresenta maior demanda e oferta de atendimento em
tempo integral, não foram estabelecidas ponderações especiais para essa situação, ao contrário do Ensino Fundamental e Médio. Como a reivindicação da
inclusão no FUNDEB, por um prazo determinado, das entidades de educação
infantil conveniadas com o setor público, não foi atendida na MP, passou a ser
objeto de mobilização junto ao Congresso, no processo de conversão da MP
em projeto de lei. Cabe aqui analisar a pertinência da reivindicação.
O atendimento às crianças de até 6 anos em creches e pré-escolas, como mencionado anteriormente, teve expansão pronunciada nos anos de 1980. Parte
significativa dessa expansão ocorreu com a criação do Projeto Casulo, na antiga Legião Brasileira de Assistência, cujo formato consistia no apoio financeiro
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e alguma assistência técnica a entidades comunitárias ou filantrópicas conveniadas, que se responsabilizavam pelo atendimento de crianças de famílias dos estratos inferiores de renda. Buscava-se, assim, prover um serviço de
baixo custo, sendo utilizados recursos humanos, físicos e materiais da própria
comunidade. Os recursos financeiros eram repassados mensalmente à entidade segundo o número de crianças, considerando-se duas modalidades de
atendimento: tempo parcial e tempo integral. A denominação “creche” abrangia toda a faixa etária até 6 anos. Já em 1986, o Projeto registrava 1,6 milhão
de crianças, número que permaneceu mais ou menos constante (CAMPOS et
al., 1993).
Com a extinção da LBA, em 1995, as ações de sua responsabilidade passaram
a ser conduzidas pelo Ministério (ou, em alguns momentos, Secretaria Especial) responsável pela assistência social. O processo de descentralização e a
criação dos fundos federal, estaduais e municipais de assistência social alteraram a sistemática de financiamento das entidades. O repasse de recursos,
que se dava diretamente da instância federal para as entidades, passou a ser
realizado entre o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para os fundos
estaduais e municipais, e era nessas instâncias que passaram a ser realizados os convênios com as entidades. Apesar dos preceitos da Constituição e
da LDB caracterizando como dever no campo da educação o atendimento
em creches e pré-escolas, o financiamento federal permaneceu no órgão de
assistência social. No PPA 2000-2003, compunha o Programa de Atenção à
Criança (PAC). Em 2000, a Secretaria Nacional de Assistência Social autorizou
que os recursos até então aplicados nas creches e pré-escolas financiassem
outras modalidades de serviços dirigidos às crianças e suas famílias, porém
até 2004 poucos municípios o fizeram, ou apenas alteraram formalmente o
nome da modalidade, apesar de as entidades continuarem a ofertar os serviços de creche e pré-escola.
No âmbito dos municípios, várias situações foram se configurando. Alguns
assumiram as creches conveniadas na área da educação, mantendo os
convênios com recursos da assistência (que são de pequena monta), mas
agregaram também os da educação; outros deixaram as conveniadas sob o
comando da assistência e criaram creches públicas na educação, e outros permaneceram apenas com as conveniadas na assistência. É importante mencionar que, segundo a Constituição, os recursos constitucionais da educação
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podem ser aplicados em creches, inclusive nas conveniadas, e que os municípios o fazem há vários anos, mesmo se essas entidades vinculadas à área de
assistência social.
É conveniente analisar a amplitude da questão. O Censo Escolar de 2005 mostra que 22% das 1,4 milhão de crianças matriculadas em creches e 8% das
5,79 milhões das que estavam em pré-escolas são atendidas por entidades
sem fins lucrativos. Seriam, portanto, aproximadamente 775 mil crianças nessa condição. Nos estabelecimentos registrados no Censo que oferecem educação infantil e que declararam possuir convênio com estado ou município,
o número de matrículas em 2005 totaliza 512 mil crianças. Sabe-se, entretanto, que muitas entidades conveniadas com o setor público (freqüentemente
com a área de assistência social) não estão cadastradas no Censo Escolar.
Os maiores impactos negativos do FUNDEB são justamente os casos em que
os municípios possuem uma rede conveniada que atende muitas crianças e
que utilizavam na manutenção e desenvolvimento dessas instituições, até
2006, a parte dos recursos constitucionais não subvinculados ao FUNDEF.
Com o aumento da subvinculação de 15 para 20% das receitas para o
FUNDEB, muitos desses municípios não terão como dar continuidade ao
atendimento conveniado. A reivindicação dos movimentos em defesa da
educação infantil é de que as matrículas das instituições já conveniadas, que
atendam critérios de qualidade definidos pelo respectivo sistema de ensino,
sejam incluídas por um período máximo de cinco anos no cômputo dos alunos beneficiados com os recursos do FUNDEB. Como os valores repassados
por criança atualmente variam muito de município para município, a sugestão é de que as eventuais diferenças entre o valor/aluno/ano da educação
infantil do FUNDEB e o repassado às entidades conveniadas sejam aplicados
rigorosamente na criação da infra-estrutura da rede escolar pública para a
absorção progressiva daquelas matrículas.
No momento em que este texto é escrito (março de 2007), as discussões sobre
a MP estão se iniciando na Câmara dos Deputados. A inclusão das instituições
conveniadas de educação infantil, que é a principal reivindicação do movimento “FUNDEB pra Valer“, atende aos municípios mas significa menos recursos para os estados e deverá ser objeto de discordâncias. Pesarão também os
argumentos dos que temem a abertura do FUNDEB para financiamento de
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instituições privadas sem fins lucrativos, ainda que esse tipo de repasse de
recursos seja previsto na Constituição (art. 213). Os defensores da emenda
à MP também consideram que essa abertura não é desejável, porém necessária por um prazo determinado, para que cerca de 800 mil crianças, as de
famílias em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, não fiquem
fora da educação infantil. Além disso, talvez seja a única forma de se alcançar a efetiva integração dessas instituições aos sistemas de ensino, uma vez
que deverão ter sua supervisão assumida pelos órgãos da educação e estarão
submetidas ao controle social previsto no FUNDEB.

4. A Qualidade da Educação Infantil e a Relevância do Censo
Escolar
Atualmente, no Brasil, os indicadores de qualidade da educação infantil mostram graves problemas a enfrentar. Esses indicadores baseiam-se no Censo
Escolar realizado anualmente pelo INEP que, conforme anteriormente comentado, constitui a fonte mais ampla e adequada para o estudo da qualidade da oferta educacional.
Dos indicadores de qualidade destaca-se aquele que diz respeito à formação
dos professores. Os dados do Censo Escolar de 2005 (Tabela 6) mostram que,
dos profissionais que atuam como professores, 21,3% não possuem a habilitação exigida em Lei, ou seja, magistério ou licenciatura completa. No caso da
pré-escola, esse percentual é de 13%. Desperta a atenção o fato de que, em
termos regionais, é a Região Sul a que apresenta taxas mais elevadas professores com esse perfil: 27,1% para o caso das creches e 16,1% para a pré-escola. Esses indicadores reforçam a pertinência dos programas de habilitação
de professores, como o ProInfantil, implementado, desde 2005, pelo MEC em
parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação. Uma limitação do programa é não abranger professores das instituições privadas sem
fins lucrativos nas quais se concentram muitos dos professores leigos.
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Tabela 6
Educação Infantil: Funções Docentes Ocupadas por Professores sem Habilitação – Brasil, 2005
Brasil e Grandes Regiões

Educação Infantil
(Creche e Pré-Escola)

Creche

Pré-Escola

Total

Pública

Privada

Total

Pública

Privada

Total

Pública

Privada

Brasil

14,8

12,3

19,5

21,3

18,4

25,5

13,0

10,8

17,4

Norte

11,3

10,2

16,3

15,7

14,7

20,6

10,6

9,4

15,7

Nordeste

14,8

13,6

17,8

21,3

20,6

23,1

13,6

12,3

16,8

Sudeste

13,5

10,1

18,6

19,0

13,6

23,8

11,8

9,2

16,2

Sul

19,7

16,1

27,4

27,1

23,5

34,0

16,1

12,6

23,8

Centro-Oeste

15,5

13,0

19,2

21,4

20,4

22,8

13,8

10,9

18,2

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar, 2005.

Quanto à infra-estrutura das instituições públicas, as condições também se
mostram muito aquém das desejáveis segundo orientações oficiais. Tomemos duas condições que podem ser consideradas básicas para um atendimento de qualidade na educação infantil: a existência de parque infantil e
de banheiros apropriados a crianças pequenas. O primeiro é fundamental
para propiciar oportunidades da condução de atividades de brincadeiras e
de exercícios motores amplos, essenciais na fase do desenvolvimento coberta pela Educação Infantil; o segundo porque constitui condição mínima de
higiene e segurança para as crianças pequenas. Observa-se, entretanto, que
45,3% das crianças que freqüentam creches e pré-escolas o fazem em estabelecimentos que não têm parque infantil; no caso das crianças que estão em
estabelecimentos públicos esse percentual atinge 54,6%. Nas Regiões Norte
e Nordeste (Gráfico 3), quase todas as crianças da rede pública encontram-se
em estabelecimentos sem esse equipamento: são 88,7% no Nordeste e 81,4%
no Norte.
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Quanto ao sanitário adequado à idade, o percentual de crianças que se encontram em estabelecimentos que não o possuem é 39% no total de escolas
e 48,7% no caso das redes públicas. Aqui também os indicadores do Norte e
Nordeste mostram grande precariedade no atendimento em creches e préescolas, abrangendo 75,8% das crianças matriculadas, no caso do Nordeste, e
70,4%, no Norte, nos estabelecimentos públicos.
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Esses indicadores resultam de políticas adotadas ao longo das décadas em
que a expansão do atendimento se deu sem as condições mínimas de qualidade. Demandam programas específicos para sua correção que ultrapassem
a definição de parâmetros de qualidade, ainda que essa também seja pertinente e tenha recebido atenção do MEC. Recursos federais para construção
e reforma de estabelecimentos de educação infantil não têm sido incluídos
nas propostas orçamentárias do Governo Federal. Os poucos que são introduzidos no orçamento resultam de emendas parlamentares, portanto, localizadas, não atendendo a critérios mínimos de eqüidade.
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5. Considerações Finais
Os indicadores a respeito do acesso à educação por crianças na fase anterior
ao ensino compulsório e sobre a qualidade da educação oferecida evidenciam que a Educação Infantil constitui hoje, no Brasil, uma etapa educacional
que demanda grande atenção das políticas públicas.
Nos anos pós-Constituição, o campo da educação em creches e pré-escolas
conheceu significativos avanços no âmbito legal e normativo. Não foram
conquistas alcançadas em águas tranqüilas. Ao contrário, riscos de retrocesso
foram vividos nos diferentes processos decisórios relevantes. Nas arenas de
discussão da LDB, do Plano Nacional de Educação e recentemente na criação
do FUNDEB a educação da criança em seus primeiros anos de vida nem sempre foi reconhecida como assunto para além da esfera privada das famílias.
Recentemente, entretanto, acompanhando a tramitação do FUNDEB no
Congresso Nacional, observamos número muito mais elevado de vozes a
defender a relevância das creches e das pré-escolas. Seja pelos argumentos
decorrentes das pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, dando conta da
importância das experiências na infância, ou os que resultam de dados sobre
o impacto positivo de freqüentar a educação infantil sobre a trajetória escolar, ou ainda sobre a economia de gastos futuros que representam os investimentos na área, a educação infantil está presente nos discursos e parece
crescer na agenda política.
De outra parte, os dados da PNAD e do Censo Escolar sobre o acesso e a qualidade do atendimento em creches e pré-escolas indicam que muitos avanços
concretos ainda se fazem necessários. Esses, certamente, demandarão muito
mais investimento que aquele hoje existente. Não será com 0,18% de seus
recursos que o Ministério da Educação poderá exercer seu papel de suplementação e promoção de melhorias na Educação Infantil. A inclusão de toda
a etapa da Educação Infantil no FUNDEB certamente trará impacto expressivo sobre a cobertura, especialmente considerando-se que é essa a etapa
da educação em que há grande demanda de atendimento. Quanto aos padrões de qualidade, talvez as perspectivas não sejam tão positivas: de novo
há o risco de que a expansão se faça sem padrões de qualidade adequados,
especialmente nos municípios que não contarem com recursos próprios para
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complementar os gastos, uma vez que os índices de diferenciação definidos
pelo MEC, o CONSED e a UNDIME para os dois segmentos dessa etapa educacional (creche e pré-escola) foram muito inferiores aos custos reais relativos.
Cabe, finalmente, trazer à consideração o tema das informações necessárias
à formulação e avaliação das políticas públicas de Educação Infantil. É inegável que a inclusão da faixa etária inferior aos 5 anos na PNAD a partir de
1995 no quesito de freqüência à escola representou um grande avanço para
a análise do acesso à educação dessas crianças. Anteriormente, apenas em
levantamentos especiais como a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição
(1989) essa informação era levantada. Assim, ficava impossível analisar sistematicamente a evolução do indicador de cobertura. Atualmente, outras
informações fazem-se necessárias, destacando-se as que permitem dimensionar a demanda, especialmente para as crianças menores. Esse é um tema
complexo. Envolve aspectos objetivos, como a necessidade das mães ou responsáveis de atendimento a suas crianças enquanto trabalham ou procuram
trabalho, ou mesmo cumpram pesadas atribuições de donas-de-casa; também importa conhecer a extensão da jornada diária de atendimento de que
necessitam e aspectos da oferta, como a distância entre o estabelecimento e
a residência. Porém, fatores mais subjetivos, como crenças, valores e atitudes
sobre como, onde e por quem devem ser cuidadas e educadas as crianças
pequenas influenciam as escolhas de procurar ou não o atendimento, devem,
portanto, ser considerados. Se a complexidade do assunto é um desafio a
enfrentar, a importância da informação parece-nos justificar o investimento
do IBGE em respondê-la.
Do mesmo modo, informações sobre a qualidade do trabalho conduzido pelos professores junto às crianças e da gestão das instituições de Educação
Infantil são essenciais para a formulação e avaliação de políticas de Educação Infantil. São questões também complexas, porém o INEP conta com experiência consolidada em avaliações sistemáticas, sempre envolvendo pesquisadores nas áreas específicas. No caso da Educação Infantil, há no Brasil
pesquisadores e especialistas preparados e conhecedores de experiências
internacionais de igual objetivo. Também nesses aspectos, trata-se de um investimento plenamente justificável.
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Anexo 1
Quadro Comparativo entre FUNDEF e FUNDEB
Parâmetro

FUNDEF

FUNDEB

1. Vigência

De 10 anos (até 2006)

De 14 anos (a partir da promulgação da Emenda Constitucional)

2. Alcance

Apenas o Ensino Fundamental

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

3. Número de alunos

30,2 milhões de alunos (Censo Escolar de 2005)

48,1 milhões de alunos, a partir do 4º ano de vigência do Fundo
(Censo de 2005)

4. Fontes de recursos que compõem o
Fundo

15% de contribuição de estados, municípios e DF:

Contribuição de estados, municípios e DF, de:

• Fundo de Participação dos Estados (FPE)

• 16,66 % no 1º ano

• Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

• 18,33 % no 2º ano

• Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS)

• 20% a partir do 3º ano, sobre:

• Imposto sobre Produtos Industrializados, Proporcional
às Exportações (IPIEXP)
• Desoneração de Exportações (LC nº 87/96)

– Fundo de Participação dos Estados (FPE)
– Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
– Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS)
– Imposto sobre Produtos Industrializados, Proporcional
às Exportações (IPIEXP)
– Desoneração de Exportações (LC nº 87/96)
Contribuição de estados, municípios e DF, de:
• 6,66% no 1º ano
• 13,33% no 2º ano
• 20% a partir do 3º ano, sobre:
– Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações
(ITCMD)
– Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA)
– Quota-parte de 50% do Imposto Territorial Rural (ITR)
devida aos municípios

5. Montante de recursos previstos
(contribuição de estados,
municípios e DF)

Complementação da União

Complementação da União

R$ 35,2 bilhões (previsão 2006, sem complementação da
União)

Considerando estimativas (em valores de 2006) e a escala
de implantação gradual do Fundo, os montantes previstos
de recursos (contribuição de estados, municípios e DF, sem
complementação da União), seriam:
• R$ 41,1 bilhões no primeiro ano
• R$ 45,9 bilhões no segundo ano
• R$ 50,7 bilhões no terceiro ano
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6. Complementação da União ao
Fundo

R$313,7 milhões (valor previsto para 2006 Port./MF nº 40,
de 3.3.2006)
Não há definição, na Constituição, de parâmetro que assegure
o montante de recursos da União para o Fundo

Considerando estimativas em valores de 2006:
• R$ 2,00 bilhões no primeiro ano
• R$ 3,00 bilhões no segundo ano
• R$ 4,50 bilhões no terceiro ano
• 10% do montante resultante da contribuição dos estados
e municípios, a partir do quarto ano
Valores reajustáveis com base no índice oficial da inflação.
Esses valores oneram os 18% da receita de impostos da União
vinculada à educação por força do art. 212 da CF, em até 30% do
valor da complementação
Não poderão ser utilizados recursos do Salário-Educação
(a contribuição do Salário-Educação será estendida a toda
Educação Básica pública)
Até 10% poderão ser distribuídos para os Fundos por meio
de programas direcionados para melhoria da qualidade da
educação

7.

Total geral de recursos do Fundo

R$ 35,5 bilhões previstos para 2006

Previsões (em valores de 2006):
• R$ 43,1 bilhões no primeiro ano
• R$ 48,9 bilhões no segundo ano
• R$ 55,2 bilhões no terceiro ano

8.

Distribuição dos recursos

Com base no número de alunos do Ensino Fundamental
regular e especial, de acordo com dados do Censo Escolar do
ano anterior

Com base no número de alunos da Educação Básica (creche, préescolar, Fundamental e Médio), de acordo com dados do Censo
Escolar do ano anterior, observada a seguinte escala de inclusão:
• Alunos do Ensino Fundamental regular e especial:
– 100% a partir do 1º ano
• Alunos da Educação Infantil, Ensino Médio e EJA:
– 33,33% no 1º ano; 66,66% no 2º; e 100% a partir do
3º ano
• Em cada esfera (estadual ou municipal), serão
considerados os alunos da Educação Básica que a
respectiva esfera tem prioridade de atendimento, de
acordo com a Constituição Federal.

9. Utilização dos recursos
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Mínimo de 60% para remuneração dos profissionais do
magistério do Ensino Fundamental

Mínimo de 60% para remuneração dos profissionais do
magistério da Educação Básica

O restante dos recursos em outras despesas de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental público

O restante dos recursos em outras despesas de manutenção e
desenvolvimento da Educação Básica pública.
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10. Valor mínimo nacional por aluno/
ano (detalhamento a ser definido
na regulamentação da PEC)

Fixado anualmente com as seguintes diferenciações:
• Até 2004:
– 1ª a 4ª série
– 5ª a 8ª série e Educação Especial
• A partir de 2005:

Fixado anualmente com diferenciações previstas para:
• Educação Infantil (0 a 3 anos)
• Educação Infantil (pré-escola)
• Séries Iniciais Urbanas
• Séries Iniciais Rurais
• Quatro Séries Finais Urbanas

– Séries Iniciais Urbanas

• Quatro Séries Finais Rurais

– Séries Iniciais Rurais

• Ensino Médio Urbano

– Quatro Séries Finais Urbanas

• Ensino Médio Rural

– Quatro Séries Finais Rurais e Educação Especial

• Ensino Médio Profissionalizante
• Educação de Jovens e Adultos
• Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação
Profissional
• Educação Especial
• Educação Indígena e de quilombolas

11. Salário-Educação.

Vinculado ao Ensino Fundamental
Parte da Quota Federal é utilizada no custeio da
Complementação da União ao FUNDEF, sendo permitida até
o limite 20% do valor da Complementação

Vinculado à Educação Básica
Não pode ser utilizado para fins de custeio da
Compelementação da União ao FUNDEB

Não pode ser utilizado para fins de custeio da
Complementação da União ao FUNDEB
Fonte: MEC/SEB. Disponível em: <www.mec.gov.br>.
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Esta pesquisa examina o desempenho do sistema escolar no Ensino Médio
em 2005 e sua evolução ao longo do tempo. Acompanhamos a evolução de
alguns indicadores básicos de desempenho escolar, como a taxa de escolarização líquida e bruta, a defasagem idade-série e a situação dos jovens no
mercado de trabalho, ao longo das sucessivas PNADs até 2005. O objetivo é
verificar se a diminuição do número de matrículas no Ensino Médio é um problema de oferta escolar (número de vagas disponíveis), da demanda por ensino (como função da educação dos pais), do número de concluintes no Ensino
Fundamental (EF) ou de tamanho da geração em idade escolar, que parece
ter diminuído nos últimos anos. Percebe-se que o aumento das matrículas
no Ensino Médio pode ser explicado, em ordem decrescente de importância,
pelo comportamento da educação das mães, do número de concluintes no
Ensino Fundamental, do tamanho da população em idade escolar e pela defasagem idade-série no Ensino Fundamental. A posterior estagnação das matrículas a partir de 2003 ocorreu principalmente pela diminuição do número
de concluintes no Ensino Fundamental. A oferta de escolas e de professores
não parece explicar o desempenho das matrículas.
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1. Introdução
Existem diversas evidências mostrando que a educação é muito importante em várias dimensões econômicas e sociais no Brasil. Vários estudos mostram que uma maior escolaridade aumenta os salários das pessoas, diminui
a propensão ao crime, melhora a saúde e diminui a probabilidade de ficar
desempregado. Além disso, para o País como um todo, uma população mais
educada traz um crescimento econômico maior, aumenta a produtividade
das empresas e potencializa os efeitos da globalização.
Para obter todas essas vantagens, o Brasil precisa ter grande parte da população na escola na idade correta e também que essas pessoas recebam uma
educação de qualidade, ou seja, que efetivamente aumente seu conhecimento e sua capacidade de contribuição para a sociedade. Depois de muitos anos
de atraso educacional, causado pela elevada repetência e pela falta de políticas educacionais apropriadas, nos anos 1990 o Brasil começou ampliar o
acesso à educação de forma relativamente rápida. Entretanto, existem sinais
de que esse avanço escolar obtido na década passada começou a estagnar.
O objetivo deste artigo é investigar os fatores que podem explicar tanto o
aumento de matrículas nos anos 1990 como a posterior estagnação dessas
a partir de 2003.
Como a freqüência escolar já é bastante elevada no Ensino Fundamental
(como veremos em seguida), este artigo se concentrará em buscar explicações
para as variações nas matrículas no Ensino Médio. Nessa investigação, privilegiaremos algumas variáveis como potenciais determinantes das matrículas.
Um dos fatores potencialmente mais importantes para explicar o aumento da
freqüência escolar dos jovens é o background familiar. Como veremos abaixo,
o aumento educacional que tem ocorrido no Brasil elevou os anos de escolaridade dos pais dos adolescentes brasileiros. Assim, é possível que isso tenha
impacto significativo na freqüência escolar desses adolescentes.
Além disso, os programas de progressão continuada, que foram implementados em vários estados desde os anos 1980, provocaram uma diminuição da
repetência e conseqüente regularização do fluxo escolar no Ensino Fundamental. É provável que essa diminuição da defasagem idade-série no Ensino
Fundamental tenha impacto significativo no número de matrículas no Ensino
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Médio, já que é sabido que a evasão escolar tende a ser maior entre os jovens
mais atrasados e/ou repetentes (ver MENEZES-FILHO et al., 2005).
A transição demográfica brasileira produziu grandes mudanças no tamanho
das coortes e das famílias ao longo das décadas recentes, que podem ter gerado impacto importante nos indicadores educacionais. Um dos aspectos
mais importantes da transição demográfica é a alteração do tamanho da população em idade escolar, que pode afetar de modo importante o número
absoluto de matrículas, por exemplo, e assim a quantidade de recursos disponíveis por aluno em cada rede.
Historicamente, o Brasil passou por um grande e rápido declínio na fecundidade, combinado à permanência de baixos níveis de escolaridade e alta
desigualdade educacional. Entre 1940 e 1960, por exemplo, a taxa de fecundidade total no País estava em 6,2%, declinando rapidamente para 4,4% em
1980, 2,7% em 1991 e 2,3% em 2000. Com relação à taxa de crescimento decenal da população brasileira, no período entre 1950 e 1960 esta foi de 3%,
declinando para 2,5% entre 1970 e 1980, 1,9% entre 1980 e 1990, chegando
a 1,6% entre 1991 e 2000. Esses dois fatos estão associados a grandes alterações no tamanho das coortes de nascimento e a mudanças no tamanho da
população em idade escolar.
A variação no tamanho das coortes e conseqüentemente na população em
idade escolar pode proporcionar uma alteração no número de matrículas no
Ensino Médio de uma forma direta e indireta. A variação no tamanho da população em idade de freqüentar o Ensino Médio tende a alterar o número
de matrículas diretamente, se não houver restrições do lado da oferta. Além
disso, alterações no tamanho das coortes em idade de freqüentar o Ensino
Fundamental podem modificar as matrículas no Ensino Médio por afetarem,
ceteris paribus, o número de concluintes no Ensino Fundamental, aptos a freqüentarem o Ensino Médio.
Birdsall e Sabot (1996), por exemplo, apontam o rápido crescimento do número de crianças em idade escolar nos anos 1970 e 1980 no Brasil como
causa do baixo desempenho educacional na década de 1980. Rigotti (2002)
argumenta que bons resultados exibidos pelo sistema educacional nos anos
1990 podem ter sido fruto da combinação entre menor crescimento popu-
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lacional e as mudanças demográficas que resultaram em coortes em idade
escolar menores.
Lam e Marteleto (2004) analisam, com dados domiciliares, o impacto das mudanças em nível macro, como tamanho da coorte e na estrutura etária da
população, e em nível micro, como tamanho da família e escolaridade dos
pais, na determinação da escolaridade das crianças. Os autores efetivamente
encontram que a diminuição do tamanho da família e o aumento da escolarização dos pais contribuíram para a elevação da matrícula dos alunos. Um dos
objetivos deste estudo é atualizar o trabalho de Lam e Marteleto (2004) com
dados das PNADs mais recentes e trabalhar em nível mais agregado, para tentar entender o comportamento das matrículas ao longo do tempo nos vários
estados brasileiros.

2. Análise Descritiva
Os gráficos desta Seção mostram a evolução do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de 1992 a 2005 a partir de dados das PNADs1 e do Censo Escolar. A
PNAD apresenta anualmente várias informações demográficas e econômicas
a respeito de emprego, ocupação, renda e escolaridade de todos os membros
da família. O Censo Escolar coleta anualmente informações sobre a educação
básica, abrangendo todas as suas etapas/níveis e modalidades por escola. É
uma pesquisa declaratória respondida pelo(a) diretor(a) ou responsável de
cada estabelecimento escolar. O Censo coleta um amplo conjunto de informações sobre matrículas, funções docentes, estabelecimentos, turmas, rendimento e movimento dos alunos e transporte escolar.
Começamos analisando as taxas de escolarização líquida e bruta no Ensino
Fundamental e Médio. A taxa de escolarização líquida indica o percentual da
população em determinada faixa etária que se encontra matriculada no nível
de ensino adequado à sua idade. A taxa de escolarização bruta permite que
se compare o total de matrículas em um dado nível de ensino com a população na faixa etária adequada a esse nível.
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O Gráfico 1 mostra a evolução das taxas de escolarização bruta e líquida do
Ensino Fundamental, de 1992 a 2005, a partir dos dados das PNADs. Para analisar a taxa de escolarização líquida, utilizamos a população de faixa etária
entre 7 e 14 anos de idade, que se encontra matriculada no Ensino Fundamental. Podemos perceber que a taxa de escolarização líquida aumentou de
cerca de 80% em 1992 para quase 95% em 2005, um avanço significativo e
conhecido. A taxa bruta, por sua vez, aumentou continuamente entre 1992 e
1999, quando atingiu 120%, e passou a decair a partir desde então. Isso significa que o número de alunos defasados matriculados no EF tem diminuído
deste 1999. Isso seria uma boa notícia se significasse uma regularização do
fluxo e uma má notícia se esses alunos estiverem deixando a escola.
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A taxa de escolarização líquida no Ensino Médio, por sua vez, aumentou continuamente desde 1992, quando era de 18,11%, até 2005, quando atingiu
46%. O crescimento dessa taxa parece ter desacelerado bastante entre 2003
e 2005, o que é preocupante, dado que nem metade da população entre 15 e
17 anos de idade está freqüentando a escola. Já a taxa de escolarização bruta
cresceu a taxas oscilantes até 2004, tendo diminuído entre 2004 e 2005. Essa
diminuição pode ter ocorrido pela regularização do fluxo escolar ou pela saída dos jovens da escola, o que examinaremos a seguir.
Passamos agora a examinar o comportamento do número de matrículas no
Ensino Fundamental, comparando dados da PNAD e do Censo Escolar. Para
os dados da PNAD, comparamos também o comportamento do total de
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matrículas com as matrículas das crianças entre 7 e 14 anos de idade. Podemos notar por meio do Gráfico 3 que o número de matrículas aumentou
sensivelmente entre 1992 e 1999 nas três séries. A partir de 1999, o comportamento é diferente, dependendo da série. Medidas pelo Censo Escolar, as
matrículas caíram de cerca de 36 para 33 milhões. É interessante notar que
as matrículas das PNADs são sempre menores que as registradas no Censo
Escolar. Isso pode refletir o fato de que o Censo é realizado em março de cada
ano, enquanto a PNAD é realizada em setembro, e muitos alunos deixam de
freqüentar a escola ao longo do ano. Interessante notar que a diferença entre
as duas fontes está diminuindo ao longo do tempo, pois a queda nas matrículas medidas por meio das PNADs foi bem menor de que os do Censo. Finalmente, o número de matrículas dos alunos na idade correta tem aumentado
continuamente ao longo do período, mas a taxas pequenas.
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Como se comportou a população brasileira de jovens entre 7 e 14 anos de
idade nesse mesmo período? Ela diminuiu 1,90% nos últimos 14 anos, como
mostra o Gráfico 4. De 1992 a 1995 o aumento médio foi de 0,43% ao ano. O
ano de 1995 foi o ano que teve o maior número de jovens em todo o período
analisado, valor 1,31% maior do que em 1992. No período de 1995 a 2001 o
número de jovens dessa faixa etária diminuiu ano a ano. Em 2001 havia 6,63%
menos jovens do que em 2005, o que indica uma redução média de 1,16%
ao ano nesse período. Os anos seguintes, principalmente de 2001 para 2004,
caracterizaram-se por aumento expressivo do número de pessoas com 7 a 14
anos de idade. Entre 2004 e 2005 a população nessa faixa etária voltou a cair.
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O Gráfico 5 mostra a evolução do número de matrículas no Ensino Médio,
segundo a PNAD e o Censo Escolar. Nas duas bases, o número de matrículas
aumentou continuamente entre 1992 e 2003, aumentou pouco entre 2003 e
2004 e declinou entre 2004 e 2005. Isso é preocupante, dado que existe um
grande contingente de jovens que ainda não atingem o Ensino Médio. O total
de matrículas dos jovens entre 15 e 17 anos de idade continuou crescendo,
mas a taxas muito modestas entre 2003 e 2005. Interessante notar que a diferença entre os números da PNAD e do Censo persiste no Ensino Médio, mas
é menor que a detectada no Ensino Fundamental. Uma possível explicação
para isso é que a evasão ao longo do ano seria melhor no Ensino Médio do
que no Fundamental.
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Para tentar entender melhor o que está por trás dessa desaceleração no crescimento das matrículas no Ensino Médio, o Gráfico 6 compara o número de
jovens que estão no primeiro ano desse nível escolar (“entrantes”) com o número de jovens que estão cursando o último ano do Ensino Fundamental
no ano anterior (concluintes). A figura mostra que tanto o número de concluintes (defasado 1 ano) como o número de ingressantes têm seu ápice em
2003, decaindo a partir de então. Há, portanto, uma associação entre essas
variáveis, de forma que a diminuição das matrículas no Ensino Médio pode
ter suas raízes na diminuição das matrículas no Ensino Fundamental.
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O Gráfico 8 mostra a evolução do tamanho e a taxa de crescimento da população entre 15 e 17 anos de idade no Brasil. Interessante notar que a população aumentou bastante entre 1992 e 1998, permanecendo relativamente
estagnada desde então, apesar de um blip em 2003, que pode refletir erro
amostral na PNAD daquele ano. Assim, outro fator que pode estar por trás da
diminuição das matrículas no Ensino Médio pode ser a mera estagnação no
tamanho da população entre 15 e 17 anos de idade. Entretanto, dado que a
cobertura do Ensino Médio é de menos de 50%, ainda haveria espaço para
aumento das matrículas, devido ao tamanho da população.
A defasagem na escola é o descompasso entre a idade cronológica do aluno
e a série cursada, considerando 7 anos como a idade de ingresso no Ensino
Fundamental. Trata-se do atraso escolar devido à repetência ou ao ingresso
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tardio na escola. A composição etária das turmas ou classes é um indicador
relevante da qualidade do ensino e do desempenho do aluno. É considerado
defasado o aluno cujo ano de nascimento é igual ou superior a dois anos
em relação à idade definida como apropriada para ingressar em cada série.
A grande disparidade entre idade e anos de escolaridade indica que crianças
de várias faixas etárias estão freqüentemente matriculadas na mesma série, o
que cria competição dos recursos escolares entre os grupos de idade.

A taxa de defasagem é obtida calculando a relação entre o número total de
alunos matriculados numa dada série ou ano escolar e o número de alunos
que estão cursando a mesma série e se encontram fora da idade adequada
àquela série.
Defasagem IdadeSéries =

Matrícula Total s − Matrícula Idade própria s
, em que s=1ª,
Matrícula Total s

2ª,..., 8ª série do Ensino Fundamental, ou s=1ª, 2ª e 3ª do Ensino Médio.
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O Gráfico 8 mostra a evolução dessa taxa no Ensino Fundamental a partir dos
dados das PNADs. Entre 1992 e 1997, a defasagem idade-série permaneceu
em torno de 45%, como pouco progresso nesse período. A partir de então, há
uma grande redução da defasagem, que passa para 28% em 2004. Entre 2004
e 2005, a defasagem reduziu-se muito pouco, passando para 26,87% no final
do período. É possível que a aceleração na queda da defasagem entre 1997 e
2004 e sua estagnação a partir de 2004 expliquem parte do comportamento
das matrículas no Ensino Médio nesse mesmo período.
O Gráfico 9 mostra a diferença entre as defasagens idade-série no Ensino Fundamental em 2005 nos diferentes estados. As diferenças entre os estados é
marcante. Os estados com as menores defasagens idade-série, muito abaixo
dos demais, são: São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Os estados com as maiores defasagens são: Maranhão, Piauí, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia.
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Tabela 1
Evolução da Defasagem Idade-Série no Ensino Fundamental
Série

1a Série

2a Série

3a Série

4a Série

5a Série

6a Série

7a Série

8a Série

Idade Própria

Até 8 Anos

Até 9 Anos

Até 10 Anos

Até 11 Anos

Até 12 Anos

Até 13 Anos

Até 14 Anos

Até 15 Anos

1992

38,49%

42,90%

44,84%

46,24%

51,02%

50,31%

51,33%

50,51%

1993

37,69%

44,99%

46,40%

48,50%

52,25%

48,98%

48,18%

50,27%

1994

37,10%

43,23%

45,77%

47,85%

51,31%

48,60%

46,98%

48,95%

1995

36,49%

41,57%

45,14%

47,21%

50,40%

48,26%

45,95%

47,85%

1996

36,42%

39,97%

42,63%

46,13%

50,59%

48,63%

46,33%

47,68%

1997

36,14%

39,38%

41,58%

45,13%

49,63%

48,04%

48,02%

48,01%

1998

30,98%

39,94%

39,05%

43,06%

45,60%

47,25%

46,25%

48,22%

1999

26,28%

34,49%

38,97%

40,44%

45,60%

43,72%

43,46%

47,04%

2000

23,13%

30,86%

35,31%

38,87%

43,12%

41,92%

39,92%

44,84%

2001

20,88%

28,32%

32,76%

38,28%

41,35%

40,68%

37,77%

43,27%

2002

18,91%

25,89%

28,53%

34,49%

38,74%

39,14%

36,31%

41,40%

2003

17,60%

22,40%

27,07%

31,39%

36,42%

36,51%

34,99%

39,63%

2004

15,92%

21,09%

22,31%

28,64%

33,36%

33,36%

31,45%

37,85%

2005

15,45%

19,88%

23,36%

28,00%

32,73%

32,47%

30,57%

36,07%

Variação

-59,86%

-53,66%

-47,90%

-39,44%

-35,84%

-35,47%

-40,44%

-28,58%

Fonte: PNAD.
Elaboração própria.

A Tabela 1 mostra a evolução e a variação percentual da defasagem idade-série
por série do Ensino Fundamental. A 1ª série é a que apresenta as menores
taxas de defasagem em todos os anos, e a que obteve a maior retração dessa variável no período considerado, 57,3%. Pelo Gráfico 23 observa-se que,
com exceção da 7ª série, quanto mais elevada a série menor foi a retração
na defasagem idade-série de 1992 a 2005. Além disso, a Tabela 1 mostra que
da 1ª a 4ª série quanto maior a série maior a defasagem idade-série nos anos
analisados. Em 2005 as defasagens idade-série da 5ª a 8ª série era o dobro do
valor da defasagem dos alunos da 1ª série.
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O Gráfico 10 mostra que a defasagem idade-série vem diminuindo também no
Ensino Médio, mas de forma muito mais lenta do que no Ensino Fundamental,
passando de 52% em 1992 para 40% em 2005. Os principais períodos de redução da defasagem no Ensino Médio ocorreram entre 1993 e 1998 e depois
novamente entre 1999 e 2005.

O Gráfico 11 mostra que os estados com a menor defasagem são, da mesma
forma que no EF, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, com média muito inferior aos demais, e que os estados com maior defasagem são: Amazonas, Pará,
Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia.
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Dado que a taxa de escolarização bruta e que o número de matrículas permaneceu constante entre 2003 e 2005, em contraste com um crescimento
acelerado na década de 1990, é interessante examinar a alocação do tempo
dos jovens entre 15 e 17 anos de idade para saber o que está acontecendo
com eles. O Gráfico 12 mostra que a parcela de jovens nessa faixa etária que
só estuda aumentou entre 1992 e 2001, de 39% para 59%, mas permaneceu
basicamente estagnada desde então, o que é consistente com a evolução
temporal das matrículas.
Alguns estados destacam-se nesse quesito, por estarem acima da média
federal, como mostra o Gráfico 13. São eles: Rio de Janeiro, Distrito Federal,
Amapá, Amazonas e São Paulo. Seria necessário entender que políticas específicas fazem com que esses estados tenham uma proporção de estudantes
“tempo integral” maior que a média.
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Em contrapartida, o Gráfico 14 mostra a porcentagem de jovens entre 15 e
17 anos de idade que só trabalham. Interessante notar que essa parcela diminuiu de 25% em 1992 para 8% em 2001, mas que permaneceu constante desde então, tendo inclusive leve aumento entre 2003 e 2005. Isso significa que
existe um grande trabalho a ser feito para trazer esses jovens para a escola.
Aonde esse trabalho deve ser feito? Interessante notar que os estados com
maior parcela de jovens nessa situação (só trabalham) são estados mais ricos, como Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Minas Gerais, como mostra
o Gráfico 15. Isso significa que a atratividade do mercado de trabalho pode
estar exercendo influência importante na decisão entre trabalho e estudo e
pode ser um dos fatores influenciando a queda na taxa de matrículas no período recente. O Rio de Janeiro e o Distrito Federal são as UFs com menor
porcentagem de jovens que trabalham em tempo integral.
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O Gráfico 16 mostra a porcentagem de jovens que trabalham e estudam ao
mesmo tempo. Essa parcela aumentou de 21% para 23% entre 1992 e 1995,
permaneceu nessa faixa até 2002 e declinou para cerca de 21% em 2005. Há
uma grande variação na parcela de jovens nessa situação entre os estados.
Entre os estados com maior porcentagem de jovens estudando e trabalhando estão: Santa Catarina, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Maranhão e Piauí,
como mostra o Gráfico 17. Os estados com menor parcela de jovens nessa
situação são novamente Rio de Janeiro e Distrito Federal.
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Finalmente, o Gráfico 18 mostra a porcentagem de jovens que não trabalham
nem estudam. Analisar a situação dos jovens nessa situação é muito importante, pois é bastante provável que esses jovens estejam suscetíveis a envolvimento com o crime. Essa parcela declinou significativamente entre 1992 e
2004, passando de 15,6% para 9,8%. Observamos, porém, um aumento preocupante nessa parcela entre 2004 e 2005.

89

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Novamente, há uma diferença muito grande entre os estados no que tange
à parcela de jovens que não trabalham nem estudam. O Gráfico 19 mostra
que aqueles com maior parcela de jovens nessa situação são Rondônia, Acre,
Roraima, Sergipe e Espírito Santo, enquanto os que estão melhores nesse
quesito são Amapá, Tocantins, Santa Catarina e Mato Grosso.

3. Análise Econométrica
Nessa seção procuramos explicar o total de matrículas no Ensino Médio em
cada estado como função das seguintes variáveis explicativas: tamanho da
taxa de crescimento da população com idade entre 15 e 17 anos de idade;
defasagem idade-série no Ensino Fundamental; número de concluintes no
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Ensino Fundamental no ano anterior; porcentagem de jovens que moram na
área urbana; porcentagem de jovens homens e que se declaram brancos em
cada estado; parcela de jovens que moram com a mãe; parcela de jovens em
cada idade específica; salário de mercado dos jovens nessa faixa etária; parcela de jovens que moram na zona metropolitana; educação média das mães;
relação entre número de escolas de Ensino Médio e tamanho da população
nessa faixa etária e relação entre número de professores de Ensino Médio e
número de escolas de Ensino Médio, para tentarmos capturar variáveis de
oferta. Além disso, variáveis binárias para cada ano e para cada Unidade da
Federação são incluídas na análise. A Tabela 2 mostra a descrição dessas variáveis.

Tabela 2
Descrição das Variáveis
Variáveis

Observações

Média

Desvio-Padrão

Defasagem Idade-Série do Ensino Fundamental t-1

297

0,419

0,143

Logaritmo do Número de Concluintes do Ensino Fundamental t-1

297

10,951

1,159

Logaritmo (Matrícula EM) – PNAD

297

10,934

1,281

Logaritmo da População de 15 a 17 Anos de Idade

297

12,288

1,145

Taxa de Crescimento da População de 15 a 17 Anos de Idade

297

0,023

0,107

Área Urbana

297

0,809

0,143

Homem

297

0,502

0,029

Branco

297

0,398

0,198

Mora com a Mãe

297

0,828

0,047

Salário Mensal dos Jovens de 15 a 17 Anos de Idade

297

193,085

59,294

Educação da Mãe

297

4,983

1,138

Região Metropolitana

297

0,163

0,257

Logaritmo (Escola EM/População de 15 a 17 Anos de Idade)

297

-6,322

0,342

Logaritmo (Professor EM/Escola EM)

297

2,981

0,244

Fonte: PNAD.
Elaboração própria.
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Tabela 3
Determinantes das Matrículas no Ensino Médio
Coeficiente
Desvio-Padrão

Variável Dependente: Logaritmo (matrícula)
Logaritmo da População de 15 a 17 Anos de Idade
Taxa de Crescimento da População de 15 a 17 Anos de Idade
Defasagem Idade-Série no Ensino Fundamental t-1
Logaritmo do Número de Concluintes do Ensino Fundamental t-1
Área Urbana
Homem
Branco
Mora com a Mãe
Salário Mensal dos Jovens de 15 a 17 Anos de Idade
Educação da Mãe
Dummies de Idade
Região Metropolitana

(I)

(II)

(III)

(IV)

0,670

0,701

0,808

0,988

0,057

0,057

0,056

0,148

0,308

0,323

0,238

0,232

0,076

0,074

0,070

0,067

-1,840

-1,787

-1,819

-1,027

0,125

0,131

0,130

0,253

0,390

0,359

0,233

0,256

0,051

0,053

0,053

0,054

-0,286

-0,306

-0,106

0,696

0,089

0,090

0,087

0,193

0,141

0,135

0,014

-0,253

0,324

0,319

0,281

0,255

-0,120

-0,146

0,013

0,289

0,066

0,068

0,073

0,203

0,108

0,126

0,058

0,163

0,271

0,277

0,269

0,369

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,178

0,173

0,138

0,131

0,018

0,020

0,019

0,022

SIM

SIM

SIM

SIM

-0,152

-0,118

-0,066

-0,631

0,033

0,043

0,037

0,507

0,087

0,013

0,013

0,056

0,055

0,087

0,030

-0,018

0,150

0,076

0,077

0,112

SIM

SIM

Logaritmo (Escola EM/População de 15 a 17 Anos de Idade)
Logaritmo (Professor EM/Escola EM)
Dummies de Ano
Dummies de UF
Constante
Número de Observações
R2
Fonte: PNAD.
Elaboração própria.
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SIM
-1,168

-0,755

-1,044

-4,840

0,372

0,439

0,396

1,430

297

297

297

297

0,9907

0,9908

0,9927

0,9947
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A Tabela 3 traz os resultados das estimações. A primeira coluna traz apenas
as variáveis de demanda, a segunda inclui variáveis de oferta, a terceira inclui
as dummies de ano e a quarta inclui também os efeitos específicos para cada
estado. Nesse sentido, a última coluna é a mais exigente, à medida que utiliza
somente a variação dentro dos estados ao longo do tempo.
Os resultados mostram, em primeiro lugar, que o tamanho da população é
positivamente relacionado ao número de matrículas em todas as especificações, sendo que a elasticidade estimada na última coluna é muito próxima
de 1, o que significa que variações no tamanho da população em idade escolar afetam diretamente o número de alunos matriculados. Além disso, a taxa
de crescimento populacional impacta positivamente o número de matrículas, ao contrário do que seria esperado dada a literatura existente.
De outra parte, a defasagem idade-série no Ensino Fundamental afeta negativamente o número de matrículas, ou seja, quanto maior a porcentagem de
alunos que estão na idade incorreta no estado menor tende a ser o número
total de alunos matriculados no Ensino Médio, provavelmente porque esses
alunos tendem a evadir mais freqüentemente.
Os estados com maior número de concluintes no Ensino Fundamental no ano
anterior apresentam também maior número de matrículas no Ensino Médio,
o que era esperado. Interessante notar que a elasticidade das matrículas com
relação ao número de concluintes é significativamente menor que com relação à população na idade correta.
De acordo com os resultados da coluna IV, estados com maior parcela de população urbana e com maior porcentagem de jovens brancos tendem a ter
mais alunos matriculados. Parcela de jovens que moraram com a mãe e o salário de mercado médio não parecem afetar significativamente o número de
matrículas no estado. Entretanto, estados com mães mais educadas tendem
a ter mais alunos matriculados. Por fim, o número de escolas por habitante e
o número de professores por escola não têm impacto positivo e significante
em nenhuma das especificações.
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4. Simulação de Matrículas
Passamos agora a simulações que visam examinar o que ocorreria com o
número de matrículas, caso algumas variáveis-chave tivessem permanecido constantes em 1992. Em outras palavras, depois de analisar se o modelo
prevê bem a evolução das matrículas no Brasil como um todo e em cada estado, vamos tentar medir o impacto quantitativo de cada uma dessas variáveis
sobre o número de matrículas. As variáveis a serem analisadas são população,
educação da mãe, defasagem idade-série, número de concluintes.
Os resultados mostram, em primeiro lugar, que o ajuste do modelo é bastante
razoável, ou seja, que o modelo consegue reproduzir de forma razoável o que
aconteceu em termos de matrículas no Brasil e nos vários estados. O Gráfico
30, por exemplo, mostra que o modelo prevê corretamente o aumento das
matrículas de cerca de 1,7 milhões em 1992 para quase 4,6 milhões em 2003
e sua estagnação desde então.
O Gráfico 31, por sua vez, simula o efeito das variáveis descritas acima sobre o
número de matrículas. A linha mais alta reflete o número total de matrículas
prevista pelo modelo. A linha logo abaixo mostra como se comportariam as
matrículas se a população de cada estado tivesse permanecido constante no
nível de 1992. A diferença entre as duas curvas, dessa forma, mostra o efeito
da população sobre as matrículas, que é positivo e significativo. A linha seguinte (traços e quadrados) mostra o que aconteceria com as matrículas se a
educação das mães (além da população) tivesse permanecido constante em
1992. A diferença entre essa linha e a de cima mostra o efeito da educação das
mães que o maior entre todas as variáveis utilizadas na simulação, explicando
cerca 1 milhão de matrículas a mais no sistema.
O passo seguinte é manter a defasagem no Ensino Fundamental constante,
além das variáveis acima, o que provoca nova queda no número de matrículas, porém menor que as anteriores. Interessante notar que nenhuma dessas variáveis consegue explicar a desaceleração das matrículas ocorrida após
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2003. A única que caminha nesse sentido é o número de concluintes no Ensino Fundamental no ano anterior, que se mantido fixo em 1992, além das
outras variáveis, faria com que as matrículas tivessem crescido somente em
560 mil unidades, ao invés das quase 3,1 milhões observadas. Assim, parece
que parte do problema recente de matrículas no Ensino Médio é na verdade
oriundo de uma diminuição do número de concluintes no Ensino Fundamental.
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Os gráficos seguintes fazem o mesmo exercício para alguns estados representativos de cada região do País. As simulações para São Paulo, por exemplo,
(Gráficos 32 e 33) são muito parecidas com as realizadas para o Brasil como um
todo, sendo que nosso conjunto de variáveis explica praticamente todo o crescimento de matrículas ocorrido entre 1992 e 2005. A variável que mais explica
esse crescimento é a educação da mãe. No Rio Grande do Sul (Gráficos 34 e 35)
e no Mato Grosso do Sul (Gráficos 36 e 37), os resultados das simulações também não diferem muito dos descritos anteriormente. No Piauí (Gráficos 38 e 39)
e no Amazonas (Gráficos 40 e 41) a situação é um pouco diferente. No Piauí, o
fator que mais explica o número de matrículas ao longo do tempo é o número
de concluintes no Ensino Fundamental no ano anterior, seguido da educação
da mãe e da defasagem. Grande parte da variação ocorrida nas matrículas entre 1999 e 2005 nesse estado pode ser atribuída a essa variável. No caso do
Amazonas (Gráficos 40 e 41), o maior impacto é do tamanho populacional.
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O desafio de assegurar 100% de freqüência à escola para a população de 15 a
17 anos, nas séries adequadas a cada idade, será analisado com base no Índice
de Adequação Idade-Anos de Escolaridade, que é baseado nas informações
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e avalia a proporção da população que já alcançou a escolaridade adequada a sua idade. Os
dados apresentados revelam que a capacidade instalada do Ensino Médio é
insuficiente para a incorporação imediata do contingente de jovens a que se
destina esse nível de ensino; a taxa de distorção idade-série indica que quase
metade dos alunos tem idade superior à adequada para a série freqüentada;
os indicadores de fluxo escolar apontam altos índices de fracasso escolar; a
maioria desse público-alvo (67,8%) provém de famílias com renda per capita
de igual ou inferior a um salário mínimo; predominam os cursos regulares
noturnos e, em muitos municípios, não há oferta desse grau de ensino.
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INEP).
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1. Introdução
No momento em que setores influentes da opinião pública e da mídia discutem
a redução da maioridade penal e pressionam fortemente o Congresso Nacional
a aprovar o endurecimento de penas para crimes envolvendo menores, é oportuno refletir sobre as condições em que vivem os jovens brasileiros e sobre as
oportunidades educacionais que a sociedade lhes oferece. Essa reflexão pode
contribuir para mostrar quem são os adolescentes e jovens que estão sendo
empurrados para a delinqüência e para o crime, bem como para orientar a adoção de políticas públicas que possam interromper o círculo vicioso da pobreza,
exclusão e violência que ameaça o futuro da juventude brasileira.
O sistema educacional brasileiro tem como obrigatoriedade constitucional assegurar que todas as crianças, aos 6 anos de idade,1 ingressem no Ensino Fundamental e exige a freqüência escolar para todos aqueles na faixa de 7 a 14
anos. Teoricamente, uma vez observada a legislação em vigor, estaria garantida a conclusão do Ensino Fundamental para aqueles que atingissem 15 anos.
Assim, a clientela em idade adequada para freqüentar o Ensino Médio seria a
população de 15 a 17 anos. As características dessa população – que se prepara
para o mercado de trabalho ou para a continuidade de seus estudos na educação superior – serão o foco das reflexões apresentadas neste artigo.
Apesar das amplas garantias legais que protegem o direito à educação, a
realidade educacional brasileira está longe de corresponder aos anseios da
sociedade. É evidente que o Brasil conquistou avanços importantes na área
educacional nas últimas décadas: alunos evadidos voltaram a freqüentar a
escola; o acesso ao Ensino Fundamental deu salto significativo, tornando-se
quase universal (97,1% das crianças de 7 a 14 anos freqüentam a escola); e
maiores recursos foram destinados ao Ensino Fundamental com a criação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Essas conquistas são louváveis, porém insuficientes, uma vez que não basta freqüentar a escola: é preciso que os alunos
alcancem os níveis mais avançados da escolaridade básica e, obviamente, obtenham a aprendizagem adequada aos anos de estudo acumulados. É o que
garantiria o que poderíamos chamar neste artigo de educação de qualidade
para todos e, a longo prazo, garantiria, também, a universalização do Ensino
Médio, no seu sentido mais preciso.
104

1

A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro
de 2006, altera o art. 32 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, e estabelece que o Ensino
Fundamental obrigatório, com
duração de nove anos, inicia-se aos
6 anos de idade.
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2. O Gargalo do Ensino Fundamental

2

SAMPAIO, C. E. M.; GOULART, O.
M. T.; NESPOLI, V. O desafio da
universalização do ensino médio.
Brasília: MEC/INEP, 2006 (Textos
para Discussão, n. 22).

A discussão sobre a necessidade premente de ampliação do acesso ao
Ensino Médio rumo à sua universalização está na ordem do dia.2 Não é sem
tempo, dado que a Constituição Federal, em seu art. 208, já preconiza a progressiva extensão da obrigatoriedade ao Ensino Médio. O parâmetro de
comparação é o Ensino Fundamental, que já incluiu mais de 97% da população-alvo de 7 a 14 anos e esse índice pode dar a falsa percepção de que sua
universalização está assegurada. Essa conclusão precipitada levou o célebre
economista Jeffrey Sachs – encarregado pela Organização das Nações Unidas
(ONU) de monitorar o cumprimento, pelos países, das metas estabelecidas
para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – a propor ao
Ministério da Educação a substituição da meta de universalização do Ensino
Fundamental para crianças de 7 a 14 anos pela de universalizar o Ensino Médio para jovens de 15 a 17 anos, até 2017. Ele partiu do pressuposto de que,
como o Brasil registrava taxas de matrículas da ordem de 97% no Ensino Fundamental, já cumprira o desafio da universalização do Ensino Fundamental e,
portanto, deveria avançar em relação ao próximo nível de ensino.
A universalização do Ensino Médio – como assegurar 100% de freqüência à
escola da população de 15 a 17 anos, nas séries adequadas a cada idade – exige, necessariamente, a regularização do fluxo escolar no Ensino Fundamental. Sendo assim, antes de falar em universalização do Ensino Médio, é preciso
atingir a universalização na conclusão do Ensino Fundamental e não apenas
no acesso.

3

SAMPAIO, C. E. M.; NESPOLI, V.
Índice de adequação idade-anos de
escolaridade. Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 85,
n. 209/210/211, p. 85-100, jan./dez.
2004.

Para dimensionar o desafio que será preciso vencer, propomos como indicador o Índice de Adequação Idade-Anos de Escolaridade,3 que é baseado nas
informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e avalia
a proporção da população que já alcançou a escolaridade (concluiu o número
de séries) adequada à sua idade.
Apesar de o Brasil ter avançado bastante nos últimos 10 anos, ainda é grande
o caminho a ser percorrido para garantir, por exemplo, que os jovens de 19
anos tenham alcançado 11 anos de escolaridade, ou seja, completado a educação básica. No Brasil, apenas 38% conseguem essa façanha. No Nordeste,
apenas 22%.

105

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Tabela 1
Índice de Adequação Idade-Anos de Escolaridade por Idade, Segundo o Ano, Brasil e Regiões – 1996/2005
Ano/Região
Geográfica

Idade
9 Anos

10 Anos

11 Anos

12 Anos

13 Anos

14 Anos

15 Anos

16 Anos

17 Anos

18 Anos

19 Anos

9 a 16
Anos

17 a 19
Anos

1996
Brasil

0,73

0,66

0,57

0,53

0,46

0,39

0,35

0,29

0,24

0,21

0,18

0,49

0,21

Norte

0,67

0,55

0,48

0,43

0,35

0,26

0,23

0,20

0,17

0,15

0,10

0,39

0,14

Nordeste

0,49

0,41

0,32

0,26

0,23

0,19

0,18

0,14

0,13

0,11

0,09

0,28

0,11

Sudeste

0,89

0,80

0,72

0,69

0,59

0,52

0,46

0,39

0,32

0,28

0,22

0,63

,028

Sul

0,89

0,85

0,79

0,73

0,62

0,54

0,49

0,41

0,30

0,27

0,24

0,66

0,27

Centro-Oeste

0,79

0,72

0,63

0,58

0,48

0,38

0,33

0,27

0,24

0,16

0,18

0,52

0,20

Brasil

0,89

0,85

0,80

0,76

0,69

0,64

0,60

0,55

0,47

0,43

0,38

0,72

0,43

Norte

0,81

0,75

0,65

0,62

0,55

0,45

0,45

0,36

0,30

0,27

0,23

0,59

0,27

Nordeste

0,82

0,75

0,68

0,62

0,51

0,45

0,40

0,36

0,28

0,25

0,22

0,58

0,25

Sudeste

0,95

0,92

0,89

0,85

0,81

0,77

0,74

0,69

0,62

0,57

0,51

0,83

0,57

Sul

0,94

0,92

0,88

0,85

0,80

0,77

0,72

0,65

0,58

0,54

0,49

0,82

0,54

Centro-Oeste

0,93

0,89

0,86

0,82

0,72

0,68

0,63

0,59

0,47

0,45

0,38

0,77

0,43

2005

Fonte: IBGE/PNADs 1996 e 2005.
Elaborado por MEC/INEP/DTDIE.
Nota: Em 1996, exclusive as pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

3. Custo do Atraso Escolar
Diante desse quadro, é indispensável para o desenho das políticas públicas
em educação saber quem são e onde estão os jovens de 15 a 17 anos. Os
dados da PNAD e do Censo Escolar oferecem valiosas pistas para responder
a essas perguntas. Segundo a PNAD/2005, a taxa de freqüência à escola na
faixa de 15 a 17 anos é de 81,7% de uma população estimada em 10,6 milhões
de jovens. No entanto, somente pouco mais da metade desses estudantes
estão freqüentando o Ensino Médio. Se observarmos a taxa de escolarização
bruta, identificamos que a capacidade instalada de atendimento no Ensino
Médio regular equivale a 80,7% da coorte de 15 a 17 anos.
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Tabela 2
Taxa de Freqüência à Escola ou Creche, Brasil – 1996/2005
Ano

Faixa Etária
0 a 3 Anos

4 a 6 Anos

7 a 14 Anos

15 a 17 Anos

18 a 24 Anos

1996

7,4

53,8

91,2

69,4

28,4

2003

11,7

68,4

97,2

82,4

34,0

2005

13,0

72,0

97,3

81,7

31,6

Fonte: IBGE/PNADs 1996, 2003 e 2005.
Elaborado por MEC/INEP/DTDIE.
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá para 1996 e 2003.

Tabela 3
Taxas de Escolarização Bruta e Líquida por Nível de Ensino, Brasil – 1996/2005
Taxa de Escolarização
Bruta

Taxa de Escolarização
Líquida

Ensino Fundamental (7 a 14 anos)

112,3

86,5

Ensino Médio (15 a 17 anos)

50,7

24,1

9,3

5,8

Ensino Fundamental (7 a 14 anos)

119,3

93,8

Ensino Médio (15 a 17 anos)

81,1

43,1

Educação Superior (18 a 24 anos)

18,6

10,6

Ensino Fundamental (7 a 14 anos)

117,1

94,4

Ensino Médio (15 a 17 anos)

80,7

45,3

Educação Superior (18 a 24 anos)

19,9

11,2

Nível de Ensino/Ano
1996

Educação Superior (18 a 24 anos)

2003

2005

Fonte: IBGE/PNADs 1996, 2003 e 2005.
Elaborado por MEC/INEP/DTDIE.
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá para 1996 e 2003.

3.1 O que indicam esses números?
4

A regularização do Fluxo Escolar.
no Ensino Fundamental exigiria
a reorganização das redes de
ensino para o aproveitamento da
capacidade física e de recursos
humanos já instalados.

Em primeiro lugar, a capacidade instalada do Ensino Médio seria insuficiente
para a incorporação imediata de todo o contingente de jovens de 15 a 17 anos
que deveria freqüentar esse nível de ensino.4 Portanto, caso seja regularizado
o fluxo do Ensino Fundamental, haverá necessidade de se expandir o Ensino
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Médio a fim de garantir o acesso a esse nível para os jovens que continuam
retidos no Ensino Fundamental ou que já abandonaram o sistema. Afinal, se
81,7% estão na escola (Tabela 2) e apenas a metade no Ensino Médio, é razoável supor que os demais ainda se encontram no Ensino Fundamental e,
portanto, atrasados em seus estudos em relação à idade. De outra parte, em
função do atraso escolar acumulado no Ensino Fundamental, o jovem que
sobrevive no sistema chega ao Ensino Médio com a idade defasada.
A taxa de distorção idade-série do Ensino Médio, segundo dados do Censo
Escolar 2005, é de 46,3%, o que indica que quase a metade dos alunos nesse
nível de ensino tem idade superior à adequada à série freqüentada. Esse fenômeno contribui para as elevadas taxas de distorção da idade de conclusão
desse nível de ensino, isto é, cerca de 40% dos concluintes do Ensino Médio
têm idade superior a 17 anos.
5

Essas considerações ficam demonstradas, de maneira mais clara, pela análise
dos indicadores de fluxo escolar.5 Em um sistema de ensino de progressão
seriada, esses indicadores são um valioso instrumento para se acompanhar
a trajetória dos alunos, medir a eficiência das redes de ensino e a capacidade
do sistema para produzir concluintes. Os indicadores de fluxo tornaram possível desvendar um dos problemas crônicos da educação brasileira, ou seja,
os altos índices de fracasso escolar dos alunos, que, apesar de passarem em
média aproximadamente 10 anos na escola básica (Ensino Fundamental +
Ensino Médio), completam com sucesso pouco mais de sete séries, portanto,
menos do que a escolaridade obrigatória (Ensino Fundamental).
Tais indicadores foram estimados pela simulação de fluxo escolar considerando as taxas de transição (promoção, repetência e evasão) obtidas pelo Censo
Escolar do INEP e são muito próximos ao valor do indicador de escolaridade
média da população brasileira, obtido pela PNAD, cujo valor é 6,9 anos de estudo ou séries concluídas com aprovação, para o ano de 2005, considerando
a população de 15 anos ou mais de idade.
Mesmo que as taxas de repetência no Brasil tenham diminuído nos últimos
anos, elas continuam elevadas e muito acima dos índices registrados por países
com níveis de desenvolvimento equivalente ou até mesmo inferior ao nosso.
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Com taxas de promoção ainda longe do ideal e taxas de repetência e evasão estagnadas em patamares bastante elevados, o quadro atual é caracterizado pelo inchaço do sistema e pelas baixas taxas de conclusão do Ensino
Fundamental. Um número expressivo daqueles que concluem esse nível de
ensino o faz em idade superior à considerada adequada e nem sempre ingressam no Ensino Médio.
Portanto, a rigor, só se pode falar em universalização do acesso em relação
ao Ensino Fundamental. Universalizar o ensino, pelo conceito aqui utilizado,
pressupõe, além do acesso, a permanência, a progressão e a conclusão na
idade adequada, ou seja, aos 15 anos de idade para o Ensino Fundamental e
aos 18 anos para o Ensino Médio.

Tabela 4
Taxas de Transição (Promoção, Repetência e Evasão) por Série, Brasil – 1981/2004
Indicador/Ano

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Total

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

Total

1ª

2ª

3ª

1981

57,5

40,0

65,2

69,0

67,9

55,0

60,7

65,4

65,3

66,9

54,2

68,9

86,9

1991

60,4

51,1

60,3

68,3

67,5

52,2

59,1

64,6

65,8

63,1

50,5

66,5

84,8

2004

72,0

68,5

75,2

79,8

77,0

66,0

69,5

72,2

67,3

67,9

57,9

69,3

82,2

1981

35,3

58,0

28,2

21,7

17,9

32,6

29,0

26,2

19,7

25,0

34,0

23,7

10,3

1991

33,2

47,9

35,1

24,8

21,1

37,8

31,3

27,3

21,0

30,7

41,1

28,0

12,5

2004

21,1

30,5

21,2

15,8

15,6

25,4

20,7

17,8

18,3

22,5

29,7

19,8

14,4

1981

7,2

2,0

6,6

9,3

14,2

12,4

10,3

8,4

15,0

8,1

11,8

7,4

2,8

1991

6,4

1,0

4,6

6,9

11,4

10,0

9,6

8,1

13,2

6,2

8,4

5,5

2,7

2004

6,9

1,0

3,6

4,4

7,4

8,6

9,8

10,0

14,4

9,6

12,4

10,9

3,4

Taxa de Promoção

Taxa de Repetência

Taxa de Evasão

Fonte: MEC/INEP/DTDIE.

Em segundo lugar, além dos que estão atrasados, é necessário considerar a
parcela que está fora da escola, que representa um percentual de 18% do total da
população de 15 a 17 anos. As razões para essa situação, geralmente, envolvem o
fracasso escolar no Ensino Fundamental, fatores socioeconômicos desfavoráveis
e, ainda, a dificuldade de acesso ao Ensino Médio, que não é obrigatório no País.
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É preciso que se leve em conta, ainda, que existem municípios, em todas as
regiões, nos quais não há a oferta desse nível de ensino. De acordo com os
dados do Censo Escolar 2006, 61 municípios não têm escola que oferecem o
Ensino Médio regular, enquanto em outros 34 a oferta é incompleta, ou seja,
não são oferecidas as três séries que compõem esse nível de ensino, totalizando 95 municípios. Os piores números são encontrados no Sul e no Nordeste,
onde, respectivamente, em 24 e 19 municípios, ou as escolas não têm Ensino
Médio ou, quando o têm, não oferecem todas as séries.
O quadro é mais preocupante em relação à oferta do Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que se encontra ausente
em mais da metade dos municípios brasileiros. Conforme analisado anteriormente, como a maioria dos jovens que chega ao Ensino Médio tem idade
mais avançada, a expansão da oferta na modalidade de Educação de Jovens
e Adultos coloca-se como uma prioridade.

Tabela 5
Número de Municípios que Oferecem Ensino Médio, Brasil e Regiões – 2006
Brasil e Região
Geográfica
Brasil

Número de Municípios
Total
5.564

Sem Ensino Médio
Total

%

61

1.1

Com Ensino Médio
Total
5.503

Incompleto

%

34

0,6

Completo

%

5.469

98,3

449

2

0,4

447

0

0,0

447

99,6

Nordeste

1.793

15

0,8

1.778

18

1,0

1.760

98,2

Sudeste

1.668

19

1,1

1.648

0

0,0

1.649

98,9

Sul

1.188

24

2,0

1.164

15

1,3

1.149

96,7

466

1

0,2

465

1

0,2

464

99,6

Norte

Centro-Oeste
Fonte: MEC/INEP/DTDIE.
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Tabela 6
Número de Municípios sem Ensino Médio Oferecido em Cursos de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), Brasil e Regiões – 2006
Número de Municípios
Brasil e Região Geográfica

Total

Sem Ensino Médio
Oferecido em Cursos
Presenciais do EJA

Sem Ensino Médio
Oferecido em Cursos
Semipresenciais do EJA

Brasil

5.564

3.077

2.864

Norte

449

214

209

Nordeste

1.793

1.145

1.120

Sudeste

1.668

785

620

Sul

1.188

758

740

466

175

175

Centro-Oeste
Fonte: MEC/INEP/DTDIE.

4. Perfil do Ensino Médio Público
Outra característica do Ensino Médio é a predominância de cursos regulares
no período noturno. Essa situação é típica do ensino público. Em 2001, o Ensino Médio público chegou a ter 57% da sua matrícula no período noturno,
enquanto no ensino privado esse percentual era de apenas 14%. Em 2006,
apesar da mudança de tendência quanto a essa distribuição, 48% dos alunos
da rede pública estavam matriculados no período noturno. Na rede privada,
esse percentual caiu para menos da metade do que era em 2001, chegando
a 6%. Essa questão merece investigação mais apurada quanto às suas razões.
A forte concentração da oferta no período noturno tanto pode ser uma resposta à demanda como um reflexo da precariedade da infra-estrutura das redes públicas de ensino. É sabido que, na maioria dos estados, o Ensino Médio
continua “hospedado” nos estabelecimentos de Ensino Fundamental.
De qualquer maneira, o fato de que cerca da metade da matrícula do Ensino
Médio público está concentrada no turno noturno demonstra distorção no
atendimento de um público que, em princípio, deveria ser composto, majoritariamente, por jovens na faixa de 15 a 17 anos.
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Tabela 7
Ensino Médio – Matrícula por Dependência Administrativa, Segundo o Turno Brasil –
2001/2006
Matrícula
Ano/Turno

Total Geral

Pública
Total

Federal

Estadual

Muncipal

Particular

2001
Diurno

4.093.373

3.129.526

Noturno

4.304.635

4.154.002

77.920

2.973.899

77.707

963.847

10.617

3.988.431

154.954

150.633

2006
Diurno

5.090.310

4.090.818

65.478

3.957.777

67.563

999.483

Noturno

3.816.510

3.747.259

2.163

3.626.614

118.482

69.251

Fonte: MEC/INPE/DTDIE.
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5. Juventude e Pobreza
Mas qual é o perfil da população de 15 a 17 anos? Segundo os dados da
PNAD/2005, 67,8% desses jovens são provenientes de famílias com renda per
capita igual ou inferior a um salário mínimo. São, portanto, na sua maioria,
jovens de baixa renda. No Nordeste, o percentual de jovens oriundos de famílias com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo chega a
expressivos 86%. As condições materiais de sobrevivência desses jovens são,
portanto, bastante precárias, o que se constitui sério obstáculo à acumulação
de capital educacional.
Pode-se afirmar, assim, que qualquer política pública destinada aos jovens
brasileiros nessa faixa etária deverá considerar seu baixo poder aquisitivo,
mesmos nas regiões economicamente mais desenvolvidas. Eles, quando
freqüentam escola, o fazem predominantemente na rede pública. Daí a importância crucial da melhoria da escola pública para que esses jovens recebam uma educação de qualidade, sem qual o seu prospecto de futuro é, no
mínimo, incerto.

Tabela 8
População de 15 a 17 Anos, por Renda Familiar per Capita (em Salário Mínimo), Brasil e Regiões – 2005
População de 15 a 17 anos
Renda Familiar per Capita (em SM)

Brasil e Região
Geográfica
Brasil

Total
10.646.814

Até 1/2

Mais de 1/2
Até 1

Mais de 1
Até 2

Mais de 3
Até 3

Mais de 3
Até 5

Mais de 5

4.156.805

3.056.958

1.949.075

576.098

386.282

274.432

Sem
Declaração

Sem
Rendimento

179.463

67.701

921.057

453.073

268.759

123.073

29.275

22.034

14.847

7.980

2.016

Nordeste

3.276.857

2.090.128

732.641

249.785

69.752

40.941

30.203

44.312

19.095

Sudeste

4.248.764

1.064.988

1.346.322

1.023.485

310.482

201.790

156.929

112.562

32.206

Sul

1.428.861

323.741

445.806

393.178

122.396

80.580

44.054

10.959

8.147

771.275

224.875

263.430

159.554

44.193

40.937

28.399

3.650

6.237

Norte

Centro-Oeste
Fonte: IBGE/PNAD, 2005.
Elaborado por MEC/INEP/DTDIE.
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6. Condições de Acesso e Fatores de Exclusão
Ainda segundo os dados da PNAD 2005,6 dos 8,9 milhões de jovens que freqüentam a escola em qualquer nível, 50,1% são mulheres, demonstrando
que o quesito gênero não se apresenta como um fator de discriminação de
acesso à educação em nosso País. A maternidade precoce é uma experiência
vivida por 1,6% das jovens estudantes. Todavia, ao analisar o grupo que não
freqüenta a escola, observa-se com espanto que 28,8% das jovens de 15 a 17
anos já são mães, o que indica claramente que o fenômeno da gravidez na
adolescência está associado ao abandono da escola, principalmente quando
aliado à baixa condição socioeconômica.
Quanto ao quesito cor ou raça, enquanto para o grupo que freqüenta a escola esta característica apresenta certa paridade e se mostra próxima da distribuição da população brasileira, predominantemente miscigenada – 53% dos
estudantes se declararam “não-brancos”. Para a população que não freqüenta a escola, essa característica reflete quadro de desigualdade, com mais de
3/5 dos jovens se declarando “não-brancos”. A exclusão educacional no Brasil
tem, portanto, forte componente étnico-racial.
Em relação à condição de atividade entre a população de 15 a 17 anos que
freqüenta escola, 35,5% é economicamente ativa e 24,4% trabalhou na semana de referência da pesquisa. Ao analisarmos esse quesito entre o contingente que não freqüenta a escola, os resultados são 56,6% e 43,7% respectivamente.

Tabela 9
Condição de Atividade Econômica da População de 15 a 17 Anos, Brasil – 2005
Condição de Atividade

Freqüenta Escola

Não Freqüenta Escola

Trabalhou ou Procurou Emprego

35,5%

56,6%

Não Economicamente Ativa

64,5%

43,4%

Fonte: IBGE – PNAD, 2005.
Elaborado por MEC/INEP/DTDIE.
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Os valores foram calculados a partir
dos microdados da PNAD 2005,
considerando a variável “ano de
nascimento”.
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Tabela 10
Condição de Ocupação na População de 15 a 17 Anos que Trabalha ou Procura Emprego,
Brasil – 2005
Condição de Ocupação

Freqüenta Escola

Não Freqüenta Escola

Trabalhou na Semana de Referência

24,6%

43,7%

Não Trabalhou na Semana de Referência

75,4%

56,3%

Fonte: IBGE – PNAD, 2005.
Elaborado por MEC/INEP/DTDIE.

Tais resultados sugerem que esta é uma população que busca colocação no
mercado de trabalho, mesmo freqüentando a escola e, em geral, no período noturno. O Ensino Médio integrado à educação profissional deve ser incentivado como alternativa para garantir a esses jovens a oportunidade de
qualificação para o trabalho, sem o que estarão irremediavelmente condenados ao desemprego ou subemprego. Deve constituir-se, portanto, em alta
prioridade governamental promover a ampliação da oferta de Ensino Médio
integrado à educação profissional. A atribuição de fator de diferenciação mais
elevado a essa modalidade de ensino, na repartição dos recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), poderá
criar um poderoso incentivo à sua expansão pelas redes estaduais de ensino.

7. Fracasso Escolar e Analfabetismo
O Brasil tem empreendido grandes esforços no sentido de garantir escolaridade à sua população, sobretudo às crianças em idade escolar, e de promover
a alfabetização daqueles que não tiveram acesso à escola e também daqueles
que, apesar de nela terem ingressado, não conseguiram sequer se alfabetizar.
São ações integradas e complementares que pretendem melhorar o quadro
atual da educação nacional. Um dos aspectos que sempre mereceu atenção
do poder público foi o da alfabetização de adultos. As taxas de analfabetismo
no Brasil têm declinado nos últimos anos, embora em ritmo mais lento do
que seria desejável. Os esforços para oferecer oportunidades educacionais
aos adultos não alfabetizados, por meio de iniciativas como o Programa Brasil
Alfabetizado, têm alcançado resultados ainda modestos, porém é necessário
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persistir, aprimorando os programas de alfabetização e educação de jovens e
adultos, já que se trata de assegurar um direito fundamental de cidadania.
É importante observar, entretanto, que é essencial para a redução consistente
do analfabetismo adulto que o País deixe de produzir analfabetos. Para ilustrar esse fato, apresentamos a seguir os dados sobre a população brasileira
com 15 anos ou mais, segundo sua condição de alfabetização. Cabe destacar
que, no alvorecer do século XXI, ainda não fomos capazes de estancar a reprodução do analfabetismo. Basta observar o número de analfabetos de 15
anos. Este contingente é resultado direto do fracasso escolar recente no País.
O que chama a atenção é que cerca de 2% dos analfabetos têm 15 anos e
quase 1/3 deles já freqüentou a escola.

Tabela 11
População de 15 Anos e/ou Mais – Total, Analfabeta e Analfabeta que já Freqüentou Escola
Brasil – 1996/2005
Ano

População de 15
Anos ou Mais

População Analfabeta
de 15 Anos ou Mais

População de 15 anos
Total

Analfabeta

1996

106.169.456

15.560.260

3.522.988

198.032

67.344

1999

113.081.110

15.073.055

3.410.803

120.746

40.839

2001

121.011.469

14.954.166

3.496.299

89.771

37.919

2003

126.663.613

14.635.519

3.530.120

72.507

26.442

2005

135.482.389

14.970.484

3.451.203

64.094

20.921

Fonte: IBGE – PNAD, 2005.
Elaborado por MEC/INEP/DTDIE.
Nota: Exclusive a população rural do RO, AC, AM, RR, PA e AP para 1996, 1999, 2001 e 2003.

8. Desempenho no ENEM por Idade
Outro aspecto que merece atenção é o desempenho escolar dos jovens estudantes brasileiros. Apresentamos a seguir os resultados do último Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), destacando o desempenho dos alunos concluintes de 2006. Sem aprofundar a análise dos resultados apresentados, cabe
destacar que os alunos que estão concluindo o Ensino Médio com até 18 anos
de idade, independentemente da rede em que estudam, têm desempenho
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superior quando comparados com aqueles com idade mais avançada, o que
reforça as observações feitas no início deste artigo sobre os impactos negativos da distorção idade/série.

Tabela 12
Desempenho Médio na Parte Objetiva da Prova do ENEM, por Situação em Relação ao Ensino Médio e Dependência
Administrativa da Escola, Brasil e Regiões – 2005/2006
Concluintes do Ensino Médio 2005
Brasil e Região
Geográfica

Pública
Geral

1

Até 18
Anos

Concluintes do Ensino Médio 2006

Particular

Mais de
18 Anos

Até 18
Anos

Pública

Mais de
18 Anos

Geral

1

Até 18
Anos

Particular

Mais de
18 Anos

Até 18
Anos

Mais de
18 Anos

Brasil

37,58

36,19

29,42

55,08

39,25

35,52

33,72

28,99

49,96

34,54

Norte

32,24

33,25

27,80

49,82

34,52

31,05

31,03

27,17

44,80

32,30

Nordeste

33,77

33,32

27,71

52,04

35,85

32,68

31,21

27,34

46,54

32,18

Sudeste

39,53

36,71

30,78

56,82

43,08

37,04

34,09

30,12

51,60

36,42

Sul

39,58

38,07

32,32

54,39

36,93

37,62

35,92

32,36

49,45

35,35

Centro-Oeste

36,58

35,71

29,57

52,44

36,22

34,73

33,33

29,04

48,22

33,15

Fonte: MEC/INEP/DTDIE.
Nota: 1Considera todos os concluintes, independentemente da dependência administrativa.

9. Considerações Finais
Apesar do seu alto grau de descentralização e segmentação, o sistema brasileiro
de educação básica e seus agentes têm se mostrado bastante sensíveis aos
incentivos criados pelo Governo Federal, o que é confirmado pela “resposta”
rápida ao FUNDEF (ampliação da matrícula no Ensino Fundamental) e aos
programas específicos voltados à permanência da criança na escola (BolsaEscola, Bolsa-Família, entre outros).
Todavia, a estagnação dos indicadores de fluxo escolar do Ensino Fundamental verificada nos últimos anos sugere que os efeitos iniciais do FUNDEF perderam fôlego, indicando claramente os limites de uma estrutura de incentivo
baseada exclusivamente no quantitativo de matrículas. A garantia de repasse
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de recursos com base no número de alunos atendidos, independentemente do desempenho de indicadores de qualidade e produtividade, parece ter
gerado acomodação dos agentes responsáveis pelas redes de Ensino Fundamental público.
Essa constatação deve ser devidamente considerada na implementação do
FUNDEB, a partir deste ano, e na revisão dos mecanismos de transferência
voluntária do MEC. Uma idéia a ser explorada seria a de atrelar a alocação
mínima aceitável por aluno a indicadores de eficiência como aprovação, conclusão e desempenho, considerando, para não gerar distorções, não o valor
bruto do indicador, mas a sua melhoria ao longo do tempo.
De fato, a atual situação da educação básica brasileira é conseqüência direta da baixa qualidade da oferta e do contexto em que ela se dá. A análise e
compreensão desse quadro, visando a sua reversão, devem levar em conta o
fato de que a qualidade da educação traz implícitos múltiplos significados.
O exame da realidade educacional, com seus diferentes atores individuais e
institucionais, evidencia quão diversos são os elementos para qualificar, avaliar e precisar a natureza, as propriedades e os atributos desejáveis do processo educativo, considerando a produção, organização, gestão e disseminação
de conhecimentos fundamentais ao exercício da cidadania.
O desencanto dos jovens com a escola e sua exclusão precoce do sistema
educacional estão na raiz dos problemas sociais que alguns setores querem
solucionar por meio de medidas repressivas e punitivas. Se quisermos evitar
a barbárie decorrente de um país desigual, o único caminho é devolver aos
jovens o direito de sonhar com um futuro. Para isso, o primeiro passo é criar
oportunidades educacionais no presente.
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O presente estudo analisa um conjunto de indicadores do Ensino Fundamental no Brasil, tendo como referência os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)/IBGE. O texto apresenta as considerações metodológicas que nortearam o trabalho e uma breve retrospectiva acerca do tema.
Procede-se a uma discussão dos dados da PNAD-2005, relacionando-os a
anos anteriores de sua aplicação. São também discutidos outros indicadores,
especialmente dados do Censo Escolar e do SAEB e, sempre que pertinente,
estabelecendo-se uma comparação com os dados da PNAD. São ainda considerados indicadores de alguns países selecionados, com o intuito de estabelecer paralelos com aqueles relativos ao Brasil. Para finalizar, é apresentada
uma síntese, que, além de elencar as principais constatações percebidas ao
longo do estudo, aponta alguns desafios para essa etapa da Educação Básica
no contexto do século XXI. Os dados indicam o fim de um ciclo expansionista
expresso na diminuição da freqüência entre 2004 e 2005, fenômeno articulado à redução da população na faixa de escolaridade obrigatória e a uma
relativa redução da distorção série-idade. Ao mesmo tempo, apontam graves
problemas no que se refere à qualidade da oferta, remetendo para o futuro
tanto a solução de problemas do passado quanto os de um presente marcado por amplas transformações.
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Quantidade; Qualidade; Indicadores
Educacionais; PNAD; Regiões Geográficas.
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1. Introdução
O Ensino Fundamental no Brasil representa uma população de 33.534.561
de pessoas na faixa etária de 7 a 14 anos, da qual 90% freqüentam a escola
pública. Essa etapa da escolaridade é, pois, prioritária na agenda das políticas governamentais. Conseqüentemente, os diferentes instrumentos que
possibilitam o acompanhamento da evolução de sua oferta e a avaliação de
indicadores a ela referentes devem ser objeto de amplo e cuidadoso estudo.
O presente trabalho insere-se nessa perspectiva, apresentando reflexão sobre o tema em foco na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
referente ao ano de 2005.
A PNAD é um instrumento concebido pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), de periodicidade anual, e que nas últimas edições vem
ampliando as variáveis pesquisadas relacionadas à educação em geral e ao
Ensino Fundamental, em particular. Os números apresentados pelas PNAD
expressam tendências resultantes de processos que não ocorrem de forma
abrupta; antes, vão se construindo no tempo e resultam de valores, idéias,
políticas e práticas. Por isso mesmo, os dados necessitam ser analisados à luz
do contexto em que são produzidos e, amiúde, relativizados.
O Ensino Fundamental é a única etapa obrigatória e gratuita da Educação
Básica. A partir da Constituição Federal de 1988, passa a configurar-se como
direito público subjetivo, implicando seu “não-oferecimento” ou “oferta irregular” em “responsabilidade da autoridade competente” (art. 208, §§ 1º e 2º).
Na década que se segue à aprovação da Carta Magna, recebe tratamento diferenciado também do ponto de vista do financiamento. Tais circunstâncias
geram condições propícias ao aumento de sua oferta. Estaria este ciclo de
expansão encerrado? Os dados mais recentes parecem indicar que sim.
A PNAD-2005 revela redução na freqüência a essa etapa da escolaridade em
relação a 2004. Aparentemente, essa seria uma situação negativa, já que é
de se esperar que, em um país com uma população em crescimento, a oferta
escolar acompanhe tal tendência. A pergunta que cabe formular sob tais circunstâncias é: a redução de matrículas, de fato, sinaliza mera retração da oferta
ou estaria ilustrando outro movimento?
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1

Programa Internacional para
Avaliação de Estudantes
(Programme for International Student
Assessment) é uma avaliação trianual
promovida pela Organização para
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) que avalia
estudantes de 15 anos de idade em
habilidades de leitura, matemática
e ciências. A primeira avaliação foi
realizada em 2000, focalizando a
leitura, a segunda em 2003, para
matemática e a terceira em 2006,
com foco principal em ciências.
Além 30 dos países pertencentes a
OCDE, o PISA foi realizado em mais
11 países denominados parceiros,
nos quais o Brasil se inclui.

2

O Laboratório Latinoamericano
de Evaluación de la Calidad de
la Educación (LLECE) realizou o
Primeiro Estudo Internacional
Comparativo em 1997 visando
testar a capacidade de linguagem
e matemática de alunos de terceira
e quarta séries em 11 países da
América Latina e Caribe. O Segundo
Estudo Comparativo Internacional foi
aplicado em 2006, com o objetivo de
verificar a capacidade de linguagem
e matemática de alunos de terceira e
sexta séries.

3

Sistema de Avaliação da Educação
Básica, criado em 1992, avalia os
alunos em três coortes: 4ª e 8ª séries
do Ensino Fundamental e 3ª série do
Ensino Médio, nas disciplinas Língua
Portuguesa e Matemática.

4

Para consulta ao EDUDATABRASIL,
acessar o site:
<http://www.inep.gov.br>.

5

Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura.

6

Base de dados disponível no site:
<http://devdata.worldbank.org/
edstats/cd5.asp>.

Detendo-se sobre indicadores relativos ao Ensino Fundamental na PNAD2005 e outras estatísticas educacionais, este estudo propõe-se a refletir sobre
o tema na expectativa de melhor situar e compreender alguns de seus desafios. O texto está organizado em seções, começando por uma breve retrospectiva. Procede-se a uma discussão dos dados da PNAD-2005, relacionando-os a anos anteriores de sua aplicação. São também apresentados outros
indicadores sobre o Ensino Fundamental, sempre que pertinente estabelecendo comparação com os dados da PNAD. São ainda considerados indicadores de alguns países selecionados, com o intuito de estabelecer paralelos
com aqueles relativos ao Brasil. Para finalizar, é apresentada uma síntese, que,
além de elencar as principais constatações percebidas ao longo do estudo,
aponta alguns desafios do Ensino Fundamental brasileiro no contexto do
século XXI.

2. Considerações Metodológicas
A literatura sobre indicadores do Ensino Fundamental, tema afeto à política
e à gestão educacional, não tem sido o campo preferencial de estudos entre
os pesquisadores da área de educação, exceto por poucas e honrosas exceções, via de regra, encetadas por estatísticos e economistas. A matéria-prima
a explorar neste terreno, contudo, é vasta. Desde o século XIX, são produzidas
estatísticas educacionais, e o acervo acumulado sobre essa temática não é
desprezível (ALMEIDA, 1989). O Ministério da Educação (MEC) realiza anualmente o censo escolar sobre a educação básica que disponibiliza considerável volume de informações a esse respeito. Existem também bases de dados
robustas sobre o desempenho de alunos nas diversas etapas da Educação
Básica, provenientes de avaliações de sistema no âmbito internacional (PISA1
e LLECE),2 nacional (SAEB)3 e estaduais, realizadas no e pelo país. Boa parte
dessas informações encontra-se disponível na EDUDATA4 e estão a requerer
um olhar atento da pesquisa educacional assim como comparações com outros países, o que é possível também por meio da Base de Dados da UNESCO5
(World Education Indicators).6
Na escolha das diferentes estatísticas procurou-se contemplar não apenas
os indicadores mais recentes, mas também séries históricas que permitissem situar a curva de evolução do Ensino Fundamental nos últimos 15 anos.
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A especificidade de cada um dos acervos de informação utilizados levou a
algumas escolhas nem sempre propícias à comparação entre as bases de
dados. Considerou-se, contudo, a perspectiva de comparabilidade interna
das mesmas. Em relação ao EDUDATA, adotou-se o recorte 1999-2005. Para
a UNESCO tomou-se o período 1992-2004, uma vez que os dados relativos a
2005 ainda não estavam disponíveis. Para a PNAD retrocedeu-se um pouco
mais na cronologia, utilizando-se dados do intervalo 1992-2005. Nesse caso,
a opção foi visualizar a situação anterior às mudanças que atingem o Ensino
Fundamental a partir de 1998. Tomou-se 1992 como ano-base de modo a visualizar o movimento de expansão. No caso da distribuição por rede utilizaram-se dados a partir de 2002, ano em que a referida informação passa a ser
coletada pela PNAD e para o acesso as novas tecnologias, utilizou-se os dados
de 2005, quando este item passa a ser incluído na coleta.
Feitas essas considerações gerais em torno dos procedimentos adotados, é
oportuno passar à reflexão sobre alguns aspectos relativos ao percurso histórico do Ensino Fundamental brasileiro.

3. Breve Retrospectiva
Por tempo considerável, o Ensino Fundamental foi o grande esquecido das
políticas educacionais. Um estudo sobre as origens da organização escolar
no país revela a escassa preocupação com a introdução à leitura, à escrita, ao
cálculo e aos demais códigos da cultura letrada.
É verdade que os jesuítas manifestaram interesse pelas “escolas de ler e escrever” mas, de fato, as iniciativas que vieram a prevalecer como legado desses
primeiros educadores foi de outra natureza. Ao longo dos primeiros séculos
de história, o acesso à educação representava privilégio das elites e a tarefa
de iniciação à aprendizagem considerada necessária à formação das camadas
dominantes da sociedade era feita por preceptores e, quando muito, mestres
escolas.
O espaço, por excelência, de transmissão do conhecimento era a Casa Grande,
quando se tratavam de famílias abastadas, ou a própria Casa da Professora,
onde a improvisação de soluções paliativas foi traço marcante da formação
educacional brasileira.
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A presença de uma legislação relativa à educação remonta ao século XIX.
A Lei de 15 de outubro de 1827 é o primeiro instrumento normativo de relevo para o Ensino Fundamental, ao dispor que “em todas as cidades, vilas e
lugares mais populosos” haveria “as escolas de primeiras letras” que fossem
necessárias (art. 1º). Nessa mesma lei, estão também as primeiras orientações
acerca dos conteúdos curriculares a serem ministrados. Diz-se que:
Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria
prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão
dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História
do Brasil (art. 6°).

A distância entre as intenções e os fatos, todavia, foi considerável. Muito tempo se passou até que fossem criadas escolas que atendessem a todos. Podese dizer que, de uma maneira geral, a escola elementar é uma instituição tardia no Brasil e sua configuração em moldes contemporâneos remonta aos
anos de 1930. Não que esta inexistisse, mas por serem frágeis as suas formas
de organização.
A ausência de uma instituição que abrigasse toda a população ao longo dos
primeiros séculos de história da formação da sociedade brasileira respondeu
por vários problemas que não cabe aqui aprofundar. Importa, sim, considerar que, enquanto outros países da América Latina equacionaram a questão
da oferta escolar desde os primórdios da colonização, o país só priorizou tal
atendimento no final do século XX.
Apenas nos anos de 1990 foi concebido um instrumento definitivo para equa-

7

Pela LDB de 1996, o acesso ao
ensino fundamental seria facultativo
a partir dos seis anos de idade (art.
87, §3º, I). Em 2006 foi aprovada a lei
que institui o ensino de nove anos,
que deverá tornar-se obrigatório
até 2010 (Lei nº 11.274/2006). Ver:
http:portal.mec.gov.br/seb/ em
SEB/Ensino Fundamental para Nove
Anos.

cionar o problema da oferta de Ensino Fundamental, mais especificamente
a partir da aprovação de uma legislação que veio a criar condições para o
financiamento da etapa obrigatória da Educação Básica destinada à população de sete a quatorze anos.7 Isso foi possível por meio da aprovação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – a LDB (Lei nº 9.394/96) – e do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), instituído pela Emenda Constitucional nº 14,
de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro
do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997.
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O FUNDEF foi o mecanismo viabilizado para comprometer de forma inequívoca o Poder Público com a aplicação das receitas previstas pela Constituição
de 1988 (art. 212) no Ensino Fundamental. A partir de sua implantação, estados, Distrito Federal e municípios passam a ser obrigados, sob as penas da
lei, a nele aplicar pelo menos 60% dos recursos relativos aos 25% da receita
proveniente de impostos destinada à educação. Cada Unidade da Federação
constitui um fundo contábil no qual estado e municípios aportam recursos
correspondentes à sua arrecadação, que são redistribuídos segundo o número de matrículas no Ensino Fundamental.8

8

Para maiores esclarecimentos,
conferir: http://portal.mec.gov.br/
seb/ em SEB/ Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do
Magistério.

9

No caso de oferta por rede e acesso
a novas tecnologias, as séries
históricas são diferenciadas em
decorrência da inclusão destas
variáveis em anos recentes, na
PNAD.

Se até então prevalecia uma tendência de dispensar importância menor a esta
etapa da Educação Básica, com as iniciativas desencadeadas a partir dos instrumentos normativos aprovados a partir de 1996, o País passa, efetivamente,
a priorizar as políticas voltadas para a escola elementar. Este fato representa
um ponto de inflexão na história do Ensino Fundamental no Brasil, refletindo
de forma decisiva sobre a oferta de matrículas na última década. Os dados
da PNAD-2005 oferecem recorte ilustrativo dessa trajetória que o presente
estudo pretende aprofundar.

4. O Ensino Fundamental na PNAD
Esta seção procura estudar as variáveis: freqüência escolar, distorção idadesérie e oferta por rede de ensino, mercado de trabalho, acesso a novas tecnologias e comportamento da estrutura etária, considerando a dimensão territorial na perspectiva das cinco regiões do País. A análise dos dados por meio
da série histórica selecionada permite visualizar movimentos e tendências ao
longo dos últimos 15 anos no Ensino Fundamental brasileiro.9
A explicação para a situação encontrada deve ser buscada em variáveis internas ao sistema educacional, como melhoria nos indicadores de distorção idade-série e em variáveis externas, caso do comportamento da estrutura etária
no período 1992-2005, explorada no tópico 4.6.

4.1 Freqüência escolar
A freqüência escolar é um indicador medido pela PNAD e informa sobre
a eficiência interna do sistema escolar. Para compreender a situação de
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freqüência escolar no Ensino Fundamental, é importante observar o que
ocorre na etapa anterior de escolarização – a Educação Infantil – e na etapa
subseqüente, que é o Ensino Médio.
A Tabela 1 mostra o comportamento da freqüência escolar da Educação Infantil, nos anos 1992, 1998, 2004 e 2005.

Tabela 1
Pessoas que Freqüentavam a Educação Infantil
País e Regiões
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

1992

1998

2004

2005

4.364.708
251.696
1.982.201
1.577.051
322.622
231.138

6.542.411
364.632
2.511.045
2.581.032
743.860
341.842

8.371.398
627.024
2.737.557
3.573.238
959.924
473.655

8.265.294
645.086
2.768.851
3.432.730
955.719
462.888

Fonte: PNAD/IBGE.

Estudos mostram que a freqüência à educação infantil é fator determinante
de melhor desempenho no Ensino Fundamental. No caso brasileiro, há de
se observar que, embora o crescimento detectado nesta etapa de ensino
tenha acontecido no período 1992-2005, o biênio 2004-2005 apresenta um
decréscimo.
Considerando o período 1992-1998, o País cresce 49,9% enquanto a Região Sul é a que apresenta maior crescimento (130,6%), seguido do Sudeste
(63,7%). Nesse período, o Nordeste é a região que menos cresce, com 26,7%.
No período 1998-2005, o fenômeno do crescimento da freqüência da Educação Infantil continua acontecendo no País (26,3%) com a Região Norte
apresentando o maior crescimento (76,9%), seguido da região Centro-Oeste com 35,4%. Mais uma vez, o Nordeste é a Região que apresenta menor
crescimento (10,3%).
O período 2004-2005 revela configuração de crescimento diferenciado, com
o país diminuindo a freqüência em 1,3% e as Regiões Norte e Nordeste, mantendo crescimento positivo de 2,9% e 1,1%, respectivamente. Observadas
as contribuições das Regiões Nordeste e Sudeste na freqüência total do País
nessa etapa de ensino, as duas são responsáveis por 75%, sendo que a primeira responde por 33,5% e a segunda, por 41,5%.
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Considerando que a taxa de escolarização líquida desta etapa ainda está longe de ser universalizada, é motivo de preocupação a redução de freqüência
apontada no período para o País. Entretanto, a discussão sobre oferta de Educação Infantil deve ultrapassar os resultados captados pela PNAD, uma vez
que esta não informa sobre as faixas etárias dessa etapa de ensino (Creche:
0 a 3 anos e Pré-Escola: 4 e 5 anos).10
A Tabela 2 registra um crescimento de 13,3% no número de alunos freqüentando o Ensino Fundamental no País no período 1992-1998, enquanto o crescimento é de apenas 1,9% no período 1998-2005. Tais dados mostram que
o processo de ampliação do acesso começa a ocorrer já no início da década
de 1990, sendo plenamente atingida a partir da implantação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (FUNDEF) em 1998.
O período 2004-2005 registra diminuição na freqüência escolar de 1%, fato
explicado pelos resultados alcançados na redução da distorção idade-série neste nível de ensino e pelo comportamento da estrutura populacional,
como será analisado no tópico 4.6 mais adiante.

Tabela 2
Estudantes de 5 Anos ou mais de Idade que Freqüentavam o Ensino Fundamental
Regular
País e Regiões Geográficas
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

1992

1998

2004

2005

27.868.431

31.563.880

32.496.011

32.168.184

1.616.693
8.504.309
11.786.863
3.961.570
1.998.996

1.938.040
10.765.395
12.305.463
4.277.924
2.277.058

3.213.482
10.736.534
11.984.742
4.246.520
2.314.733

3.216.728
10.624.876
11.789.585
4.192.988
2.344.007

Fonte: PNAD/IBGE.

No que diz respeito à participação por região, o período 1992-1998 registra
crescimento na participação do Nordeste de 26,6%, seguido da Região Norte, com 19,9%. Chama a atenção o fato da participação relativa da região
Nordeste ter aumentado (em 1992 respondia por 30,5% do total e em 2005
responde por 33%), enquanto a Região Sudeste diminui sua contribuição
(em 1992 era 42,3% do contingente de pessoas freqüentando este nível de
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Após a inclusão do nono ano no
Ensino Fundamental, a faixa etária
de Pré-Escola muda de 4 a 6 anos
para 4 e 5 anos. O Censo Escolar,
embora continue coletando
dados de Pré-Escola na faixa
etária de 4 a 6 anos, possui campo
específico para coleta de crianças
de 6 anos matriculadas no Ensino
Fundamental.
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ensino, em 2005 passa a ser 36,6%). Esses dados mostram que a oferta de
Ensino Fundamental na Região Sudeste em 1992 já se encontrava em situação superior a da Região Nordeste, o que pode ser explicado pelo nível de
desenvolvimento da Região e pelo processo de industrialização. O esforço
despendido pelo Nordeste no período 1992-1998 e a criação do FUNDEF em
1998 faz com que a expansão do Ensino Fundamental na Região represente a
inclusão maciça da população de 7 a 14 anos e de outras faixas etárias aptas
a cursar esta etapa de educação.
A lógica financeira instituída pelo FUNDEF provocou uma onda de municipalização da oferta de Ensino Fundamental, de forma acelerada, algumas
vezes, gerando disputa entre as redes estadual e municipal. Esse momento
de expansão da oferta se deu sem maiores cuidados com o estabelecimento de indicadores de qualidade, fato que se agrava em anos subseqüentes,
como se verá ao tratar das taxas de rendimento e desempenho do sistema
escolar brasileiro.
A Tabela 3 apresenta a situação de freqüência escolar para aqueles que cursavam o Ensino Médio nos anos 1992, 1998, 2004 e 2005.

Tabela 3
Pessoas que Freqüentavam o Ensino Médio
País e Regiões
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

1992

1998

2004

2005

3.650.333

6.384.760

10.130.940

9.958.108

182.414
832.704
1.823.373
569.852
241.990

372.118
1.328.814
3.231.573
980.966
471.289

777.248
2.683.155
4.510.935
1.438.627
720.975

823.647
2.660.292
4.380.489
1.379.498
714.182

Fonte: PNAD/IBGE.

Dados da PNAD mostram que a freqüência ao Ensino Médio no período 19921998 apresenta crescimento de 74,9%, o maior entre todas as etapas da Educação Básica, sendo a Região Nordeste a que menos cresceu (59,6%). Essa
onda de crescimento se confirma no período 1998-2005, desta feita com as
Regiões Norte e Nordeste apresentando os maiores crescimentos – 121,3%
e 100,2% – respectivamente. Nesse momento, embora as Regiões Sudeste e
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Sul mostrem crescimento, este já é inferior ao registrado no período anterior.
No período 2004-2005 o País apresenta uma queda de 1,7%, sendo o Norte
a única Região que ainda persiste crescendo (6%). Quando comparadas as
Regiões Nordeste e Sudeste em 2005, percebe-se que a primeira responde
por 26,7% da freqüência total do País, enquanto a segunda é responsável por
44% do total, totalizando 70,7% da freqüência do País.
Os dados permitem mostrar que apenas uma pequena parcela dos estudantes que freqüentavam o Ensino Fundamental no período em análise teve
acesso à Educação Infantil, sendo a Região Sudeste a que apresenta melhor
percentual. Na outra ponta, os dados de freqüência do Ensino Médio revelam
que nem todos os estudantes que concluem o Ensino Fundamental – observadas as taxas de reprovação e abandono – tem acesso a última etapa da
Educação Básica.
Como já foi discutida ao longo deste tópico, a oferta de Educação Infantil e Ensino Médio não estão universalizadas no País e apresentam agudas
discrepâncias regionais, o que representa desafio imediato para a política
educacional.
Quando estratificados por sexo (Tabela 4), observa-se no País crescimento
da participação dos homens maior que as mulheres, invertendo a situação
observada em 1992, quando, o número absoluto de mulheres era maior que
o de homens. Esse fenômeno aconteceu de forma mais intensa na Região
Nordeste, registrando-se no período 1992-1998, crescimento na participação dos homens de 34,7%, enquanto a de mulheres cresce apenas 19,2%.
No período 1998-2005, a Região Norte é responsável pelo maior crescimento de homens e mulheres freqüentando a escola de Ensino Fundamental
(66 e 65,9%, respectivamente). Embora não seja possível fazer inferências
a partir desses dados, é de se indagar sobre o que teria permitido que a
expansão nessas Regiões absorvesse homens até então excluídos do acesso
ao Ensino Fundamental.
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Em termos de país, no período 2004-2005, as variações são negativas,
sendo que o percentual de mulheres decresceu mais que o homens
(-1,2% x -0,8%). Observa-se, porém, ligeiro aumento da presença feminina
no Sul entre 2004 e 2005, assim como na Região Centro-Oeste, o crescimento
ocorre para ambos os sexos.

Tabela 4
Estudantes de 5 Anos ou mais de Idade, por Sexo, que Freqüentavam o Ensino Fundamental Regular
País e Regiões Geográficas
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Sexo

1992

1998

2004

2005

Homem

13.828.803

16.249.317

16.645.980

16.509.363

Mulher

14.039.628

15.314.563

15.850.031

15.658.821

Homem

777.187

969.198

1.646.091

1.609.071

Mulher

839.506

968.842

1.567.391

1.607.657

Homem

4.050.087

5.456.730

5.450.374

5.448.853

Mulher

4.454.222

5.308.665

5.286.160

5.176.023

Homem

5.990.447

6.468.155

6.185.436

6.125.949

Mulher

5.796.416

5.837.308

5.799.306

5.663.636

Homem

2.007.054

2.199.004

2.206.387

2.148.833

Mulher

1.954.516

2.078.920

2.040.133

2.044.155

Homem

1.004.028

1.156.230

1.157.692

1.176.657

Mulher

994.968

1.120.828

1.157.041

1.167.350

Fonte: PNAD/IBGE.

Os dados da Tabela 5 mostram o comportamento dos estudantes do Ensino
Fundamental por cor ou raça no período 1992-2005 obtidos pelas PNAD. No
período 1992-1998 os percentuais de todas as raças crescem no País, sendo
a branca a que menos cresce (5,4%) e a indígena, a que mais cresce (281,4%).
No período seguinte (1998-2005), são as populações negras e pardas as únicas que aumentam 7 e 11,7%, respectivamente. No biênio 2004-2005, a única
raça que apresenta redução é a branca (4,7%).
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Tabela 5
Estudantes do Ensino Fundamental por Cor ou Raça
País e Regiões

Indígena

Branca

1992

1998

2004

2005

1992

1998

2004

2005

Brasil

23.765

90.633

41.747

56.616

14.248.030

15.016.720

14.506.095

13.830.427

Norte

1.288

7.242

4.675

6.957

448.794

500.435

643.135

663.763

Nordeste

2.823

24.406

14.594

13.468

2.232.908

2.821.100

2.839.031

2.774.980

Sudeste

6.692

33.895

12.943

11.711

7.356.536

7.288.043

6.698.781

6.215.623

Sul

6.299

8.958

1.772

12.159

3.318.396

3.445.841

3.419.806

3.272.456

Centro-Oeste

6.663

16.132

7.763

12.321

891.396

961.301

905.342

903.605

País e Regiões

Preta

Amarela

1992

1998

2004

2005

1992

1998

2004

2005

Brasil

1.331.007

1.647.936

1.696.314

1.763.820

77.587

96.252

75.897

85.952

Norte

34.788

29.695

107.317

90.647

5.938

5.022

4.018

6.745

Nordeste

448.258

568.252

572.455

645.246

3.483

8.714

14.222

8.047

Sudeste

723.533

850.311

773.634

786.807

51.033

66.405

44.499

55.950

Sul

83.465

123.609

142.643

130.501

11.305

7.823

5.902

8.732

Centro-Oeste

40.963

76.069

100.265

110.619

5.828

8.288

7.256

6.478

País e Regiões

Parda
1992

1998

2004

2005

Brasil

12.187.244

14.709.343

16.175.484

16.429.998

Norte

1.125.885

1.395.646

2.453.863

2.448.616

Nordeste

5.816.837

7.342.419

7.296.232

7.182.659

Sudeste

3.648.271

4.064.645

4.454.885

4.718.599

542.105

691.693

676.397

769.140

1.054.146

1.214.940

1.294.107

1.310.984

Sul
Centro-Oeste
Fonte: PNAD/IBGE.

A Tabela 6 apresenta dados da PNAD referentes à freqüência escolar líquida
no Ensino Fundamental. Embora se registre diminuição em número absoluto de estudantes, a taxa de freqüência escolar líquida no Ensino Fundamental vem crescendo, o que denota melhoria na eficiência interna do sistema,
oportunizando o acesso e assegurando a permanência das crianças e jovens na escola.
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Tabela 6
Taxa de Freqüência Escolar Líquida no Ensino Fundamental
11

O INEP define distorção idadesérie como o percentual de
alunos, em cada série, com idade
superior à idade recomendada.
Em um sistema educacional
seriado, existe adequação teórica
entre a série e a idade do aluno.
No caso brasileiro, considerase a idade de sete anos como a
idade adequada para ingresso
no Ensino Fundamental, cuja
duração, normalmente, é de 8 anos.
Seguindo este raciocínio é possível
identificar a idade adequada
para cada série. Esse indicador
permite avaliar o percentual de
alunos, em cada série, com idade
superior à idade recomendada.
Como o Censo Escolar obtém a
informação sobre idade por meio
do ano de nascimento, adota-se o
seguinte critério para identificar os
alunos com distorção idade-série:
considerando o Censo Escolar
do ano t e a série k do Ensino
Fundamental, cuja idade adequada
é de i anos, então o indicador será
expresso pelo quociente entre o
número de alunos que, no ano
t, completam i + 2 anos ou mais
(nascimento antes de t -[i + 1]),
e a matrícula total na série k. A
justificativa deste critério é que os
alunos que nasceram em t – [i +
1], completam i + 1 anos no ano t
e, portanto, em algum momento
deste ano (de 1º de janeiro a 31 de
dezembro) ainda permaneciam
com i anos e, por isso, o critério aqui
adotado, considera estes alunos
como tendo idade adequada para
esta série. Os que nasceram depois
de t – [i + 1] completam, no ano t, i
anos ou menos (INEP, 2004).

País e Regiões Geográficas

Ensino Fundamental (7 – 14 anos)
1999

2002

2005

Brasil

92,29

93,68

94,42

Norte

91,42

92,04

93,05

Nordeste

89,08

91,48

92,36

Sudeste

93,94

95,06

95,81

Sul

95,02

95,60

95,92

Centro-Oeste

93,24

93,67

94,71

Fonte: PNAD/IBGE.

Quando observadas as taxas por região, o Nordeste foi o que mais cresceu no
período 1999-2005 apresentando um aumento de 4%. Embora registre aumento acima da média do Brasil, esta Região ainda possui taxa de freqüência
escolar líquida inferior à Região Sul (92,4% e 95,9%). Há que se considerar
que os indicadores obtidos pelo Nordeste na oferta de Ensino Fundamental
têm forte impacto no resultado agregado para o País, uma vez que a Região
responde por 30% da participação total.

4.2 Distorção idade-série
Pela PNAD é possível identificar a distorção idade-série por ano de atraso,
como mostra a Tabela 7. Nesse caso, não se aplica a definição adotada pelo
Censo Escolar, uma vez que a PNAD capta crianças que apresentam um ano
de distorção idade-série,11 que representam 19,85% em 2005.
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Tabela 7
Distorção Idade-Série dos Alunos que Freqüentam o Ensino Fundamental (5 a 22 Anos com no
Máximo 8 Anos de Atraso)
Distorção

(Com negativos)

Número de Anos

1992

1998

2004

2005

-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

0,74%
5,61%
27,76%
20,93%
14,69%
10,76%
7,49%
4,79%
3,01%
1,80%
1,12%

0,83%
6,63%
31,58%
20,61%
12,79%
9,28%
6,43%
4,30%
2,72%
1,75%
1,22%

1,30%
11,12%
41,28%
20,06%
10,10%
6,05%
3,86%
2,22%
1,39%
0,93%
0,64%

1,18%
11,42%
42,00%
19,85%
10,06%
6,02%
3,72%
2,10%
1,28%
0,80%
0,68%

Fonte: PNAD/IBGE.

A Tabela 7 e o Gráfico 1 permitem visualizar os percentuais de alunos com
anos de distorção em 1992, 1998, 2004 e 2005, e constatar que as maiores
concentrações estão naqueles que apresentam 1 a 3 anos de distorção, que
em 1992 representavam 46,38% e em 2005 totalizam 35,93%. Embora os percentuais sejam significativamente menores, é no grupo daqueles que apresentam 4 anos ou mais de distorção idade-série que se registram as maiores
reduções (52,9%) no período 1992-2005.
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Políticas públicas de estímulo a programas de aceleração de aprendizagem
permitiram a diminuição dos indicadores de distorção idade-série no período 1992-2005, fato que continua ocorrendo ainda no biênio 2004-2005. No
entanto, o fenômeno da distorção no Ensino Fundamental ainda persiste em
patamares altos, o que demanda a adoção de políticas emergenciais visando
melhorar a eficiência interna do sistema escolar. Considerando os dados obtidos na PNAD-2005, cerca de 24,66% da população freqüentando o Ensino
Fundamental encontra-se nessa situação, o que significa que 1/4 dos recursos
aplicados nessa etapa de ensino está sendo utilizado para despesas correntes
com pessoal e infra-estrutura adicional. A resolução deste problema representaria significativa intervenção para otimizar os recursos disponíveis para
este nível de ensino, e aplicar mais e melhor naqueles estudantes que encontram-se no fluxo regular.
A distorção idade-série negativa captada pela PNAD diz respeito aos alunos
com menos de sete anos freqüentado o Ensino Fundamental. No caso de dois
anos a menos estariam as crianças com cinco anos de idade incluídas nessa

12

Baseado na LDB, título IX – das
Disposições Transitórias – art. 87,
§ 3º, Inciso I, e que foi
regulamentada pelas Leis
n° 10.172/2001 e n° 11.114/2005, e
pelo Parecer nº 18/2005 e Resolução
nº 03/2005 do Conselho Nacional de
Educação e da Câmara da Educação
Básica.

etapa de ensino, que apresenta crescimento de 42,2% no período 1998-2005,
embora tenha decrescido de 9,2% no biênio 2004-2005. Quanto às crianças
de seis anos freqüentando o Ensino Fundamental, registra-se aumento de
72,2% no mesmo período e de 2,7% no biênio 2004-2005. Esse fenômeno
está associado à inclusão das crianças de seis anos12 nessa etapa de educação,
fato que vem gradativamente acontecendo desde a implantação do FUNDEF.
A tendência é que até 2010 todas as crianças de seis anos estejam matriculadas nessa etapa de ensino.

4.3 Oferta por rede
A oferta do Ensino Fundamental no Brasil tem sido feita prioritariamente pelo
poder público, em conformidade com os dispositivos da Constituição e da
LDB, que o tratam como dever e obrigatoriedade do Estado (CF, art. 208, I e
LDB, art. 4°, I). Os dados da Tabela 8 mostram o comportamento da oferta das
redes pública e particular no período 2002-2005, momento em que a PNAD
inclui este indicador no processo de coleta de dados.
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Tabela 8
Pessoas que Freqüentavam o Ensino Fundamental Regular por Rede de Ensino
País e Regiões Geográficas
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Rede

2002

2003

2004

2005

Pública

28.585.818

30.097.512

30.569.469

30.484.083

Particular

3.308.650

3.470.244

3.704.510

3.608.330

Pública

2.110.267

2.266.059

3.176.695

3.219.127

Particular

184.708

178.235

238.260

221.895

Pública

10.228.284

10.700.286

10.223.913

10.199.306

Particular

1.027.247

1.079.157

1.129.392

1.108.478

Pública

10.348.743

10.843.017

10.921.914

10.888.714

Particular

1.426.985

1.543.208

1.655.625

1.577.445

Pública

3.874.636

4.078.499

4.125.474

4.023.433

Particular

382.460

387.234

383.005

406.462

Pública

2.023.888

2.142.954

2.121.473

2.153.503

Particular

287.250

283.745

298.228

294.050

Fonte: PNAD/IBGE.

Os dados da PNAD 2005 confirmam o predomínio da rede pública no País e
nas diversas regiões. No que diz respeito à rede privada, registra-se crescimento de 0,2% no País em 2005 em relação a 2002, tendo havido diminuição
desta rede apenas nas Regiões Norte e Centro-Oeste. Ao considerar o biênio
2004-2005, os dados da PNAD apontam decréscimo de 0,2% da rede privada
no País, com crescimento apenas da Região Sul, que passa de 8,5% para 9,2%.
A situação do Nordeste é a que se apresenta mais constante, com menor variação desta oferta.
O Gráfico 2 apresenta a distribuição da freqüência ao Ensino Fundamental
regular por rede em termos de regiões.
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No Brasil, a rede pública responde por 89,4% da freqüência do Ensino Fundamental, com as Regiões Nordeste e Sudeste juntas representando 69,2%
deste total. A primeira é responsável por 33,5% e a segunda por 35,7%, o que
mostra a importância dos resultados obtidos por cada uma das regiões e o
impacto sobre os resultados gerais do País.

4.4 Ensino Fundamental e mercado de trabalho
Embora esteja preconizado na LDB que o Ensino Fundamental é uma etapa
da Educação Básica destinada àqueles que se encontram na faixa de 7 a
14 anos, os dados de distorção idade-série da PNAD mostram que a faixa
populacional atendida nesta etapa de ensino, pode chegar até 22 anos de
idade. As Tabelas 9 e 10 procuram analisar a situação de inserção no mercado de trabalho da população de 10 a 22 anos que está freqüentando o
Ensino Fundamental.
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Tabela 9
Condição de Atividade dos Estudantes do Ensino Fundamental com Idade entre 10 e 22 Anos
País e Regiões
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Economicamente Ativo

Não-Economicamente Ativo

1992

1998

2004

2005

1992

1998

2004

2005

29,59%
29,01%
35,90%
23,59%
30,81%
18,66%

24,49%
23,71%
32,74%
17,24%
23,76%
12,81%

17,80%
22,30%
25,59%
10,05%
16,68%
6,68%

18,24%
21,28%
26,51%
11,24%
15,32%
6,58%

70,20%
70,53%
63,65%
76,40%
68,92%
81,34%

75,41%
76,25%
67,18%
82,59%
76,23%
87,19%

82,20%
77,70%
74,40%
89,95%
83,32%
93,32%

81,75%
78,72%
73,49%
88,76%
84,68%
93,42%

Fonte: PNAD/IBGE.

Quando analisados os dados relativos ao período 1992-2005, constata-se que
o País apresenta diminuição de 38,4% da população matriculada no Ensino
Fundamental que se encontram na condição de economicamente ativo. No
período 1992-1998, enquanto o Brasil reduz em 17,2% a população nessa
condição, o Nordeste diminui em 8,8% e o Sudeste em 26,9%. No período
subseqüente, o País diminui em 25,5%, e o Nordeste consegue reduzir 19%.
Em ambos os períodos, os melhores resultados são alcançados pelas Regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Em 2005, o Brasil apresenta 18,2% dos estudantes do Ensino Fundamental
na condição de economicamente ativos, sendo que no período 2004-2005
registra-se crescimento de 2,5%. Entre as Regiões, o Nordeste possui o maior
percentual (26,5%), seguido do Norte com 21,3%, com o Sudeste apresentando 11,24% dos estudantes nesta condição. No biênio, as Regiões Nordeste e
Sudeste foram as únicas que apresentaram crescimento – de 3,6 e 11,8% –
respectivamente.

Tabela 10
Condição de Ocupação dos Estudantes do Ensino Fundamental com Idade entre 10 e 22 Anos
País e Regiões
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Fonte: PNAD/IBGE.
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Ocupado

Desocupado

1992

1998

2004

2005

1992

1998

2004

2005

89,06%
85,38%
91,24%
86,20%
91,11%
89,40%

83,74%
83,01%
91,03%
71,27%
85,08%
81,15%

85,81%
89,80%
90,31%
70,50%
90,60%
81,75%

85,31%
89,54%
90,80%
70,71%
89,51%
76,83%

10,94%
14,62%
8,76%
13,80%
8,89%
10,60%

16,3%
17,0%
9,0%
28,7%
14,9%
18,8%

14,19%
10,20%
9,69%
29,50%
9,40%
18,25%

14,69%
10,46%
9,20%
29,29%
10,49%
23,17%
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A Tabela 10 oferece informações referentes à condição de ocupação dos estudantes do Ensino Fundamental com idade entre 10 e 22 anos. Os dados de
2005 mostram que 85,3% dos estudantes encontram-se ocupados, sendo a
Região Nordeste a que apresenta maior percentual (90,8%) e a Sudeste, menor percentual (70,7%). No biênio 2004-2005, o País apresenta queda neste
indicador de 0,6%, sendo que as Regiões Nordeste e Sudeste apresentaram
crescimento de 0,5% e 0,3%, respectivamente.
Tomando o período 1992-2005, observa-se que o País tem uma redução de
4,6% dos estudantes na condição de ocupados, com destaque para a Região
Sudeste, que obteve queda de 18% no período e a Região Nordeste que teve
o menor decréscimo do período (0,5%).
Mesmo considerando a situação de distorção idade-série já analisada anteriormente, os percentuais de estudantes de Ensino Fundamental que informam a condição de ocupados causam estranhamento e preocupação.
Nesse caso, caberia aprofundar a análise cruzando esses dados com os programas que procuram erradicar o trabalho infantil, com olhar diferenciado
para a faixa etária de 9 a 10 anos, incluída na faixa de 10 a 22 anos pesquisada
pela PNAD.
Considerando que as Regiões Sudeste e Nordeste são as que respondem pela
maior parcela da população brasileira nessa etapa de escolaridade, os dados
relativos as essas duas regiões apresentados nas Tabelas 8 e 9 revelam o tamanho das desigualdades inter-regionais do sistema educacional brasileiro,
desigualdades essas associadas a variáveis internas ao sistema e também a
dimensões externas, dentre elas a economia e o mercado de trabalho.

4.5 Acesso a novas tecnologias
O acesso a novas tecnologias – telefone celular, internet e microcomputadores – só passou a fazer parte da coleta da PNAD em 2005, o que
impede qualquer tipo de comparação com anos anteriores. A análise empreendida, portanto, se atém a comentários sobre a situação de 2005.
A Tabela 11 apresenta dados para o País e regiões sobre acesso a essas tecnologias por parte dos estudantes de Ensino Fundamental.
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Tabela 11
Informações sobre Microcomputadores, Internet e Telefone Celular dos Estudantes do Ensino
Fundamental em 2005
Possuem Telefone
Celular de Uso Pessoal

Utilizou Internet nos
Últimos 3 Meses

Possui Domicílio com
Microcomputador

Microcomputador
Utilizado para
Acessar Internet

Brasil

20,0%

22,4%

13,5%

68,7%

País e Regiões

Norte

10,7%

10,1%

5,7%

50,9%

Nordeste

11,5%

11,0%

4,5%

63,0%

Sudeste

24,6%

32,7%

21,2%

71,7%

Sul

32,6%

32,3%

20,5%

67,3%

Centro-Oeste

29,3%

25,4%

13,6%

68,0%

Fonte: PNAD/IBGE.

Embora apenas 13,5% dos estudantes habitem em domicílios com computador,
68,7% utilizam este equipamento para acessar a Internet, e 22,4% o fizeram
nos três meses anteriores a pesquisa da PNAD. Entre as regiões, os domicílios
do Norte e Nordeste são os que possuem menos microcomputadores (5,7 e
4,5%, respectivamente). O caso do Nordeste é o mais crítico, sendo três vezes
inferior a média do Brasil e 4,7 vezes inferior ao percentual da Região Sudeste.
No Norte e Nordeste, embora o micro seja utilizado para acessar a Internet,
nos últimos três meses da data da pesquisa, apenas 10,1% dos estudantes da
Região Norte e 11% da Região Nordeste, tinham realizado tal procedimento.
Quanto ao telefone celular, 20% dos estudantes do País afirmam possuir,
com a Região Sul apresentando o melhor resultado (32,6%) e a Norte, o pior
(10,7%). Observadas as Regiões Nordeste e Sudeste, a segunda apresenta um
percentual 2,1 vezes superior à primeira. O acesso e uso de tais tecnologias se
colocam como vetores para inclusão no mundo globalizado e no mercado de
trabalho em que o conhecimento agregado é cada vez maior e a velocidade
da informação é fator determinante para a economia. Esse tema será retomado adiante, quando serão discutidos aspectos relativos à infra-estrutura
escolar (Tópico 5.1.4, Tabela 18).
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4.6 Pirâmide etária
Um dos aspectos que permite entender a evolução da freqüência da população de cinco anos ou mais no Ensino Fundamental é o comportamento da estrutura demográfica do País. A Tabela 12 apresenta a configuração etária da
população brasileira a partir de coleta das PNAD de 1992, 1998, 2004 e 2005.
É perceptível a redução da população na faixa de 5 a 14 anos, que corresponde à freqüência ao Ensino Fundamental, assim como a diminuição da população de 0 a 4 anos, o que confirma a tendência de diminuição de matrículas
nesta etapa da ensino, como será visto nos dados do Censo Escolar (Tópico
5.1, Tabela 13).

Tabela 12
População Residente por Sexo e Grupos de Idade
Grupos de Idade

1992

1998

2004

2005

Homem

Mulher

Homem

Mulher

Homem

Mulher

Homem

Mulher

0 a 4 anos

-5,4%

5,2%

-4,8%

4,7%

-4,2%

4,0%

-4,0%

3,9%

5 a 9 anos

-5,8%

5,7%

-5,1%

4,7%

-4,9%

4,7%

-4,7%

4,5%

10 a 14 anos

-5,9%

5,8%

-5,4%

5,3%

-4,8%

4,6%

-4,8%

4,6%

15 a 19 anos

-5,0%

5,1%

-5,4%

5,3%

-4,9%

4,8%

-4,9%

4,8%

20 a 24 anos

-4,4%

4,5%

-4,4%

4,4%

-4,6%

4,7%

-4,7%

4,7%

25 a 29 anos

-4,0%

4,3%

-3,7%

4,0%

-4,0%

4,2%

-4,1%

4,3%

30 a 34 anos

-3,7%

4,0%

-3,7%

4,0%

-3,6%

4,0%

-3,7%

3,9%

35 a 39 anos

-3,2%

3,4%

-3,4%

3,7%

-3,4%

3,7%

-3,4%

3,8%

40 a 44 anos

-2,7%

2,9%

-3,1%

3,3%

-3,3%

3,5%

-3,2%

3,5%

45 a 49 anos

-2,1%

2,2%

-2,5%

2,7%

-2,8%

3,1%

-2,8%

3,1%

50 a 54 anos

-1,7%

1,9%

-2,0%

2,2%

-2,3%

2,6%

-2,3%

2,6%

55 a 59 anos

-1,4%

1,6%

-1,6%

1,8%

-1,7%

2,0%

-1,8%

2,1%

60 a 64 anos

-1,2%

1,4%

-1,3%

1,5%

-1,4%

1,6%

-1,4%

1,6%

65 a 69 anos

-0,9%

1,1%

-1,0%

1,2%

-1,1%

1,3%

-1,1%

1,3%

70 anos ou mais

-1,4%

1,8%

-1,6%

2,2%

-1,8%

2,5%

-1,8%

2,6%

Fonte: PNAD/IBGE.
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Os dados apresentados nos Gráficos 3 e 4 mostram que, nas duas últimas
décadas, o País está vivendo uma transição demográfica que implica numa
significativa diminuição do peso relativo das crianças e jovens de 0 a 19 anos
sobre o total da população (de 44,6% em 1992 para 36,2% em 2005). Este movimento na estrutura etária explica, em parte, a redução da freqüência escolar
identificada pelas PNADs do período 1992-2005, uma vez que a população de
5 a 14 anos diminui em 19,8%, passando de 23,2% em 1992, para 18,6% em
2005. Considerando que a população de 0 a 4 anos também apresenta decréscimo de 25,5% no mesmo período, passando de 10,6% para 7,9%, é possível confirmar a tendência de redução de demanda por Ensino Fundamental e
enfrentar, em situação menos adversa, o desafio de acelerar a universalização
da Educação Infantil, especialmente a pré-escola (4 e 5 anos).
A redução do número de pessoas em idade escolar na estrutura etária resulta
em menor pressão das demandas desta população sem um grande aumento
do grupo de pessoas de outras faixas etárias. Tal situação oferece circunstâncias propícias ao aumento de investimentos sociais em educação.

5. Outros Indicadores para uma Análise do Ensino Fundamental
Visando subsidiar os dados da PNAD, procurou-se analisar os mesmos indicadores a partir de coletas do Censo Escolar no período, permitindo confirmar tendências e apontar prospecções para os próximos anos. Além disso,
recorreu-se ao SAEB na expectativa de articular os dados quantitativos das
PNAD com alguns indicadores de qualidade.

5.1 Censo escolar
Embora a coleta de informações educacionais seja prática bastante antiga
no país, foi no início da década de 1990 que tais procedimentos passaram
a contar com recursos que permitiram gerar uma base de dados de grande
relevância para a política educacional do país. O denominado Censo Escolar, sob a responsabilidade do INEP, vinculado ao Ministério da Educação,
é realizado a cada ano e consta de um conjunto expressivo de dados que
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permitem a elaboração de vários indicadores de quantidade e qualidade
do sistema educacional do País, por região, estado, município, dependência
administrativa, etc.
A série histórica construída pelo Censo Escolar possibilita aos planejadores de
políticas educacionais direcionarem ações e definir metas a serem atingidas
a médio e longo prazos.

5.1.1 Freqüência escolar
Os dados de freqüência escolar no Brasil, discutidas na Seção 4.1, estão diretamente relacionados com o comportamento de matrículas do Ensino Fundamental. A partir dos dados apresentados na Tabela 13, é possível constatar
a diminuição no número absoluto de matrículas no Ensino Fundamental, com
uma queda de 7% no período 1999-2005, sendo o Nordeste a região onde a
redução foi maior (10,4%), seguido pela Região Sudeste, com 6,5%.

Tabela 13
Número Total de Matrículas por Dependência Administrativa
Regiões Geográficas
Brasil
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul

1999
36.059.742
2.613.977
12.492.156
3.293.266
13.187.969
4.472.374

Fundamental
2002
35.150.362
2.562.160
12.323.338
3.320.488
12.571.486
4.372.890

2005
33.534.561
2.445.008
11.189.835
3.348.370
12.324.167
4.227.181

Fonte: EDUDATA/INEP.

Embora a representação das duas regiões no total de matrículas do País tenha caído de 71,2% para 70,1%, a Região Nordeste é a que apresenta maior
queda de matrícula no período 1999-2005. Esse indicador tem associação
direta com o descongestionamento do fluxo escolar, fruto da redução da distorção idade-série empreendida pelos sistemas de ensino, como se verá na
discussão deste indicador.

5.1.2 Distorção idade-série
O estudo do fenômeno da distorção idade-série pode ser visto como de alta
complexidade para a política educacional, uma vez que traz em si, impacto
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sobre a eficiência e a eficácia do sistema escolar e se relaciona com um conjunto significativo de variáveis quantitativas e qualitativas na educação.
A Tabela 14 apresenta dados do Censo Escolar de distorção idade-série no
Ensino Fundamental por dependência administrativa para o País e regiões.
O Brasil registra queda de 31,8% na distorção idade-série no período 19992004, sendo os maiores avanços observados na Região Sudeste que conseguiu reduzir em 40,5% os indicadores de 1999. Em 2005, as Regiões Norte
e Nordeste apresentam as maiores taxas de distorção idade-série no Ensino
Fundamental público (45,3% e 47,3%).
De modo geral, apesar da participação da rede privada na oferta de Ensino
Fundamental no País ser pequena (10%) quando comparada com a rede pública, o esforço de redução da distorção foi maior. Entre as regiões, no período
1999-2005, a maior redução da distorção idade-série na rede pública se dá
na Região Sudeste (-39,9%). A menor taxa de distorção idade-série na rede
pública em 2005 encontra-se na Região Sul, com 19,2% (CGEE, 2006).

Tabela 14
Percentual de Indivíduos com Distorção Idade-Série
Dependência

Total

Público

Privado

Regiões Geográficas
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Ensino Fundamental
1999

2002

2005

44,0
58,3
61,9
30,6
23,2
43,7
47,4
60,4
65,9
33,6
25,0
47,2
10,1
13,4
17,2
7,1
3,4
7,0

36,6
50,0
53,6
22,3
20,3
35,5
39,6
51,9
57,2
24,7
21,8
38,7
7,3
9,1
11,9
5,4
3,0
6,3

30,0
43,4
43,9
18,2
17,9
28,0
32,7
45,3
47,3
20,2
19,2
31,1
6,1
7,1
9,2
4,9
2,8
5,6

Fonte: MEC/INEP/SEEC.
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5.1.3 Oferta por rede
O atendimento das três etapas de Educação Básica no País é feito prioritariamente na rede pública, a qual responde por 72% da Educação Infantil, 90%
do Ensino Fundamental e 88% do Ensino Médio (VIEIRA et al, 2006). A oferta
de Ensino Fundamental é assumida pelo poder público para 95% do número total de matrículas da Região Norte; 91% da Região Nordeste; e 87% da
Região Sudeste.

Tabela 15
Número Total de Matrículas por Dependência Administrativa
Regiões Geográficas

Brasil

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

Dependência

Ensino Fundamental
1999

2002

2005

Total

36.059.742

35.150.362

33.534.561

Público

32.782.395

31.915.585

30.157.792

Privado

3.277.347

3.234.777

3.376.769

Total

2.613.977

2.562.160

2.445.008

Público

2.385.066

2.308.633

2.149.954

Privado

228.911

253.527

295.054

Total

12.492.156

12.323.338

11.189.835

Público

11.469.748

11.356.860

10.189.051

Privado

1.022.408

966.478

1.000.784

Total

3.293.266

3.320.488

3.348.370

Público

3.145.262

3.171.913

3.184.339

Privado

148.004

148.575

164.031

Total

13.187.969

12.571.486

12.324.167

Público

11.672.703

11.051.360

10.752.233

Privado

1.515.266

1.520.126

1.571.934

Total

4.472.374

4.372.890

4.227.181

Público

4.109.616

4.026.819

3.882.215

Privado

362.758

346.071

344.966

Fonte: EDUDATA/INEP.

A Tabela 15 mostra que a participação da rede privada no Ensino Fundamental do País cresceu no período 1999-2005 em 1%, sendo as Regiões CentroOeste e Sudeste as que possuem os maiores percentuais de 12,1% e 12,8%,
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respectivamente. No tocante às regiões geográficas, a participação da rede
privada é menor no Norte (4,9%) e a Região Sul foi a que teve menor crescimento (0,6%) no mesmo período.

5.1.4 Infra-estrutura escolar
As Tabelas 16 a 18 mostram as condições da rede física escolar que oferece
Ensino Fundamental no País. Pela Tabela 16, constata-se que em 2005 é elevado o percentual de escolas com menos de cinco salas de aulas no Ensino
Fundamental do Brasil (59,2%) e grande o número de escolas com apenas
uma sala de aula nas Regiões Norte (48%) e Nordeste (30,9%).

Tabela 16
Percentual de Escolas do Ensino Fundamental por Número de Salas (2005)
País e Regiões Geográficas

Tamanho da Escola
1 Sala

2 – 5 Salas

6 – 10 Salas

11 ou Mais

Brasil

25,2

34,0

22,0

18,8

Norte

48,0

29,7

13,6

8,8

Nordeste

30,9

42,6

17,1

9,4

Sudeste

8,9

23,7

30,9

36,6

Sul

12,3

30,5

28,7

28,5

Centro-oeste

10,3

21,6

36,4

31,7

Fonte: EDUDATA/INEP.

As informações apresentadas na Tabela 16 denunciam a grande pulverização
de escolas unidocentes nas Regiões Norte e Nordeste, o que conduz a sérios
problemas de infra-estrutura das mesmas e precariedade no acesso aos serviços básicos, como mostra a Tabela 17. Se no caso da Região Norte a explicação se encontra na baixa densidade demográfica, o que explicaria a situação
do Nordeste? As dificuldades relativas a transporte escolar das populações da
zona rural podem ser uma causa associada a tal fenômeno.
A Tabela 17 mostra que são altos os índices de acesso a serviços básicos (água,
energia, sanitários e esgoto) nas escolas de Ensino Fundamental, registrandose uma ligeira heterogeneidade entre as regiões geográficas, com as Regiões
Norte e Nordeste possuindo escolas ainda desprovidas desses serviços, especialmente energia elétrica (43,1% e 18,5%).
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Tabela 17
Percentual de Escolas do Ensino Fundamental com Acesso aos Serviços Básicos – 2005
Serviços Básicos

País e Regiões Geográficas

Água

Energia Elétrica

Esgoto

Sanitário

Brasil

99,4

84,1

91,3

92,5

Norte

98,6

56,9

81,5

86,2

Nordeste

99,2

81,5

87,9

88,7

Sudeste

99,8

97,6

99,0

99,8

Sul

99,9

98,6

99,2

99,6

Centro-oeste

99,9

92,9

96,9

97,2

Fonte: EDUDATA/INEP.

A Tabela 18 apresenta os dados sobre os serviços educacionais básicos nas
escolas brasileiras, também designados de infra-estrutura de apoio pedagógico, considerados elementos imprescindíveis para a melhoria do processo
de ensino e aprendizagem (SAEB, 2001).

Tabela 18
Percentual de Escolas do Ensino Fundamental com Acesso aos Serviços Educacionais – 2005
Serviços Educacionais Básicos
Regiões Geográficas

Biblioteca

Laboratório
Informática

Laboratório
Ciências

Quadra de
Esportes

Computadores

Internet

Brasil

24,81

16,80

8,92

27,00

37,83

19,99

Norte

12,12

5,03

1,87

10,80

16,48

5,73

Nordeste

14,35

6,51

2,65

11,22

17,88

7,06

Sudeste

34,77

37,60

19,00

53,20

68,69

47,21

Sul

58,23

27,78

22,97

51,83

69,94

30,84

Centro-Oeste

37,92

25,67

9,49

43,86

70,64

31,07

Fonte: EDUDATA/INEP.

As escolas de Ensino Fundamental no País apresentam percentuais inferiores a 40% em todos os itens. Quando observadas as Regiões, os melhores
indicadores estão no Sul e Sudeste, embora a presença de laboratórios de
ciências seja muito baixo em todas as regiões. Impressiona o fato de em 2005,
somente 14,35% das escolas do Nordeste e 12,12% do Norte disporem de
bibliotecas, e 11,22% e 10,80% das escolas das mesmas Regiões contarem
com quadra de esportes.
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Chama à atenção a relação entre os percentuais de computadores e bibliotecas, com nítido predomínio do primeiro sobre o segundo. Considerando que
a implantação de computadores nas escolas exige política de manutenção
mais onerosa que a constituição e manutenção de acervos bibliográficos, há
de se indagar sobre as condições de sustentabilidade de tal política pública.
Ao mesmo tempo, num contexto em que boa parte das informações é veiculada pela internet, a exclusão digital expressa pelo baixo percentual de conexões no parque escolar representa mais um fator de perpetuação de uma
escola pobre para os pobres.
Esses indicadores estão diretamente relacionados com o tamanho das unidades escolares e o fato das Regiões Norte e Nordeste apresentarem uma rede
pulverizada, com escolas de 1 a 5 salas de aula predominando, o que torna
impraticável criar condições adequadas de funcionamento para todas elas.

5.1.5 Magistério e custo-aluno
Discussões sobre a eficiência e eficácia do sistema escolar remetem para as
despesas correntes com remuneração de professores e custo-aluno por etapa
de ensino. A Tabela 19 mostra dados relativos a salários de professores para o
Ensino Fundamental no período 1999-2005.

Tabela 19
Rendimento Médio Real do Professor com Nível Superior por Ciclos de Ensino (Base: Set./2005 =
100)
País e Regiões Geográficas

Ensino Fundamental I

Ensino Fundamental II

1999

2002

2005

1999

2002

2005

Brasil

654,97

904,25

873,56

978,40

1.063,70

975,35

Norte

641,86

839,70

749,17

939,38

1.076,83

932,17

Nordeste

413,18

610,39

584,03

625,85

693,64

683,95

Sudeste

877,00

1.055,66

947,51

1.204,40

1.274,25

1.030,43

Sul

825,96

890,54

997,07

1.047,25

977,85

1.019,23

Centro-Oeste

816,93

1.284,32

981,42

965,31

1.108,48

1.171,59

Fonte: PNAD/IBGE.

Os dados mostram uma queda na renda real média dos professores dos ensinos fundamental I (1ª a 4ª) e II (5ª a 8ª) com nível superior no Brasil, com eleva-
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do diferencial de ganhos dos docentes entre as regiões geográficas, em que a
Região Nordeste apresenta os mais baixos rendimentos para as duas etapas.
No período 1999-2005, o rendimento médio real dos professores de Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries tiveram crescimento de 33,4%, sendo que
no Nordeste foi de 41,4%; embora no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries,
não tenha havido crescimento de remuneração no Brasil (-0,3%), o Nordeste
e Centro-Oeste apresentaram aumento de 9,3% e 21,4%, respectivamente.
Apesar de os dados confirmarem o esforço de melhoria de rendimento para
os professores dessas Regiões, ainda são os menores salários do País, em números absolutos, para a categoria.
A Tabela 20 mostra o número de alunos matriculados no Ensino Fundamental
por região e custo-aluno em cada uma delas.

Tabela 20
Número de Matrículas e Custo por Aluno no Ensino Fundamental – 2003
Matrículas do Ensino Fundamental Regular – Censo 2003
País e Regiões Geográficas
Brasil
Norte
Nordeste
Sul
Sudeste
Centro-Oeste

Total

1ª à 4ª Série

5ª à 8ª Série

31.233.602

17.235.658

13.950.011

Custo per Capita (Aluno/Ano) R$
Educação
Especial

5ª à 8ª série
e Educação
Especial

96.975

971,78

1.020,37

3.173.149

2.062.673

1.151.257

8.261

1.033,96

1.085,66

10.933.599

6.286.221

4.628.106

19.272

611,79

642,38

4.017.925

2.067.742

1.933.017

17.166

1.075,74

1.129,53

10.879.614

5.691.141

5.141.812

46.661

1.145,53

1.202,81

2.229.315

1.127.881

1.095.819

5.615

991,85

1.041,44

Fonte: MEC/FUNDEF.

Os dados confirmam que 55,2% das matrículas concentram-se nas quatro
séries iniciais do Ensino Fundamental, sendo que 69,5% deste contingente
encontra-se nas Regiões Nordeste (35%) e Sudeste (34,8%). No caso de 5ª a
8ª séries, as duas regiões detêm 70% das matrículas dessa etapa de ensino,
sendo 33,2% no Nordeste e 36,8% no Sudeste. Embora apresentem números
absolutos semelhantes, o custo-aluno nas duas Regiões é muito diferente,
o que implica diretamente qualidade dos serviços educacionais oferecidos,
como bem mostram as Tabelas 16 a 18. Enquanto o custo-aluno do Nordeste é 37% inferior à média do Brasil, o da Região Sudeste é 17% maior que a
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mesma média. Comparando as duas regiões, constata-se que o custo-aluno
do Sudeste é 1,87 vez maior do que o do Nordeste. As implicações de tal diferença podem ser percebidas, de forma direta e imediata, na remuneração
média real dos professores como mostra a Tabela 20.
Os dados das Tabelas 19 e 20 permitem concluir que o rendimento médio
real mensal de um professor de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental em 2005
é praticamente equivalente ao custo por ano definido pelo FUNDEF para um
aluno nesta etapa de ensino, sendo que para os docentes de 1ª a 4ª série, o
custo-aluno do FUNDEF é 10,1% maior que a remuneração mensal do docente, observado o mesmo ano-base. Tal situação tem implicação direta sobre a
oferta de serviços, uma vez que praticamente todas as despesas dessa etapa
da Educação Básica confluem para o pagamento de salário, sendo mínima a
possibilidade de investimentos.

5.1.6 Taxas de rendimento

13

No Brasil as taxas de aprovação,
reprovação e abandono são
calculadas para o Ensino
Fundamental e Ensino Médio.

As três as taxas de rendimento escolar – aprovação, reprovação e abandono – expressam o percentual de alunos aprovados, reprovados e afastados
por abandono numa determinada etapa de ensino13 ao final de ano letivo.
Os requisitos levados em consideração para o cálculo dessas taxas são o
aproveitamento e a freqüência.
A Tabela 21 apresenta dados relativos às taxas de aprovação, reprovação e
abandono para os anos 1999 e 2004.

Tabela 21
Taxas de Rendimento no Ensino Fundamental para o país e regiões
País e Regiões Geográficas

Taxa de Aprovação

Taxa de Reprovação

Taxa de Abandono

1999

2004

1999

2004

1999

2004

Brasil

78,30

78,70

10,40

13,00

11,30

8,30

Norte

69,90

71,50

13,60

16,20

16,50

12,30

Nordeste

70,70

69,70

13,70

16,70

15,60

13,60

Sudeste

86,60

87,10

6,20

8,90

7,20

4,00

Sul

83,10

83,90

11,20

13,20

5,70

2,90

Centro-Oeste

75,10

77,90

10,40

12,20

14,50

9,90

Fonte: MEC/INEP/SEEC.
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Registra-se crescimento da taxa de reprovação no País e em todas as Regiões no período 1999-2004. Esta taxa, juntamente com a de conclusão e o
tempo médio esperado de conclusão são indicadores que estão associados
à eficiência interna do sistema escolar. A reprovação tem relação direta com
a distorção idade-série, pois gera um contingente de repetentes e multirepetentes ao longo do Ensino Fundamental. No período referido, a taxa de
reprovação registra crescimento de 25%, sendo a Região Sudeste a que mais
cresceu (43,5%) seguida da Nordeste (21,9%). Segundo a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL, 2005), o Brasil é o país da América
Latina e Caribe que mais desperdiça recursos de educação em decorrência
dos índices de reprovação, chegando à perda de 0,37 do PIB do País, para o
Ensino Fundamental.14
Já as taxas de abandono do país apresentam diminuição bastante expressiva
no período aludido, chegando a 26,5%. A menor redução se deu na região
Nordeste, e foi de 12,8%, enquanto as Regiões Sudeste e Sul apresentaram
decréscimo da ordem de 44,4% e 49,1%, respectivamente.
A taxa de aprovação do Ensino Fundamental no Brasil, no período 19992004 cresce apenas 0,5%, sendo que na Região Nordeste registra-se um
decréscimo de 1,4%.
As taxas de reprovação e abandono juntas representam, no ano 2004, um desperdício de 21,3% das vagas ofertadas e recursos investidos pelo país, sendo
que no Nordeste tal desperdício chega a 30,3%, revelando o comprometimento da eficiência do sistema educacional brasileiro, especialmente a rede pública, responsável pela maior oferta de escolaridade nesta etapa de ensino.
Os dados analisados relativos à freqüência escolar, distorção idade-série,
oferta por rede, magistério e custo-aluno e taxas de rendimento permitem
mostrar que o sistema escolar brasileiro apresenta sérios problemas de eficiência interna. Os estudantes permanecem no sistema além da idade prevista e do tempo necessário para conclusão da etapa, reduzindo a quantidade
de recursos disponíveis para aqueles alunos que avançam normalmente e
de acordo com sua idade. Por outro lado, revela a enorme persistência de
crianças e jovens brasileiros em continuar na escola, mesmo depois de um
ciclo de insucesso. O que esses pais pensam sobre a educação? Seriam motivações intrínsecas ou visão pragmática imediata condicionada pela merenda
150
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Se consideramos as duas etapas
da Educação Básica – Ensino
Fundamental e Ensino Médio – os
valores chegam a 0,7 do PIB (CEPAL,
2005).
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escolar, Bolsa-Família ou algum outro estímulo similar? São questões a serem
aprofundadas em outros estudos de ordem qualitativa.

5.2 SAEB e desempenho escolar
A cultura de avaliação de sistemas é recente no Brasil. Só a partir de início
dos anos 1990 é que o País começa a priorizar a criação de mecanismos específicos para monitorar a qualidade do sistema educacional, criando o SAEB.
Esse movimento se difunde pelos estados da Federação e alguns criam seus
próprios sistemas.
O SAEB é um sistema de avaliação nacional, realizado de forma amostral, ope-

15

Em 2005, visando ampliar a
abrangência do SAEB, o MEC, pela
Portaria Ministerial nº 931, de 21
de março de 2005, redimensiona
o SAEB, que passa a ser composto
por duas avaliações: Avaliação
Nacional da Educação Básica
(ANEB), que mantém os objetivos,
características e procedimentos das
avaliações anteriormente realizadas
pelo SAEB e a Avaliação Nacional
do Rendimento no Ensino Escolar
(ANRESC), que levanta informações
sobre o desempenho de cada uma
das escolas urbanas, com mais de
30 alunos de 4ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental da rede pública
brasileira.

racionalizado a cada dois anos com a finalidade principal de avaliar a qualidade, eqüidade e eficiência do ensino e da aprendizagem no âmbito do Ensino
Fundamental e Médio. De 1995 a 2003, a amostra selecionada e a abrangência do SAEB vêm aumentando, e em 2005 foi aplicada a Avaliação Nacional do
Rendimento no Ensino Escolar (ANRESC).15
Seus resultados são apresentados em uma escala de desempenho que descreve, em cada nível, as competências e as habilidades que os alunos são capazes de demonstrar nas áreas básicas do conhecimento (Língua Portuguesa
e Matemática), nas 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. Esse exame opera com uma escala, dividida em níveis, sendo que
para cada uma das séries avaliadas, existe um nível de desempenho esperado, considerado como o adequado para os alunos que se encontram naquela
série, como observa-se na Tabela 22.

Tabela 22
Níveis de Desempenho Desejado para Cada Série
Disciplina
Língua Portuguesa

Série

Nível de Desempenho Esperado

4 EF

Nível 4 e em Transição para o 5

Língua Portuguesa

8 EF

Nível 6 e em Transição para o 7

Língua Portuguesa

3 EM

Níveis 7 e 8

Matemática

4 EF

Nível 5 e em Transição para o 6

Matemática

8 EF

Nível 7 e em Transição para o 8

Matemática

3 EM

Níveis 8, 9 e 10

Fonte: Relatório Nacional SAEB 2001.
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Os dados da Tabela 23 mostram o comportamento do desempenho dos alunos do Ensino Fundamental do País e por região ao longo da série histórica
1995-2005.16

16

Os resultados de 2005 são os do
ANRESC, também conhecido como
Prova Brasil.

Tabela 23
Níveis de Proficiência no SAEB por Série e Disciplina no Ensino Fundamental
País e Regiões Geográficas

Matemática – 4ª Série

Português – 4ª Série

1995

1997

1999

2001

2003

2005

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Brasil

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

Norte

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nordeste

3

3

2

2

2

2

3

3

2

1

2

2

Sudeste

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Sul

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Centro-Oeste

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

1995

1997

1999

2001

2003

2005

1995

1997

1999

2001

2003

2005

País e Regiões Geográficas

Matemática – 8ª Série

Português – 8ª Série

Brasil

5

5

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

Norte

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Nordeste

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Sudeste

5

5

5

4

5

4

5

5

4

4

4

4

Sul

5

5

5

5

5

4

5

5

4

4

4

4

Centro-Oeste

5

5

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

Fonte: INEP/MEC.

No que diz respeito ao desempenho escolar dos alunos, expressos nos dados
do SAEB, constata-se que os resultados estão muito inferiores aos desejados
para as séries e disciplinas avaliadas (4ª e 8ª do Ensino Fundamental, Língua
Portuguesa e Matemática). Considerados os resultados de 1999 e 2005, observa-se que o Brasil mantém os mesmos níveis de desempenho nos quatro indicadores, com quedas registradas na Região Nordeste e Centro-Oeste
para Língua Portuguesa na 4ª série do Ensino Fundamental, e Matemática na
8ª série, nas Regiões Sudeste e Sul.
No caso da disciplina Língua Portuguesa, o País está dois níveis abaixo do mínimo desejável para as duas séries do Ensino Fundamental, implicando alto
comprometimento das competências em leitura, interpretação e compreen-
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são da língua pátria. Os alunos de 8ª série apresentam nível de proficiência
compatível com a 4ª série.
Na disciplina Matemática, a situação se agrava, especialmente, na 8ª série, cujos
resultados mostram diferença de três níveis em relação ao mínimo desejado.
Como se vê, os indicadores de qualidade oferecem contribuição importante
para se compreender a gravidade dos problemas do Ensino Fundamental.

6. O Ensino Fundamental numa Perspectiva Comparada
Esta seção analisa dados relativos ao Brasil e a outros países, estabelecendo
algumas comparações entre eles. A inserção desta matéria no trabalho visa
subsidiar uma discussão mais ampla acerca do papel da Educação Básica
para o desenvolvimento do País. A ampliação do Ensino Fundamental nos
últimos 15 anos representou significativos ganhos em termos da incorporação de amplos segmentos da população até então excluídos do acesso à
educação escolar, direito social assegurado pela Constituição. Muitos problemas, entretanto, persistem. O exame de indicadores numa perspectiva
comparada permite visualizar aspectos importantes dos desafios a superar
em termos de oferta e produtividade do sistema escolar, assim como do
gasto público em educação.
As comparações com outros contextos permitem situar o Brasil em termos de
seu desenvolvimento educacional e a escolha de uma mostra para operacio-

17

Para a escolha da amostra, foram
considerados os seguintes critérios:
países da América Latina com
desenvolvimento econômico
similar ao Brasil, países ibéricos
(Portugal e Espanha), Irlanda e
Coréia do Sul, porque na década
de 1960 apresentavam indicadores
semelhantes ao Brasil e Índia e
China, por constituírem, junto com
o Brasil, as promessas de futuro.

nalizar tal objetivo tem ligação direta com os objetivos a se atingir. Para fins
deste trabalho optou-se por confrontar dados relativos ao Ensino Fundamental no Brasil com os seguintes países: China, Coréia do Sul, Argentina, Chile,
México, Irlanda, Portugal, Espanha e Índia.17
Os dados analisados são: taxas de matrículas, taxas de repetência e abandono,
número de alunos por professor, gasto público como percentual do PIB e gasto
no Ensino Fundamental como % do total do gasto público em educação.
A análise de dados de outras realidades tem por finalidade elucidar o patamar alcançado pelo Brasil no que se refere aos indicadores considerados. Em
outras palavras, pretende esclarecer se o Ensino Fundamental brasileiro está
em melhores ou piores condições que o dos países considerados no estudo.
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6.1 Taxas de matrículas
A análise das taxas de matrícula permite apreciar a expansão do acesso ao
Ensino Fundamental num dado período, assim como a produtividade dos sistemas educacionais. As taxas líquidas e brutas de matrículas nesta etapa de
ensino serão apresentadas e discutidas em tabelas diferenciadas.

Tabela 24
Taxas Líquidas de Matrículas no Ensino Fundamental
Países

1992

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

–

99,54

99,30

–

–

–

98,83

–

Brasil

87,70

–

91,29

91,75

93,70

92,06

92,93

–

Chile

86,10

–

–

–

–

–

–

–

China

95,23

–

–

–

–

–

–

–

Argentina

Índia
Irlanda
Coréia do Sul

–

–

–

81,46

81,40

81,16

85,82

89,68

90,53

–

93,08

93,24

93,52

94,99

95,95

96,41

-

–

–

–

–

–

–

–

México

100,00

–

97,59

97,60

97,50

97,60

97,65

97,82

Portugal

-

–

–

–

–

–

–

98,48

Espanha

100,00

–

99,45

99,65

99,55

99,57

99,48

99,44

Fonte: World Education Indicators/UNESCO.

Os dados referentes às taxas líquidas de matrícula apresentados na Tabela
24 demonstram os esforços realizados nos últimos anos para a ampliação da
cobertura educacional no Brasil. A taxa líquida18 de matrícula nesta etapa de
ensino aumentou em 2% no período 1999-2003, enquanto a Índia cresceu
10% no período 2000-2004. Há que se destacar que os esforços de ampliação de acesso no Brasil se dão em momento anterior à Índia, o que explica
os ritmos diferenciados. Ao que tudo indica esses dados têm relação direta
com a implantação do FUNDEF a partir de 1998. O aumento de matrículas,
portanto, estaria associado à introdução desse mecanismo contábil em todas
as Unidades da Federação.
Vale assinalar que as melhores taxas de escolaridade líquida estão na Coréia
do Sul e na Espanha. Há que se observar, entretanto, o caso do Chile para o
qual a referida taxa não está disponível, mas que apresenta taxa de escolari-

154

18

A Taxa de Escolarização Liquida
expressa o percentual de pessoas
matriculadas em determinado
nível de ensino na faixa etária
teoricamente adequada a esse nível
em relação a população na faixa
etária teoricamente adequada no
mesmo nível de ensino.
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dade bruta de 99,17% e, visto a partir desta perspectiva, apresenta-se como
o país com mais elevado índice de escolarização no Ensino Fundamental na
amostra considerada.

19

Observando-se os dados em termos de conjunto, percebe-se que o Brasil
adentra o século XXI com taxa de escolarização líquida superior a 90%.
Somente a Índia apresenta percentual inferior. Os três países latinos americanos considerados apresentam percentuais acima dos índices brasileiros.

A Taxa de Escolarização Bruta
expressa o percentual da matrícula
total em determinado nível de
ensino em relação à população na
faixa etária teoricamente adequada
para freqüentar esse nível de ensino.

Se os dados referentes à taxa líquida de matrícula são relativamente alentadores, o mesmo não ocorre com aqueles referentes à taxa bruta,19 como é
possível perceber pela Tabela 25.

Tabela 25
Taxas Brutas de Matrículas no Ensino Fundamental
Países

1992

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Argentina

107,12

117,44

116,56

117,81

117,53

117,79

112,17

–

Brasil

108,64

–

154,68

150,66

147,67

145,00

140,96

–

Chile

99,02

99,52

100,56

100,31

–

99,78

99,17

103,67

China

119,00

–

–

–

117,73

116,01

115,02

117,62

Índia

99,83

100,00

97,35

98,80

98,30

98,95

107,43

116,20

Irlanda

103,74

–

103,29

103,17

102,99

104,51

105,57

106,48

–

–

–

–

–

–

–

–

Coréia do Sul
México

114,22

–

108,93

108,72

108,52

108,84

109,21

109,17

Portugal

125,36

–

123,99

124,72

124,02

119,25

118,48

116,21

Espanha

109,04

–

107,45

107,39

107,08

107,23

107,45

107,70

Fonte: World Education Indicators/UNESCO.

A taxa bruta de matrícula brasileira mostrada na Tabela 25 é a maior entre os
países selecionados (140,96%) em 2003. Tal percentual evidencia que o esforço de ampliação do acesso no País ainda enfrenta situação de excepcionalidade com aporte de recursos adicionais para atender as demandas de rede
física e docentes, em virtude da existência do grande número de crianças e
jovens fora da idade ideal matriculadas neste nível de ensino.
É importante registrar que, embora excessivamente elevada, esta taxa encontra-se em queda. No momento imediatamente posterior à implantação do
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FUNDEF, a taxa bruta de matrícula do País atingia 150,66%, evidenciando que
cerca de 1/3 dos limitados recursos aplicados nesta etapa da Educação Básica
estavam sendo dirigidos para atender a um contingente de alunos matriculados no Ensino Fundamental com defasagem idade-série.
O impacto de tal contingente de estudantes freqüentando o Ensino Fundamental acarretou sérios problemas de qualidade. Estudos mostram que a distorção idade-série pode ser considerada causa e conseqüência das agudas taxas
de evasão e repetência,20 que conforme Tabela 26, no Brasil, ainda continuam
muito altas para os padrões internacionais. São inúmeros os estudos que revelam que o “fracasso escolar e as trajetórias educativas frustradas reproduzem a pobreza e a desigualdade social no futuro, além de corroer a eficiência
do sistema educacional” (CEPAL, 2005).
O caso da Índia, que apresenta as duas taxas em processo de crescimento se
deve ao fato da sua política de ampliação do acesso ter se dado em momento
posterior aos outros países. O padrão de evolução das taxas de escolarização
líquida e bruta dos demais países corresponde a certa estabilidade decorrente de terem atingido percentuais próximos aos ideais.
Embora de 1999-2003 o país tenha feito esforço expressivo conseguindo
reduzir 14 pontos percentuais, sua taxa de escolarização bruta ainda permanece alta em relação a todos os países com os quais é comparado. Esse
dado evidencia a significativa distorção idade-série remanescente no Ensino
Fundamental, reduzindo a quantidade de recursos disponíveis para investir
naqueles que se encontram no fluxo regular.

6.2 Taxas de repetência
A análise das taxas de repetência e abandono é importante para detectar a
eficiência interna do sistema educacional e, portanto, essas são aqui discutidas. A Tabela 26 apresenta a taxa de repetência em relação à amostra de
países selecionados para o presente estudo.
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As taxas de evasão e repetência
constituem taxas de transição do
sistema e não podem ser calculadas
ano a ano. Para que se obtenha o
cálculo de tais taxas, é necessário
a construção do fluxo escolar, ou
seja, acompanhar a evolução escolar
de uma geração de alunos, ao
longo de um nível ou modalidade
de ensino. A taxa de repetência
expressa o percentual de repetentes
(matriculados na série s ano m +
1 em relação à matrícula total da
série s no ano m, enquanto a taxa
de evasão expressa o percentual
de alunos evadidos (alunos que
estando matriculados na série s
no ano m não se encontram na
matrícula da série s ou s + 1 no ano
m + 1) (INEP, 2004).
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Tabela 26
Taxa de Repetência no Ensino Fundamental, por País
Países
Argentina

1992

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

–

5,29

6,08

5,94

6,18

5,90

6,35

–

Brasil

17,42

–

24,04

25,01

21,47

20,61

19,95

–

Chile

–

3,24

2,44

2,01

–

2,26

1,95

2,44

China

4,58

–

–

–

–

0,30

0,32

0,30

Índia

–

3,49

4,01

4,17

3,69

3,65

3,59

3,19

1,90

–

1,84

1,67

1,57

1,23

1,07

0,97

–

–

–

–

–

–

–

–

8,69

–

6,60

6,22

5,50

5,68

5,12

4,83

Portugal

–

–

–

–

–

–

–

10,19

Espanha

4,13

–

–

–

–

–

–

2,25

Irlanda
Coréia do Sul
México

Fonte: World Education Indicators/UNESCO.

A taxa de repetência tem implicação direta sobre a evolução do fluxo escolar
e exerce forte impacto sobre o fenômeno de distorção idade-série. No Brasil, a cultura da reprovação e repetência ainda não foi superada, como bem
mostram os dados da Tabela 26. Já no início dos anos de 1990, o País convivia
com taxas de repetência 9,1 vezes maiores que as da Irlanda e 2 vezes maiores
que as do México, fato que se acentua no decorrer dos anos, acima de tudo
porque os demais países focalizaram políticas para redução desse indicador.
Embora o Brasil tenha também diminuído sua taxa de repetência em 17%,
Irlanda e México conseguiram reduzir em 41,8% e 22,4%, respectivamente.
O Brasil chega em 2003 com a taxa de repetência 18,6 vezes maior que a da
Irlanda e 3,9 vezes maior que a do México, aumentando ainda mais a distância em relação a esses países.
21

A organização do ensino em ciclos,
inclusive, é prevista pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB – Lei nº 9394/96,
Art. 23). Também é referendada
pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), sendo estratégia
recomendada para a superação do
problema da distorção idade-série
na escola brasileira (Brasil. MEC. SEF,
1997).

No campo da política educacional, orientações variadas já foram concebidas
e emanadas para o sistema de ensino, com vistas a minimizar os problemas
de eficiência do sistema. Nos anos de 1990, as idéias de progressão continuada e dos ciclos de ensino21 surgiram como tentativa de minorar a reprovação
e repetência, mas seus efeitos foram menores que os esperados, seja por falta
de aceitação da comunidade escolar, seja pela falta de preparação das escolas e dos sistemas de ensino para lidarem com tais conceitos.
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Se outros países assimilaram os efeitos negativos das altas taxas de repetência para o sistema escolar, este ainda é um problema fortemente arraigado no
sistema escolar brasileiro. Em 2003, o País se sobressai por apresentar a maior
taxa de repetência (19,55%) na amostra considerada, seguido da Argentina
(6,35%) e do México (5,12%).

6.3 Taxas de abandono
A atratividade da escola para a permanência do aluno ao longo do ano letivo
e por todo um ciclo escolar pode ser dimensionada pela taxa de abandono.
Embora nem todos os países selecionados possuam dados disponíveis, como
mostra a Tabela 27, o Brasil e a Índia têm as mais elevadas taxas em relação a
este indicador. Esses valores exercem impacto sobre o fluxo escolar, aumentando a distorção idade-série e onerando o sistema educacional com custos
correntes para pagamento de professores e manutenção de infra-estrutura.

Tabela 27
Taxa de Abandono no Ensino Fundamental
Países

1992

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Argentina

–

7,69

11,34

9,12

10,07

19,13

–

–

–

Brasil

–

–

–

20,11

15,59

–

–

–

–

Chile

–

0,51

0,49

–

–

1,29

1,57

–

–

China

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Índia

–

–

37,95

40,99

38,63

18,70

21,08

–

–

Irlanda

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Coréia do Sul

–

–

–

–

–

–

–

–

–

México

–

13,26

12,78

12,66

11,01

8,67

9,62

–

–

Portugal

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Espanha

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Fonte: World Education Indicators/UNESCO.

Apesar de existirem poucos dados sobre esse indicador, é possível perceber
que embora o percentual de abandono esteja em processo de redução no
País, em 2001 seu indicador (15,59%) situa-se apenas abaixo da Índia (38,63%),
estando acima do México (11,01%) e da Argentina (10,07%).
Conforme se viu antes (Tópico 6.2), muitas alternativas já foram concebidas
com o objetivo de reduzir os problemas advindos da improdutividade do sis158
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tema escolar. As soluções encontradas, todavia, tiveram impactos reduzidos
sobre os indicadores, tornando evidente a baixa atratividade exercida pela
escola brasileira para amplas camadas da população que a freqüenta.

6.4 Relação professor-aluno
Outra variável relevante para a produtividade do sistema educacional diz respeito à relação entre o número de alunos por professor. Embora não exista
um número ideal definido internacionalmente, algumas opiniões balizadas
apontam para uma média entre 20 e 30 alunos para o Ensino Fundamental.
A Tabela 28 mostra esta relação para os países selecionados.

Tabela 28
Relação Professor-Aluno, no Ensino Fundamental, por País
Países
Argentina
Brasil
Chile
China
Índia
Irlanda
Coréia do Sul
México
Portugal
Espanha

1992

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

–
22,65
–
22,08
31,32
24,81
–
29,64
13,21
20,00

20,59
–
33,23
–
43,00
–
–
–
–
–

21,77
25,95
31,98
–
35,40
21,59
–
27,23
–
15,04

20,04
24,80
–
–
40,00
21,55
–
27,16
13,24
14,54

17,85
22,97
–
19,44
40,15
20,29
–
26,98
12,95
14,30

17,34
24,05
32,93
19,56
40,66
19,41
–
26,87
11,07
14,01

17,34
21,57
34,09
21,05
41,33
18,67
–
26,66
11,11
13,88

–
–
27,30
21,05
40,20
18,17
–
28,47
11,57
13,93

Fonte: World Education Indicators/UNESCO.

No que tange ao número de alunos por professor no Ensino Fundamental, o
Brasil está em situação confortável em relação aos países selecionados com
números que se estabilizaram em uma média similar. Exceto a Índia, que
apresenta números bastante superiores aos demais países e em processo de
crescimento, e Portugal e Espanha que estão com números significativamente inferiores, pode-se afirmar que o número de alunos por professor no Brasil
é satisfatório.
Importante observar que são poucos os estudos que se debruçam sobre a
relação entre o número de alunos por professor e a melhor relação custobenefício para o sistema educacional. São muitas as variáveis envolvidas na
equação, algumas de natureza pedagógica, que implicam melhor e maior
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atenção do professor ao aluno, qualidade do tempo de aprendizagem, e outras que envolvem tamanho de sala de aula, condições de acesso, baixa densidade populacional, etc. De outra parte, salas com poucos alunos terminam
por onerar bastante o custo-aluno. Nessa perspectiva, as taxas de escolarização dos países em desenvolvimento exercem impacto significativo sobre
esse indicador.

6.5 Gasto público
Outra variável que revela a importância do Ensino Fundamental para os
países diz respeito ao percentual do gasto público com esta etapa como
percentual do PIB e do gasto público total em educação, como mostram as
Tabelas 29 e 30.

Tabela 29
Gasto Público em Educação como % PIB para Países Selecionados
1999

2000

2001

2002

2003

2004

China

Países

2,08

–

–

–

–

–

Coréia do Sul

3,76

3,44

4,31

4,22

4,62

–

Argentina

4,52

4,60

4,83

4,02

3,54

–

Brasil

4,30

4,30

4,22

4,15

–

–

Chile

3,84

3,92

–

4,22

4,14

3,73

México

4,41

4,86

5,16

5,30

5,79

–

Irlanda

4,28

4,36

4,35

4,32

4,49

–

Portugal

5,59

5,74

5,90

5,79

5,89

–

Espanha

4,49

4,43

4,41

4,45

4,51

–

Índia

4,04

4,12

–

–

3,26

–

Fonte: World Education Indicators/UNESCO.

A Tabela 29 apresenta o percentual de gasto público em educação como % do
PIB, revelando que, em termos gerais, o Brasil situa-se nos mesmos patamares dos demais países. No entanto, no período 1999-2002, enquanto Coréia
do Sul, Chile e México aumentam os investimentos em 12,2%, 9,9% e 20,2%
respectivamente, o Brasil apresenta redução de 3,5% do PIB, fato que causa
preocupações, considerando que, embora tenha havido diminuição de matrículas do Ensino Fundamental, houve expressivo aumento na matrícula do
Ensino Médio, além do custo-aluno brasileiro estar muito abaixo dos padrões
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internacionais. Acrescente-se a este argumento o fato de que o PIB brasileiro
apresenta crescimento inferior aos outros países.
No período 1999-2003, Argentina, Irlanda, Portugal e Índia apresentam cres22

cimentos do gasto público em educação como % do gasto público total, da
ordem de 4,6%, 8,1%, 2,9% e 20,1%, que pode estar associado à redução do
número de alunos por professor, ao aumento no custo-aluno em alguns casos
e a ampliação da oferta de vagas em outros. No período 1999-2002, o Brasil
apresenta diminuição de 17% do gasto nessa etapa de ensino, fato que pode
estar associado, em parte, ao decréscimo de matrículas nesta etapa de ensino
e ao contingenciamento do custo-aluno, via FUNDEF,22 embora o número de
alunos por professor tenha diminuído.

Tomando como referência o ano
de 1998, primeiro da existência
do FUNDEF, houve correção de
35,96% no valor estipulado para o
aluno naquele ano. Em 1998 o valor
aluno correspondia a 2,31 Salários
Mínimos e, sete anos após, em
2005 se mantém a mesma relação,
ou seja, 2,30 salários. Importante
lembrar que o salário mínimo no
período, variou 36,72% (Secretaria
de Estado de Educação – SEDUC,
2006).

A Tabela 30 mostra o gasto público no Ensino Fundamental como % do gasto
público total em educação.

Tabela 30
Gasto Público no Ensino Fundamental como % do Total do Gasto Público em Educação
Países

1992

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Argentina

–

36,35

35,56

37,92

35,43

38,01

–

Brasil

–

33,97

30,88

30

28,2

–

–

Chile

47,53

–

43,02

–

42,04

39,79

37,78

China

28,03

32,6

–

–

–

–

–

Índia

–

30,05

37,56

–

–

36,08

–

Coréia do Sul

–

–

–

–

–

–

–

México

19,47

40,35

40,35

39,57

39,16

39,28

–

Portugal

35,08

29,53

29,94

30,31

30,97

30,38

–

Espanha

20,1

26,53

25,83

26,09

25,82

25,72

–

Fonte: World Education Indicators/UNESCO.

Os dados relativos ao gasto público em Ensino Fundamental como % do gasto público em educação mostram que, embora o Brasil priorize esta etapa da
Educação Básica por meio da subvinculação, ainda assim é um dos que menos investe no conjunto dos países considerados. Os dados relativos a 2002
mostram que o Chile possui os maiores gastos públicos no Ensino Fundamental, enquanto a Espanha situa-se no extremo oposto, seguida do Brasil
que ocupa a 7ª posição em termos de investimentos.
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A análise dos indicadores apresentados nesta seção revela que, de uma maneira geral, os dados referentes ao Brasil encontram-se muito abaixo daqueles observados para os países considerados, com exceção da Índia, refletindo
problemas complexos e diversos. É imperioso solucionar tais problemas no
cenário de transformações ora em curso onde aos países cuja população não
atinge patamares aceitáveis de desenvolvimento educacional, o que resta é a
“globalização subalterna” (SOUSA SANTOS, 2005).

7. Síntese Prospectiva
Esta seção apresenta breve síntese das constatações do estudo oferecendo
indicações de uma agenda para um Ensino Fundamental de qualidade no
século XXI.

7.1 PNAD versus outros indicadores
Os dados da PNAD-2005 apresentam alguns resultados que merecem ser assinalados. Em primeiro lugar, é oportuno observar que, de uma maneira geral,
os indicadores considerados registram situação de queda de freqüência da
ordem de 1% quando comparados a 2004. Tal tendência estaria a expressar o
fim do ciclo expansionista do Ensino Fundamental, relacionado a dois fatores
mutuamente articulados: de um lado, a relativa estabilização do fluxo escolar
nesta etapa da Educação Básica; de outro, a diminuição da população nesta
faixa etária, conforme os indicadores a esse respeito, apresentados na seção 4
(Gráficos 3 e 4), permitem detectar.
A evolução da freqüência escolar requer exame mais detido, razão pela qual
se utilizou o corte temporal 1992 e 1998, de modo a melhor situar o ritmo da
expansão. Sob essa perspectiva, parece claro que a fase de maior crescimento
no País inicia-se antes de 1998, a partir de quando começa a estabilizar-se. É
pertinente destacar, porém, que no Nordeste e no Norte, o surto expansionista é tardio em relação ao Sudeste, evidenciando o forte impacto do FUNDEF
para as regiões mais pobres do País.
No que se refere à variável sexo, nota-se interessante reversão de tendência.
Em 1992 o número de mulheres freqüentando a escola era superior ao de
homens. Em 2005 a situação é inversa, com destaque para o Nordeste onde
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há maior crescimento da população masculina. Essa situação se mantém nos
dados referentes a 2004-2005, que registra decréscimo de 1,2% para a população feminina, maior que para a população masculina (0,8%).
Quanto à taxa de distorção idade-série, embora avanços sejam perceptíveis,
em 2005 o País ainda tem cerca de 25% daqueles que freqüentam o Ensino
Fundamental nessa condição, resultando enorme desperdício de recursos que
poderiam reverter para a melhoria da qualidade da educação e do sistema escolar. A distorção idade-série é fator oneroso para o financiamento da política
educacional no que tange a investimentos de curto prazo, e os impactos por
ela causados nas taxas de rendimento (aprovação, reprovação e abandono)
e transição (promoção, evasão e repetência) têm repercussões de ordens diversas no ambiente escolar, podendo comprometer o desenvolvimento do
currículo e o desempenho dos alunos, gerando prejuízo na auto-estima dos
que se encontram nessa situação.
Quanto à oferta por rede, os dados da PNAD-2005 confirmam o predomínio
da rede pública no Ensino Fundamental, com alterações muito pequenas,
que podem vir ou não a se caracterizar como tendências para o futuro.
Há que se mencionar a redução de estudantes de 10 a 22 anos na População
Economicamente Ativa (PEA) a partir de 1992, inclusive entre 2004 e 2005,
freqüentando o Ensino Fundamental. O estudo não oferece elementos que
permitam fazer inferências sobre o assunto. Tal situação tanto pode estar associada à melhoria da escolaridade de população, que resultaria maior absorção de estudantes com maior escolaridade no mercado de trabalho, como a
efeitos de iniciativas voltadas para a redução do trabalho infantil. Seja como
for, a análise deste indicador demanda maior aprofundamento e incursões
em outras bases de dados.
Como novidade, cabe destacar a emergência de tendência que estaria associada às políticas afirmativas estimuladas pelo Governo Lula: entre 2004 e
2005 aumenta freqüência de todas as raças, exceto brancos, na PNAD. A inclusão de afro-descendentes e populações indígenas é objetivo assumido pelo
Ministério da Educação. Nos últimos anos, o Governo Federal vem desenvolvendo iniciativas que procuram atender a essas populações, concentradas no
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS).
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No âmbito do Ministério da Educação (MEC) foi criada, em 2004, a Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), em que encontram esteio todos os projetos e programas voltados para o atendimento
dessas populações. A SECAD tem como objetivo “contribuir para a redução
das desigualdades educacionais por meio da participação de todos os cidadãos, em especial de jovens e adultos em políticas públicas que assegurem
a ampliação do acesso à educação continuada”. Constitui também sua atribuição orientar projetos políticos pedagógicos voltados para as populações
vitimadas por qualquer tipo de discriminação e violência.
A PNAD-2005 inclui novo indicador que diz respeito ao acesso e uso de novas
tecnologias (telefone celular, Internet e microcomputador). Os dados coletados mostram que no Brasil ainda é reduzido o acesso por parte dos estudantes do Ensino Fundamental a essas tecnologias, que embora não permitam
comparações com anos anteriores, permitirá a construção de séries históricas
a partir de então.
Outros indicadores analisados, como o Censo Escolar e os resultados do SAEB,
de uma maneira geral, confirmam as tendências apresentadas na PNAD.
Os dados referentes a matrículas mostram a redução do número de estudantes no Ensino Fundamental e, conseqüentemente, da freqüência escolar.
A distorção idade-série, embora em queda, apresenta índices muito elevados.
A oferta por rede confirma que 90% dos estudantes desta etapa de ensino
encontram-se na rede pública, com a participação da rede privada sofrendo
pequenas variações ano a ano, mas mantendo-se nos mesmos patamares ao
longo do período analisado.
Os indicadores relacionados à infra-estrutura da rede escolar responsável
pela oferta de Ensino Fundamental, coletados pelo Censo Escolar, mostram
acentuadas desigualdades entre as regiões do País. Ao levantar esses dados,
procurou-se lançar luzes no entendimento sobre aspectos relacionados à eficiência do sistema escolar brasileiro e seu papel como elemento de superação das desigualdades. Na verdade, a comparação entre as regiões confirma
a iniqüidade do sistema, podendo-se afirmar que aos mais pobres não têm
sido dado o tratamento que conduza à eqüidade horizontal ou vertical,23 e
que o ciclo de desigualdades tende a aumentar a distância entre os extremos
e acelerar a diferença entre os indicadores, especialmente os de qualidade.
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O conceito de eqüidade
fundamenta-se na idéia de algum
tipo de justiça distributiva entre
indivíduos e grupos sociais,
implicando o “acesso universal
a uma quantidade mínima” de
bens e serviços considerados
socialmente necessários. Dois níveis
expressam sua existência, de um
lado, a eqüidade vertical que trata
da “extensão pela qual desiguais
recebem tratamento diferente,
baseado na extensão de diferenças,
como local de residência e origens
sociais”. A eqüidade horizontal, por
sua vez, refere-se à “extensão pela
qual iguais recebem tratamento
semelhante dentro do sistema, ou
seja, aqueles que se encontram em
circunstâncias similares recebem
o mesmo volume de recursos”
(GOMES, 1992).
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A análise de custos relativos a magistério e alunos expõe outra face da perversa situação do Ensino Fundamental no Brasil: o custo aluno e professor é
baixo, sendo possível observar queda nos salários dos professores entre 2004
e 2005. Ao mesmo tempo, o custo-aluno x custo-professor mostra que ambos
são muito semelhantes, indicando margem de investimentos praticamente
nula. Acrescente-se a isso a enorme discrepância no custo-aluno praticado
pelas diferentes regiões, revelando quadro de flagrantes desvantagens para
crianças e jovens nascidos no Norte e Nordeste.
A soma da taxas de reprovação e abandono juntas representa desperdício de
21,3% das vagas ofertadas e recursos investidos no País em 2004, fenômeno ainda mais grave no Nordeste, onde esse percentual atinge 30,3%. Esses
dados merecem análise inter-setorial, especialmente no que diz respeito ao
cruzamento de informações com os programas sociais compensatórios do
Governo Federal, que, embora exijam a freqüência escolar, não monitoram
taxas de rendimento dos beneficiários.
Finalmente, a apreciação dos resultados do SAEB confirma – não há melhoria
visível no desempenho de estudantes de 4ª e 8ª séries no País. Os resultados
de aprendizagem de Português e Matemática estão aquém do esperado e se
mantêm praticamente os mesmos desde 1995. Em alguns casos, pioram.
Vistos em seu conjunto, os dados da PNAD e dos outros indicadores examinados mostram o sério comprometimento da eficiência do sistema educacional brasileiro, especialmente a rede pública, responsável pela maior oferta de
escolaridade nessa etapa de ensino. Os estudantes permanecem no sistema
além da idade prevista e do tempo necessário para conclusão do Ensino Fundamental, reduzindo a quantidade de recursos disponíveis para aqueles alunos que avançam normalmente e de acordo com sua idade. Por outro lado,
revelam a enorme persistência de crianças e jovens brasileiros em continuar
na escola, mesmo depois de um ciclo de insucesso.
O estudo mostra ainda as agudas disparidades regionais, sobre as quais o FUN24

Este termo é criado por Gramsci
(1987) para definir a articulação
mútua entre o desenvolvimento
do norte e do sul da Itália, tema
analisado no texto “Ensaio sobre a
questão meridional”.

DEF não teve o efeito equalizador desejado e esperado. O “desenvolvimento
desigual combinado”24 entre as regiões brasileiras repercute, assim, no campo
educacional, evidenciando-se nos indicadores de freqüência, distorção idadesérie e condição de ocupação da população no Ensino Fundamental.
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Merece destaque a posição discrepante entre Nordeste e Sudeste, juntos responsáveis por 69% da oferta de Ensino Fundamental do País. Os resultados
nas duas regiões encontram-se em extremos opostos e estão associados aos
indicadores de eficiência interna do sistema de ensino. Tal situação, que tem
relação direta com as condições socioeconômicas da população, repercute
de forma visível em todos os indicadores do estudo. É interessante observar
que essa discrepância contribui para que os indicadores do Nordeste exerçam papel significativo sobre a média de desempenho do Ensino Fundamental no País.
25

A comparação com outros países não revela quadro mais animador. Em certo
sentido, pode-se dizer que o Brasil está “ficando mais para trás”25 que outros,
inclusive da América Latina. A taxa de escolaridade líquida situa-se acima
apenas da Índia. As taxas de escolaridade bruta e repetência são as mais elevadas da amostra. Nas taxas de abandono, mais uma vez, somente a Índia
está abaixo. O único indicador na qual a situação brasileira é confortável em
relação aos demais é no número de alunos por professor.
Como síntese pode-se dizer que o país avançou, a oferta se estabilizou, mas
persistem grandes desafios. O próximo tópico discute alguns dos problemas a
superar na definição de uma agenda positiva para o Ensino Fundamental.

7.2 Uma agenda para o século XXI
O papel decisivo da educação para o desenvolvimento das nações num cenário
de transformações mundiais é amplamente reconhecido e discutido. Segundo
tem sido diagnosticado, “a educação é o principal recurso para superar tanto
a pobreza como as causas estruturais que a reproduzem: baixa produtividade
no trabalho, limitação de acesso às ferramentas da vida moderna, marginalidade sociocultural, maior vulnerabilidade das famílias no âmbito da saúde e
descontinuidade e baixos ganhos na educação dos filhos” (CEPAL, 2000a).
Países que em momentos anteriores de sua história dispensaram importância
menor à questão educacional hoje investem na melhoria de seus sistemas
educativos, muitos deles com significativos ganhos em termos de acesso,
permanência e sucesso. Se na década anterior tornou-se lugar comum apontar a Coréia do Sul como exemplo a ser seguido pelos países em desenvolvi-
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“Ficando para trás” foi o título de
relatório do Programa de Promoção
da Reforma Educativa na América
Latina e Caribe (PREAL) alusivo à
situação da educação na América
Latina em 2000.
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mento, seria oportuno que na década atual os formuladores de política educacional se detivessem sobre exemplos de países próximos, como o México,
ou mesmo longínquos, como a Índia. Embora ainda seja cedo para avaliar as
mudanças de política educacional em curso naquele país, vale a pena refletir
sobre como uma nação de tal complexidade, com 17 línguas admitidas por
sua Constituição, é capaz de promover alterações significativas em seu sistema de ensino em tão curto prazo.
A comparação com a amostra de países do estudo, como se viu, revela situação pouco confortável para o Ensino Fundamental brasileiro. A despeito
de ter promovido expansão sem precedentes do acesso à escola nas duas
últimas décadas, ainda existem significativos déficits de atendimento na Educação Infantil e no Ensino Médio. No que se refere à qualidade a situação tampouco é animadora.
Os dados de Censo Escolar permitem afirmar que o País está longe de universalizar o Ensino Médio. A despeito dos indiscutíveis avanços, as taxas de
abandono e reprovação nesta etapa de ensino funcionam como freio poderosíssimo que impede melhorias no fluxo escolar e conduz a um agudo
quadro de ineficiência interna do sistema de ensino. Na dimensão territorial
chama atenção as discrepâncias de crescimento constatadas entre as Regiões
Nordeste e Sudeste para esta etapa de ensino. Uma possível explicação para
tal fenômeno estaria associada à questão de recursos – enquanto os estados do Sudeste têm relativa margem financeira para arcar com os custos do
Ensino Médio, o mesmo não ocorre com os do Nordeste, onde a expansão
dessa etapa da Educação Básica tem se configurado com um pesado ônus
para os minguados cofres dos tesouros estaduais das unidades mais pobres
da federação.
Como outras nações da América Latina (BRUNNER, 2002), não tendo logrado
êxito em atender satisfatoriamente à agenda dos problemas do século passado, o Brasil fica também a dever em matéria dos imperativos de resposta requeridos pelo século em curso, sobretudo considerando o contexto de uma
“sociedade em rede” (CASTELLS, 2000).
Num quadro de mundialização da economia, novas habilidades como alfabetização científica e tecnológica, assim como o domínio de outras línguas
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passam a ser requeridas. Tais circunstâncias que, em princípio, teriam impacto direto sobre a escola, não vêm sido igualmente absorvidas pelos países,
seja pelos constrangimentos financeiros que muitos vêm atravessando, seja
pela própria incapacidade de priorizar a adoção de políticas indispensáveis
à ampliação do acesso à “educação de qualidade para todos no século XXI”.26
Pode-se dizer que o Brasil está entre as nações que defrontam-se com problemas dessa ordem, a exemplo da exclusão digital e outras mazelas que assolam os países de globalização periférica.
A despeito de esforços do Poder Público nos últimos 15 anos, a inserção da
escola brasileira no contexto de uma sociedade marcada pela forte presença
das tecnologias da comunicação e informação tem se revelado tímida. O percentual de escolas de Ensino Fundamental com computadores (37,83%) e
laboratórios de informática (16,80%), como já se viu (Tabela 18) é pequeno
numa situação em que a maioria da população é pobre e depende de provedores públicos ou de baixo custo para usufruir dos benefícios da comunicação virtual. Ao mesmo tempo, é preocupante a reduzida presença de bibliotecas em relação a computadores. Enquanto a China ainda utiliza o ábaco
para a iniciação à aprendizagem de cálculo, o Brasil parece estar fazendo o
perigoso raciocínio de que computadores podem substituir livros na educação de crianças e jovens.
Na contramão dessa constatação, contraditoriamente, a escola que temos
não apenas oferece precárias condições de atendimento, como permanece
muito mais arraigada a um modelo que, bem ou mal, deu certo no passado,
mas se tornou incompatível com o presente. A predominância de aulas expositivas e da cópia nas salas de aula é um exemplo rico de significado para o
muito que se tem a aprimorar em termos pedagógicos, de modo a estabelecer uma sintonia entre a escola e a sociedade digitalizada.
Não são apenas esses os desafios que se acumulam ao se pensar uma agenda
para o Ensino Fundamental no século XXI. Se os impactos das mudanças tecnológicas refletem sobre a escola, velhos problemas permanecem. O Ensino
Fundamental brasileiro tem se mantido aquém do desafio de cumprir atribuições tradicionais que por princípio pertencem a essa etapa da Educação Básica: a tarefa de bem ensinar e aprender a leitura, a escrita, o cálculo, a apropriação da vida social e da natureza. O percentual de crianças leitoras na 4ª série
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Refletindo sobre o tema, Braslavsky
(2005) aponta dez fatores
requeridos para uma educação de
qualidade para todos no século
XXI: 1) o foco na relevância pessoal
e social; 2) a convicção, a estima e
a auto-estima dos envolvidos; 3) a
força ética e profissional dos mestres
e professores; 4) a capacidade de
condução de diretores e inspetores;
5) o trabalho em equipe dentro da
escola e dos sistemas educacionais;
6) as alianças entre as escolas e
os demais agentes educacionais;
7) o currículo em todos os seus
níveis; 8) a quantidade, a qualidade
e a disponibilidade de materiais
educativos; 9) a pluralidade e a
qualidade das didáticas; e 10)
condições materiais e incentivos
socioeconômicos e culturais
mínimos.
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27

Segundo o SAEB, crianças de 4ª
série no estágio muito crítico
“Não desenvolveram habilidades
de leitura mínimas condizentes
com quatro anos de escolarização.
Não foram alfabetizados
adequadamente. Não conseguem
responder os itens da prova”.
As crianças dessa série que se
encontram no estágio crítico “Não
são leitores competentes, lêem de
forma ainda pouco condizente com
a série, construíram o entendimento
de frases simples. São leitores ainda
no nível primário, decodificam
apenas a superfície de narrativas
simples e curtas, localizando
informações explícitas, dentre
outras habilidades” (INEP, 2004).

é extremamente baixo, tendo o SAEB diagnosticado em 2003 que 55,4% das
crianças encontra-se nos estágios muito crítico e crítico,27 na escala de competências e desenvolvimento de habilidades de leitura de textos de gêneros
variados, o que expõe uma fratura desalentadora de nosso sistema escolar.
A análise dos indicadores apresentados, conforme se mencionou no início
desta seção, evidencia que o ciclo expansionista dos primeiros anos de vigência do FUNDEF está em vias de esgotar-se. Esse processo se deve à combinação de fatores que envolvem a redução da população na faixa de escolaridade obrigatória no período 1992-2005 e alguma melhoria na regularização do
fluxo escolar, ainda aquém do desejável, mas com impacto sobre a oferta.
Apesar de tais constatações, é importante não esquecer que os dados da
PNAD-2005 sobre taxa de freqüência escolar do Ensino Fundamental (94,42%)
indicam haver considerável margem para ampliação da oferta. Isso significa
dizer que, ainda que seja nos grotões de miséria, há significativo contingente
de crianças fora da escola que a ela deve ser incorporado.
Para além dos aspectos quantitativos, é imperioso rever em profundidade a
forma de operacionalização da escola. É impossível conviver com sua improdutividade em plena era do conhecimento. Para incorporar-se à agenda do
século XXI, o Ensino Fundamental precisa resgatar sua essência e responder
aos desafios de cidadania e qualidade que lhe são postos.
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Apresentação
Em março de 2007, o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE)
realizou, em parceria com a Assessoria Especial da Presidência da República,
os Ministérios do Desenvolvimento Social, da Educação, do Planejamento e
o Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA), o 2º Seminário de Análise dos Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). O evento
reuniu lideranças acadêmicas e gestores de políticas públicas para discutir, a
partir das revelações trazidas pela PNAD 2005, os avanços e insucessos resultantes das políticas sociais implementadas pelo Governo nos últimos anos.
Diante dos bons resultados alcançados no primeiro encontro, em 2006 – que
analisou a PNAD 2004 –, a comissão organizadora decidiu transformar o evento numa atividade anual. Dessa forma, assim que foram divulgados os resultados da PNAD 2005, deu-se início ao trabalho de identificação dos pesquisadores que construiriam as análises dos resultados encontrados pela PNAD em
três áreas: Educação, Pobreza e Desigualdade e Mercado de Trabalho.
A qualidade dos trabalhos apresentados tornou imperativa esta publicação,
que foi dividida em três partes, cada uma delas dedicada a uma área específica. É importante ressaltar que embora as informações utilizadas reflitam uma
situação estrutural, visto que se fundamentam nos achados da PNAD 2005, a
densidade das análises dá aos textos caráter documental que servirá de referência para estudos futuros.
A característica mais marcante desse seminário é o estabelecimento de um
diálogo produtivo envolvendo os técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), produtor da informação; os acadêmicos e especialistas na
análise dos dados e seus impactos na sociedade; e os executivos responsáveis
pela formulação das políticas públicas.
O resultado maior da parceria é a convergência de esforços entre equipes,
condição fundamental para o sucesso de um empreendimento. No caso em
questão, a sintonia entre as equipes das diferentes instituições, o respeito às
características e missões de cada uma delas, bem como o consenso de que
existe um processo de construção de uma nação mais eqüitativa e de que é
preciso levar essa informação à sociedade, foram essenciais.

Ressalta-se, ainda, que os dados da PNAD 2005, segundo os analistas, foram reveladores. A avaliação é de que o País está melhor hoje que no início da década.
No que diz respeito à distribuição da riqueza, apesar de permanecer grande o
hiato entre os estratos mais pobres e os mais ricos, os recenseamentos recentes
mostram que a concentração de renda entrou em declínio e a desigualdade
brasileira está no nível mais baixo dos últimos 25 anos. A recuperação do salário
mínimo, sensível nos últimos quatro anos, teve participação importante nesse
resultado, e o Programa Bolsa-Família foi vital nesse processo.
Revelou-se, ainda, que em relação ao número de brasileiros inseridos no mercado formal de trabalho, a situação hoje é muito mais confortável que nas
últimas três décadas.
Os dados do setor educacional apontam desafios que deverão ser enfrentados nos próximos anos. A universalização do Ensino Fundamental é uma realidade, mas não foi acompanhada da qualidade necessária para um efetivo
processo de inclusão social. A despeito dos indiscutíveis avanços na área, as
taxas de reprovação e abandono nesse nível de ensino e os déficits de atendimento à educação Infantil permanecem como desafios para a agenda de governo nesta década. No ensino médio, distorção idade-série e qualidade da
educação oferecida, dentre outros, são temas que merecem atenção especial.
Apesar disso, o Brasil está mudando para melhor. Essa é a boa notícia.
O resultado do 2º Seminário, que agora compartilhamos com os leitores, foi
muito produtivo graças à dedicação de todas as equipes envolvidas e ao cuidadoso trabalho de Coordenação do CGEE.
CARLOS LUPI
Ministro do Trabalho e Emprego
FERNANDO HADDAD
Ministro da Educação
PAULO BERNARDO
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão
PATRUS ANANIAS
Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
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Presidenta do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

Afinal, as Mudanças nos Benefícios Sociais
Ocorridas a partir de 2001 Tiveram Influência
sobre a Queda na Desigualdade e na Pobreza?
Ricardo Paes de Barros
Mirela Carvalho
Samuel Franco

1. Introdução
A desigualdade de renda no Brasil começou a cair consideravelmente a partir
de 2001, derrubando junto os níveis de pobreza e de extrema pobreza. Exatamente no mesmo período, começa a brotar uma nova geração de benefícios
sociais focalizados. Não se pode afirmar, a priori, que os dois eventos estejam
relacionados. Neste texto, buscam-se evidências sobre essa possível relação.
Para tanto, serão utilizadas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), elaborada anualmente pelo IBGE, para os anos de 2001 a
2005. Essas pesquisas trazem informações individuais a respeito da renda do
trabalho e também da renda não derivada do trabalho.
A renda não derivada do trabalho é composta por itens, como as aposentadorias e pensões públicas ou privadas, os rendimentos financeiros, os aluguéis,
dentre outros, relacionados aos ativos de posse das pessoas e às transferências públicas ou privadas recebidas. Entre todos eles, serão destacados neste
texto os itens ligados às transferências públicas, pois, estas compõem parte
de nossa política social. Mais do que isso, as transferências públicas vêm se
transformando abertamente na direção de maior focalização.
Conforme será demonstrado na Seção 2, é possível identificar três tipos de
transferências públicas com as informações da PNAD: Aposentadorias e Pensões, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Bolsa-Família. Portanto, trabalharemos com um tipo de transferência reconhecidamente desfocalizada,
que são as aposentadorias e pensões, e outras duas, declaradamente focalizadas, que são o BPC e o Bolsa-Família.
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Veremos na Seção 4 que, ao longo do período 2001-2005, existem evidências de que as transferências públicas tornaram-se pouco melhor focalizadas
no geral. Esse leve aumento agregado de focalização não veio do fato dos
programas terem individualmente se tornado mais focalizados, mas, sim, do
aumento de participação no total das transferências desses dois programas
declaradamente focalizados.
A Seção 4 mostra ainda outras transformações, para além da focalização, pelas quais passaram as transferências públicas, enquanto que a seção anterior
descreve tais transformações conceitualmente. Veremos que houve aumento
de cobertura, puxado tanto pelo BPC, como também pela criação do BolsaFamília. A desigualdade de benefícios entre quem recebe, de maneira geral,
subiu e esse foi um feito exclusivo do BPC, posto que a desigualdade de benefícios entre quem recebe pensões e aposentadorias e entre quem recebe
Bolsa-Família caiu. O valor médio dos benefícios caiu, fator este que pode ser
atribuído exclusivamente ao Bolsa-Família, dado que para as demais transferências estudadas, houve aumento no valor médio do benefício impulsionado pelo aumento do salário mínimo.
Qual foi a importância conjunta dessas transformações na distribuição das
transferências públicas para a queda recente na desigualdade e na pobreza?
Qual foi a transformação mais importante? Qual dos programas considerados
teve papel mais decisivo? Neste texto, buscaremos responder a todas essas
questões.
Para tanto, foi necessário encontrar um método que permitisse isolar tais
contribuições. O método utilizado baseia-se em simulações contrafactuais,
tal como desenvolvido em Barros et al (2006) e IPEA (2006). Na Seção 6, apresentam-se os resultados com as simulações.

2. Quais as Transferências Públicas Estudadas?
Toda e qualquer renda não proveniente do trabalho só pode ser estudada na
PNAD, por meio do quesito 125. Este traz informações para cada indivíduo
com idade igual ou superior a 10 anos. Cada pessoa declara o valor recebido
e o associa a um de oito itens: a) aposentadoria de instituto de previdência
ou do Governo Federal; b) pensão de instituto de previdência ou do Governo
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Federal; c) outro tipo de aposentadoria; d) outro tipo de pensão; e) abono de
permanência; f ) aluguel; g) doação recebida de não-morador; e h) juros de
caderneta de poupança e de outras aplicações, dividendos e outros rendimentos (ver IBGE, 2005).
De posse dessas informações, precisamos chegar aos três itens de interesse
para o texto: as pensões e aposentadorias, o BPC e o benefício do programa
Bolsa-Família. É muito fácil chegar ao primeiro deles. Basta somar os componentes da PNAD: pensão de Instituto de Previdência ou do Governo Federal e
aposentadoria de Instituto de Previdência ou do Governo Federal. Entretanto,
não há nenhum item nesta pesquisa que discrimine diretamente os benefícios de programas, como o BPC ou o Bolsa-Família. A renda transferida por
eles é declarada em um único componente (juros de caderneta de poupança
e de outras aplicações, dividendos e outros rendimentos), misturadas com os
juros de caderneta de poupança e os rendimentos financeiros. Como fazer
para separá-los?
É de se esperar que os contemplados com rendimentos financeiros não recebam benefícios sociais desses programas e também que os beneficiários
do BPC não sejam atendidos cumulativamente pelo Programa Bolsa-Família.
Além disso, os valores tipicamente recebidos por beneficiários do BPC e do
Bolsa-Família diferem consideravelmente. Assim sendo, o procedimento proposto para separar os benefícios sociais de interesse dos demais rendimentos
consiste em observar os valores declarados no item da PNAD “renda de juros
de caderneta de poupança e de outras aplicações, dividendos e outros rendimentos” e associá-los ao que sabemos ser tipicamente pago por estes dois
programas do governo.
Sabemos que o BPC paga um salário mínimo a cada beneficiário e, portan-

1

Os programas unificados foram:
Bolsa-Família, Auxílio-Gás,
Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação,
Cartão-Alimentação e Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil.

to, sempre que o valor declarado se igualar exatamente ao salário mínimo
corrente do ano da pesquisa, identificamos a pessoa como beneficiária do
BPC. No caso do Bolsa-Família, a situação é um pouco mais complexa, tendo
em vista que sua criação em 2003 veio acompanhada da integração de seis
programas previamente existentes,1 os quais não foram descontinuados de
imediato. Dessa forma, identificou-se como beneficiário do Bolsa-Família todos aqueles que declararam receber os valores típicos de qualquer um dos
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seis programas unificados ou do Bolsa-Família propriamente dito, além de
combinações desses programas, desde que inferiores a um salário mínimo.
Dado que uma pessoa pode receber mais de um destes programas,2 as combinações de valores são importantes para identificar o maior número possível
de beneficiários. A Tabela 1 traz informações a respeito dos valores associados aos sete programas.

Tabela 1
Possíveis Valores Mensais Transferidos pelo Bolsa-Família e Correlatos
(em reais)

Programas Governamentais

Valor Mensal por Família
15,00
30,00
45,00

Bolsa-Família

50,00
65,00
80,00
95,00
15,00

Bolsa-Escola

30,00
45,00
15,00

Bolsa-Alimentação

30,00
45,00

Cartão-Alimentação

50,00

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
Rural1
Urbano2
Auxílio-Gás

25,00
40,00
7,50

Fonte: Dados extraídos dos sites do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Disponível em <http://www.mds.gov.
br/programas/transferencia-de-renda/programa-bolsa-familia/programa-bolsa-familia/gestao-de-beneficios/tiposde-beneficios-pagos-pelo-programa> e da Caixa Econômica Federal (CEF). Disponível em <http://www.caixa.gov.
br/cidadao/produtos>.
Nota: 1 Valor por criança em municípios com menos de 250 mil habitantes.
2
Valor por criança em municípios com mais de 250 mil habitantes.

Os demais valores que não se enquadravam em nenhuma dessas duas definições de benefícios sociais foram considerados como provenientes de juros
de caderneta de poupança ou rendimentos financeiros.
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Note que, com esse procedimento,
estamos identificando rendas
individuais e, portanto, embora
o benefício do Bolsa-Família
e correlatos seja familiar, o
rendimento declarado é sempre
atribuído a algum membro da
família, em geral, ao detentor do
cartão da família.

PNAD 2005

As Tabelas 2a-b apresentam como distribuímos os valores reportados no
componente da PNAD “renda de juros de caderneta de poupança e de outras
aplicações, dividendos e outros rendimentos” entre: a) Bolsa-Família; b) BPC;
e c) rendimentos financeiros.

Tabela 2a
Distribuição Absoluta dos Receptores da Renda de “Juros de Caderneta de Poupança e de Outras Aplicações,
Dividendos e Outros Rendimentos” a Partir do Procedimento Proposto
(em milhões)

Fontes de Renda

2001

2002

2003

2004

2005

Variação (%)
(2005-2001)

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

0,18

0,37

0,28

0,89

1,17

540

Bolsa-Família e Correlatos

2,64

4,02

6,01

8,08

6,50

146

Rendimentos Financeiros

1,21

1,43

1,29

1,41

1,49

23,8

Outros Valores até R$100,00

0,79

0,88

0,68

0,68

0,69

-12,8

De R$100,00 ao Salário Mínimo

0,02

0,08

0,14

0,26

0,25

1266

De 1 Salário Mínimo até 2 Salários Mínimos

0,20

0,22

0,23

0,29

0,30

50,6

2 Salários Mínimos

0,01

0,03

0,00

0,01

0,02

266

Acima de 2 Salários Mínimos

0,19

0,22

0,23

0,17

0,22

18,7

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.

Tabela 2b
Distribuição Relativa dos Receptores da Renda de “Juros de Caderneta de Poupança e de Outras Aplicações, Dividendos
e Outros Rendimentos” a partir do Procedimento Proposto – Participação de Cada Fonte
(%)

2001

2002

2003

2004

2005

Variação 2005-2001
(em Pontos Percentuais)

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

4,52

6,35

3,69

8,56

12,7

8,22

Bolsa-Família e Correlatos

65,5

69,1

79,3

77,8

70,9

5,39

Rendimentos Financeiros

29,9

24,6

17,0

13,6

16,3

-13,6

Outros Valores até R$100,00

19,6

15,0

9,04

6,53

7,53

-12,1

De R$100,00 ao Salário Mínimo

0,46

1,45

1,85

2,55

2,78

2,32

De 1 Salário Mínimo até 2 Salários Mínimos

5,01

3,79

3,06

2,83

3,32

-1,69

2 Salários Mínimos

0,16

0,46

0,06

0,05

0,25

0,10

Acima de 2 Salários Mínimos

4,67

3,84

2,98

1,64

2,44

-2,23

100

100

100

100

100

–

Fontes de Renda

Total

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.

13

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Estas tabelas revelam que, em 2005, a vasta maioria dos valores encontrados
(quase 71%) é típica do Bolsa-Família. Note que o número de pessoas que recebem essa fonte de renda cresceu abruptamente ao longo do período 20012005: enquanto que em 2005 eram 6,5 milhões de beneficiários, em 2001
eram apenas 2,6 milhões. Também houve uma expansão considerável do
BPC, que passou de 180 mil beneficiários em 2001 para 1,2 milhão em 2005.
Os valores restantes foram atribuídos aos juros de caderneta de poupança
e rendimentos financeiros. Estes permaneceram mais ou menos estáveis,
atingindo a aproximadamente a 1,5 milhão de pessoas. O fato de que cerca
de 2/3 desses valores são inferiores a um salário mínimo indica que possivelmente uma parte deles é constituída por benefícios sociais não detectados
pelo procedimento proposto. Caso esta conjectura seja verdadeira, o procedimento pode estar subestimando a renda e o número de beneficiários do
Bolsa-Família.
Para validar o procedimento, recorreu-se ao suplemento trazido pela PNAD,
2004, que tratava do acesso a algumas transferências de renda de programas
sociais. As informações deste suplemento permitem conhecer quais domicílios têm ao menos um beneficiário do Bolsa-Família ou do BPC. De outra
parte, o procedimento proposto identifica, por meio dos valores típicos, indivíduos beneficiários do Bolsa-Família ou do BPC e, portanto, também permite
chegar aos domicílios que têm ao menos um beneficiário destes programas.
A validação vem justamente da tentativa de se averiguar se, em 2004, os domicílios identificados pelo suplemento da PNAD como tendo ao menos um
beneficiário desses programas sociais são os mesmos identificados pelo procedimento desenvolvido. Os resultados são apresentados nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3
Consistência entre as Classificações das Pessoas em Famílias Beneficiadas pelo Bolsa-Família
Segundo o Suplemento da PNAD e o Procedimento Desenvolvido
(%)

Segundo o Suplemento

Indicadores
Procedimento Desenvolvido

Recebe

Não Recebe

Recebe

19

3

Não Recebe

1

77

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2004.
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Tabela 4
Consistência entre as Classificações das Pessoas em Famílias Beneficiadas pelo BPC Obtidas
Segundo o Suplemento da PNAD e o Procedimento Desenvolvido
(%)

Segundo o Suplemento
Recebe
Não Recebe

Indicadores
Procedimento Desenvolvido

Recebe
Não Recebe

1,4
0,3

0,6
97,7

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2004.

Com relação ao Bolsa-Família, são três os resultados principais a sinalizar que
o método desenvolvido discrimina razoavelmente bem os beneficiários de
programas sociais. Em primeiro lugar, 96% dos domicílios foram identicamente classificados pelos dois critérios. Em segundo lugar, esta Tabela revela
que apenas 5% dos classificados pelo suplemento como beneficiados pelo
Bolsa-Família não são identificados como tal pelo método criado. Por fim,
esta Tabela indica que o método proposto tende a sobreestimar ligeiramente
a participação no programa: enquanto pelo suplemento 20% dos domicílios
recebem algum benefício social, segundo nosso método seriam 22%.
Quando se avalia a adequação do método para isolar os beneficiários do
BPC, encontramos que 99% dos domicílios receberiam a mesma classificação segundo ambos os procedimentos. Este elevado grau de concordância,
entretanto, é muito mais o resultado de que poucos domicílios se beneficiam
do programa do que efetivamente da alta fidedignidade do procedimento
proposto. Como apenas cerca de 2% dos domicílios têm algum membro beneficiado pelo programa, erros de classificação da ordem de 1% não indicam
alta fidedignidade. Mais informativo é verificar que cerca de 20% dos domicílios identificados pelo suplemento como tendo ao menos um beneficiário
do BPC não são captados pelo procedimento proposto. Provavelmente o que
ocorre é que muitos beneficiários confundem o BPC com os benefícios previdenciários e acabam declarando no suplemento receber o BPC, porém declaram a renda recebida como aposentadoria ou pensão pública, ao invés de
declará-la no componente de “juros de caderneta de poupança e de outras
aplicações, dividendos e outros rendimentos”. Além disso, 30% dos domicílios que identificamos como tendo pelo menos uma pessoa recebendo BPC
não são assim classificados pelo suplemento, indicando que muitos dos que
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declaram receber exatamente um salário mínimo não são beneficiários do
BPC. Estas pessoas talvez recebam juros, dividendos ou benefícios de outros
programas sociais no valor exato do salário mínimo.
Aplicada essa metodologia para isolar os benefícios sociais, resta saber como
fica a composição da renda das famílias. Qual é a participação das aposentadorias e pensões públicas e dos benefícios sociais na formação da renda
nacional?
De acordo com a PNAD, em 2005, pouco menos de 25% da renda das famílias vinham de outras fontes distintas do trabalho, sendo as transferências, a fonte mais
importante, sobretudo, as públicas (ver Tabela 5).3 As pensões e aposentadorias
públicas, com valor mensal per capita de R$ 80,00 representam 18% da renda das
famílias. O BPC e o Bolsa-Família têm o mesmo valor mensal per capita (cerca de
R$ 2,00) e cada um corresponde a 0,45% da renda das famílias.

3

Entre 2001 e 2005, de todas as fontes não derivadas do trabalho, as transferências públicas foram as que mais aumentaram a importância relativa (quase
2 pontos percentuais de aumento), puxadas por seus três componentes.

Na Pesquisa de Orçamento Familiar
do IBGE e nas Contas Nacionais, a
participação da renda do trabalho
é menor em boa medida por
causa da inclusão dos aluguéis
imputados para aqueles que vivem
em casa própria (ver BARROS; CURY;
ULYSSEA, 2006).

Tabela 5
Decomposição da Renda Familiar per Capita
Renda per Capita
(em Reais por Mês)

Fontes de Renda

2001 2002 2003 2004 2005
Renda Total
Renda do Trabalho
Renda não Derivada do Trabalho
Renda de Ativos
Aluguéis
Juros e Dividendos
Transferências
Privadas
Ajuda de não Moradores
Outras Pensões e Aposentadorias
Públicas
Pensões e Aposentadorias
Benefício de Prestação
Continuada (BPC)
Bolsa-Família e Correlatos

Participação na Renda Total (%)
2001 2002 2003 2004 2005

Variação
(2005-2001)
(em Pontos
Percentuais)

426
332
94,1
11,0
8,21
2,77
83,1
9,13
2,90
6,24
74,0
72,8

426
330
96,4
12,0
8,15
3,81
84,4
9,37
3,23
6,14
75,0
73,3

401
308
93,6
9,52
6,99
2,54
84,1
8,25
2,84
5,40
75,8
74,2

415
317
98,1
10,3
7,21
3,05
87,9
9,13
3,05
6,08
78,7
75,2

440
334
106
11,9
8,03
3,83
94,2
10,3
3,14
7,12
84,0
80,0

3,47
0,84
12,7
8,02
-2,16
38,1
13,4
12,3
8,48
14,1
13,5
9,85

100
77,9
22,1
2,58
1,93
0,65
19,5
2,15
0,68
1,47
17,4
17,1

100
77,4
22,6
2,81
1,91
0,89
19,8
2,20
0,76
1,44
17,6
17,2

100
76,7
23,3
2,37
1,74
0,63
21,0
2,05
0,71
1,35
18,9
18,5

100
76,3
23,7
2,47
1,74
0,74
21,2
2,20
0,73
1,47
19,0
18,1

100
75,9
24,1
2,69
1,82
0,87
21,4
2,33
0,71
1,62
19,1
18,2

–
-1,98
1,98
0,11
-0,10
0,22
1,87
0,18
0,03
0,15
1,68
1,05

0,28

0,57

0,44

1,40

1,98

600

0,07

0,13

0,11

0,34

0,45

0,38

0,88

1,13

1,24

2,15

1,99

127

0,21

0,27

0,31

0,52

0,45

0,25

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.
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4

Vale ressaltar que a PNAD, por
não considerar fontes de renda
esporádicas, acaba não captando
algumas importantes transferências
públicas, como o SeguroDesemprego e o Abono-Salarial.
Dessa forma, a PNAD subestima o
total de transferências públicas.

Observando mais de perto a composição das transferências públicas, temos
que 95% delas são pensões e aposentadorias (ver Tabela 6). O programa Bolsa-Família representa menos de 2,5% e a participação do BPC é similar. Em
conjunto, o BPC e o Bolsa-Família respondem por menos de 5% das transferências públicas.4 Embora estes dois programas tenham hoje mais ou menos
a mesma importância relativa, o ganho de participação do BPC é duas vezes
maior que o do Bolsa-Família, o que se explica pelo fato de que em 2001, o
primeiro programa era três vezes menos importante que o segundo.

Tabela 6
Decomposição da Renda Proveniente de Transferências Públicas
(%)

Fontes de Renda
Transferências Públicas

2001

2002

2003

2004

2005

Variação
(2005-2001)
(em pontos
percentuais)

100

100

100

100

100

–

Pensões e Aposentadorias

98,4

97,7

97,8

95,5

95,3

-3,16

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

0,38

0,76

0,57

1,78

2,35

1,97

Bolsa-Família e Correlatos

1,18

1,51

1,63

2,73

2,37

1,18

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.

5

Conforme mencionado no Capítulo
3, a distribuição de renda utilizada
em todo este estudo é sempre a
distribuição das pessoas segundo
a renda per capita do domicílio
em que vivem. Da mesma forma a
distribuição de renda do trabalho
será sempre, exceto nos casos em
que se chamar a atenção para algo
diverso, a distribuição da população
segundo a renda do trabalho per
capita dos membros ocupados do
domicílio. A distribuição da renda
proveniente de transferências será a
distribuição da população segundo
a renda per capita de transferências
recebida por todos os membros do
domicilio.

3. Modelo para Descrever Transformações na Distribuição
das Transferências Públicas
As transformações por que passou a distribuição das transferências públicas
e cada um dos itens que a compõem podem ter quatro origens distintas. Conhecê-las permite melhor compreender como cada fonte afetou a desigualdade e a pobreza entre 2001 e 2005.
Nosso ponto de partida é a distribuição conjunta de duas fontes de renda. A
renda total das famílias, por exemplo, é constituída pela renda do trabalho e
seu complemento, qual seja, a renda não proveniente do trabalho. Assim, a
distribuição de renda total depende de duas outras distribuições: de renda
do trabalho e de renda não-proveniente do trabalho.5 Estas três distribuições
estão inter-relacionadas. No entanto, a distribuição de renda total não é apenas uma função dessas outras duas distribuições marginais. Depende também da função de associação que liga posições em ambas as distribuições.
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Por exemplo, a pior renda do trabalho pode estar associada à melhor renda
de outras fontes, isto é, pode ser que quem recebe baixos salários seja justamente quem é mais protegido pela renda não derivada do trabalho. A associação será interpretada mais adiante como focalização e, neste caso, a renda
de outras fontes distintas do trabalho estaria bem focalizada.
Portanto, transformações na distribuição de renda total têm duas origens:
mudanças nas distribuições marginais e/ou mudanças na associação entre as
duas distribuições. Como a desigualdade e a pobreza são características da
distribuição de renda total, então transformações nelas também advêm de
mudanças nas distribuições marginais e/ou na função de associação.
Em termos formais,6 temos que, em toda população finita, a distribuição conjunta de duas fontes de renda x e y, isto é, Fx , y ,7 pode sempre ser obtida a
partir das duas distribuições marginais, Fx e Fy , e da função de associação
entre elas, Ax − > y , em que Ax − > y (i ) denota a posição, na distribuição de y,
ocupada pela pessoa que se encontra na i-ésima posição na distribuição de x.

6

Para maiores detalhes formais sobre
a definição de distribuição conjunta
(ver BARROS; CARVALHO; FRANCO;
MENDONÇA, 2006a).

7

Cuidado com a notação. Embora
no Capítulo 3 tenhamos utilizado a
letra F para denotar a porcentagem
apropriada por cada décimo, agora
F nos dá o inverso da Parada de Pen
(renda média dos décimos). Portanto,
F agora é uma função que, para cada
nível de renda (t), nos dá o número
de pessoas com renda abaixo deste
nível, (y), ou seja, F(t)=y.

8

Atenção para o fato de que a
definição do grau de pobreza passa
não só pela distribuição conjunta de
z, mas também pela escolha de uma
linha de pobreza.

9

Como neste capítulo tratamos
de valores per capita, sendo, por
exemplo, renda não derivada do
trabalho uma forma resumida
de dizer renda não derivada do
trabalho de todos os membros da
família per capita, mudanças nas
rendas podem resultar de mudanças
demográficas. Por exemplo, o
nascimento de uma nova criança,
mesmo que não altere a renda
pessoal de nenhuma pessoa na
família, reduzirá a renda per capita
de todas as fontes.

Sendo x uma dada fonte de renda, y, o seu complemento e z, a renda total,
então z = x + y . Como z é determinada pela distribuição conjunta de x e y,
então é uma função da trinca Fx , Ax − > y , Fy .

(

)

Se considerarmos como θ, uma característica qualquer da distribuição de
renda total, z, tal como o grau de desigualdade ou de pobreza,8 então como

θ = Θ(Fz ) e Fz = Ψ (Fx , Ax → y , Fy ), temos que:

θ = Θ(Fz ) = Θ(Ψ (Fx , Ax → y , Fy ))
Desta relação, segue que a contribuição de fonte de renda para a desigualdade total ou para a pobreza depende tanto de sua própria distribuição Fx
como de sua associação com as demais fontes de renda, Ax − > y . Assim, uma
fonte de renda contribui para mudanças no nível geral de desigualdade e de
pobreza quando muda sua distribuição ou quando altera sua associação com
as demais fontes.
Vale ressaltar que, enquanto mudanças na distribuição de fonte de renda
dependem somente de mudanças na própria fonte,9 a associação pode se
alterar sem que tal fonte estudada se modifique. Portanto, enquanto mudanças na distribuição marginal vêm, inequivocamente, de mudanças na própria
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fonte, modificações na associação requerem interpretação mais cuidadosa,
uma vez que podem ter derivado de mudanças nas demais fontes.
A distribuição marginal da renda de uma fonte qualquer, por sua vez, pode
ser desagregada em outros dois componentes. O primeiro separa receptores
de não-receptores e, portanto, nos dá idéia de cobertura, ao revelar que proporção da população recebe renda da fonte estudada. O outro componente
diz respeito à distribuição da renda em questão no universo apenas dos receptores. Assim, a distribuição marginal se altera se, e somente se, mudar a
cobertura ou se a distribuição entre os receptores.
Formalmente temos que a distribuição de uma dada fonte,

Fx , pode ser ob-

tida pela proporção das pessoas em famílias que recebem renda da fonte x,
qx , e pela distribuição da fonte x no universo apenas dos que dela recebem,
Fx + . Portanto, Fx , é determinada pelo par (qx , Fx + ).
Por fim, a distribuição da fonte de renda no universo apenas dos receptores
será desagregada em outros dois componentes. Qualquer distribuição pode
ser obtida de sua média e grau de desigualdade. Assim, a distribuição entre os
receptores se altera somente quando o valor médio do benefício se altera ou
quando há mudanças na repartição entre os que recebem, isto é, a distribuição
da renda proveniente da fonte x no universo dos que dela recebem, Fx + , pode

ser obtida de sua média, µ x + , e curva de Lorenz, Lx + . Portanto, mudanças em
Fx + ocorrem se, e somente se, o par (µ x + , Lx + ) for alterado. Em suma:

Fx = Φ (µ x + , Lx + , q x )
e

θ = Θ(Fz )= Θ(Ψ (Φ(µ x+ , Lx+ , q x ), Ax→ y , Fy ))
Em suma, a contribuição de dada fonte para a evolução na desigualdade ou na
pobreza pode se dar por quatro mecanismos: a) mudanças na sua associação
com as demais, Ax − > y , que serão interpretadas como mudanças na focalização; b) mudanças na cobertura, qx ; c) mudanças no valor médio do benefício/
rendimento, µ x + ; e d) mudanças na desigualdade entre os receptores, Lx + .
O Diagrama 1 mostra como a distribuição conjunta pode ser decomposta, de
forma a se chegar a estes quatro mecanismos.

19

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Diagrama 1
Decomposição das Transformações na Distribuição Conjunta
Mundanças em uma Fonte

Mudanças na Associação
com as Demais Fontes
(Grau de Focalização)

Mudanças na sua
Distribuição Marginal

Mudanças na Distribuição
entre os que Recebem

Mudanças no Grau
de Cobertura

Mudanças na
Remuneração Média
dos que Recebem

Mudanças na Desigualdade na Distribuição
entre os que Recebem

4. Como a Distribuição das Transferências Públicas Efetivamente se Transformou?
4.1 Focalização

10

4.1.1 Aspectos metodológicos das medidas utilizadas
As medidas de focalização utilizadas neste texto serão, na realidade, medidas
da associação entre uma fonte de renda com as demais, ou seja, buscaremos
diferentes maneiras de medir Ax − > y . Quanto mais inversamente relacionada
for uma dada fonte às demais, assumiremos que maior deverá ser o seu grau
de focalização.
Serão utilizadas três medidas de associação: a) grau de correlação com as
demais fontes (correlação de Pearson); b) grau de concentração; e c) porcentagem da renda de uma dada fonte apropriada pelos 20% mais pobres da
população.
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Reduções no grau de associação
entre as fontes de renda tendem a
reduzir a desigualdade total. Mas
nem sempre isso ocorre. Para uma
discussão mais aprofundada (ver
BARROS; MENDONÇA, 1989).
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A correlação de Pearson é a associação linear entre as fontes que compõem
a renda familiar per capita. Ela pode variar de 1 a -1, sendo que quando assume exatamente estes valores revela perfeita correlação. Ao se avaliar, por
exemplo, a relação entre a renda do Bolsa-Família e a das demais fontes (que
inclui não só as demais fontes não derivadas do trabalho, tais como os ativos,
mas também a renda do trabalho), quando a correlação de Pearson é igual a
1 significa que as pessoas que vivem em família com elevado rendimento das
outras fontes são também as que recebem a maior transferência do BolsaFamília. Quando a correlação assume valor igual a -1, a relação é inversa:
quem vive em família com menor renda de outras fontes é também quem
vive em família que recebe a maior transferência do Bolsa-Família. Portanto,
quanto mais próxima a -1 for a correlação, interpretaremos que mais bem
focalizada estará a fonte estudada.

11

12

Para uma discussão a respeito da
mensuração do coeficiente de
concentração (ver KAKWANI, 1986).
Em geral, a curva de concentração
é mais adequada para medir a
focalização do que propriamente
a associação. Embora, para as
simulações, o resultado relevante
seja a associação, ela nem sempre
é uma boa proxy para a focalização.
Assim sendo, optou-se, nesta
seção, por apresentar primeiro uma
medida padrão de associação que
é dada pelo coeficiente de Pearson.
Depois, se apresenta outra, mais
adequada para captar a focalização,
de modo que se possa avaliar se as
conclusões obtidas, com ambas as
medidas, vão na mesma direção.

Outra medida de associação utilizada é o coeficiente de concentração de
uma fonte de renda,11 obtido a partir de uma curva de concentração.12 A curva de concentração é construída relacionando-se a porcentagem acumulada
da população e a porcentagem acumulada da renda de determinada fonte
apropriada pelos quantis. Os pontos na curva de concentração diferem, em
geral, de pontos na curva de Lorenz, uma vez que a população não é ordenada apenas com base na fonte analisada. Os mais pobres são aqueles com
menor renda global, consideradas todas as fontes. Assim, a curva de concentração ordena a população pela renda global, mas a renda acumulada é a da
fonte estudada. O coeficiente de concentração é duas vezes a área entre a
curva de concentração e a linha de perfeita igualdade (ver Gráfico 1).
O coeficiente de concentração também pode variar de 1 a -1. Quando igual
a zero indica, em geral, que os mais pobres se apropriam da renda estudada
de forma proporcional a sua participação na população (por exemplo, os
10% mais pobres se apropriam de 10% da renda de determinada fonte).
Quanto mais próximo a 1, os mais pobres se apropriam de uma parcela da
renda estudada menor do que sua participação na população, enquanto
que quanto mais próximo a -1, os mais pobres se apropriam de uma parcela
maior. Assim sendo, de novo, quanto mais próximo a -1 estiver o coeficiente
de concentração, interpretaremos que maior será o grau de focalização da
fonte de renda estudada.
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Pontos na curva de concentração, como a porcentagem da renda apropriada
pelos 20% mais pobres, são também medidas de associação. De fato, quando
a porcentagem apropriada da renda for superior à participação na população,
então a renda em questão deverá estar bem focalizada. Por exemplo, quando
a porcentagem apropriada pelos 20% mais pobres for superior a 20%, então
a renda estará bem focalizada. Quando a porcentagem apropriada for menor
que 20%, a renda estará mal focalizada.
O recebimento de renda altera o grau de pobreza da família beneficiada e,
provavelmente, a sua prioridade. Portanto, o grau de focalização do primeiro
Real recebido deve ser distinto do grau de focalização do último. Vimos também que o ideal para a focalização é que todos os atendidos estejam abaixo
de uma linha de carência e, ao final, tenham seu bem-estar aumentado até
esta linha, pois assim se garante que não haverá saltos na fila de prioridades.
Quando o valor do benefício concedido faz o beneficiário saltar posições, o
mais adequado seria reduzir o valor da transferência, de forma a se incluir
mais pessoas no programa.
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Para medir a focalização do primeiro Real, é possível modificar ligeiramente a
curva de concentração, de tal modo que a população passe a ser ordenada pela
renda global excluída a renda analisada. Assim, ambos os indicadores obtidos a
partir da curva de concentração foram calculados de duas formas distintas: incluindo e excluindo a renda estudada do cálculo da renda global das famílias.
Contudo, é preciso muito cuidado ao interpretar essas medidas. Primeiro porque elas não são sensíveis apenas a mudanças na associação, conforme seria
o ideal. Na verdade, mudanças na distribuição marginal da fonte analisada,
Fx , podem também alterá-las. Ainda mais preocupante, entretanto, é a possibilidade de que mudanças na distribuição das demais fontes, Fy , mesmo
mantida a associação original, venham também a influenciá-las. Logo, não há
garantias de que variações nessas medidas captem exclusivamente mudanças na associação, embora, em geral, devam captar.
Em segundo lugar, porque devemos ter em mente que uma renda deve ser
considerada bem focalizada quando beneficiar aqueles que, sem ela, seriam
pobres. Assim, todas essas medidas baseiam-se na suposição de que a contribuição de uma fonte de renda para a renda familiar seria igual ao seu valor. No entanto, é bem provável que a presença ou ausência de uma fonte
influencie o comportamento dos membros da família e, desse modo, o valor
das demais fontes. A presença de nova fonte de renda pode estimular ou desestimular a geração de outras. Por exemplo, será que a renda de uma família
que ganhou na loteria cresce na mesma magnitude do prêmio recebido? Não
necessariamente. Se alguns membros estiverem desempregados e a família
utilizar o prêmio para abrir um negócio, o aumento da renda familiar pode
ser maior que o valor ganho na loteria. Inversamente, se o prêmio leva a que
os filhos mais jovens parem de trabalhar para estudar, o aumento líquido na
renda da família será inferior ao valor do prêmio. Assim, há de se ter cautela
ao interpretar, por exemplo, uma redução na associação entre a renda do trabalho e a não derivada do trabalho. Isso porque não sabemos se tal redução
significa uma melhoria no grau de focalização da renda não derivada do trabalho ou se a associação se reduziu porque, em decorrência de aumento nas
transferências, alguns beneficiários deixaram de trabalhar, substituindo sua
renda do trabalho (ou parte dela) pela renda da transferência.
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Por fim, vale ressaltar que a focalização não depende apenas da associação
entre as fontes de renda, embora, em geral, esta variável seja fundamental.
A focalização depende também das distribuições marginais das fontes de
renda. Por exemplo, imaginemos uma situação em que o mais pobre recebe
uma transferência de R$99,00, e o segundo mais pobre recebe R$ 1,00. A associação entre a renda de transferências e as demais seria perfeita, à medida
que o mais pobre recebe volume maior da renda de transferências que o segundo mais pobre. Se a distância entre essas pessoas, em termos de renda,
for grande o suficiente para que a transferência concedida ao mais pobre não
lhe faça ultrapassar o segundo mais pobre, então, podemos afirmar que a
transferência encontra-se bem focalizada. Imagine agora que há mudança na
repartição das transferências, de modo que o mais pobre passa a receber menos, e o segundo mais pobre passa a receber mais. Agora, o mais pobre recebe R$ 80,00 e o segundo mais pobre, R$ 20,00. Permanece sendo verdadeiro
que o mais pobre recebe volume maior de transferências que o segundo mais
pobre e assim a associação permanece a mesma. Contudo, essa modificação
reduz a desigualdade em renda de transferências e, tudo o mais constante,
reduz também a desigualdade global. Apesar da transformação ter reduzido
a desigualdade global, o grau de focalização pode piorar com a mudança,
pois a distância entre o mais pobre e o segundo mais pobre terá se reduzido
menos que no caso anterior. Note que a transformação manteve a associação
entre as fontes, melhorou a desigualdade, porém piorou a focalização.
A focalização também pode ser afetada pela distribuição marginal das demais
fontes. Imagine a mesma situação em que se transfere R$ 99,00 ao mais pobre
e R$ 1,00 ao segundo mais pobre. Se transferirmos renda das outras fontes do
segundo mais pobre para o primeiro mais pobre, a distância entre eles se
reduzirá e pode ser que a transferência de R$ 99,00 para o primeiro, o faça
agora ultrapassar o segundo. Nesse caso, a associação também permaneceu
inalterada, mas a transformação na distribuição marginal das demais fontes
piorou a focalização.

4.1.2 Análise dos resultados
A Tabela 7 apresenta a evolução do grau de correlação de Pearson. O BPC e,
principalmente, o Bolsa-Família apresentam correlação linear negativa, sendo
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a do Bolsa-Família muito próxima a -1 (-0,095). Portanto, existem evidências
de que a focalização deste último programa é excelente.

Tabela 7
Grau de Assosciação de uma Dada Fonte de Renda às Demais – Correlação de Pearson
2001

2002

2003

2004

2005

Variação (%)
(2005-2001)

0,072

0,053

0,056

0,041

0,050

-30,6

Pensões e Aposentadorias

0,072

0,053

0,057

0,044

0,053

-26,8

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

-0,017

0,010

-0,022

-0,042

-0,035

-112

Bolsa-Família e Correlatos

0,013

0,007

-0,029

-0,099

-0,095

-818

Fontes de Renda
Transferências Públicas

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.

Ao longo de 2001-2005, em geral, as transferências públicas reduziram o seu
grau de associação com as demais fontes e novamente se destaca o programa Bolsa-Família. Contudo, é preciso muito cuidado ao interpretar esse resultado. O Bolsa-Família praticamente inexistia em 2001. Muito dessa queda na
associação com as demais fonte é, na verdade, um efeito da cobertura.
A Tabela 8 traz estimativas do grau de concentração por fonte de renda, o
qual foi calculado das duas maneiras alternativas descritas anteriormente: ordenando a população com base na renda de todas as fontes (o que nos dá o
grau de focalização do último Real) e excluindo a fonte estudada (que mostra
o grau de focalização do primeiro Real).

Tabela 8
Coeficiente de Concentração das Fontes de Renda Provenientes de Transferências Públicas
Fontes de Renda

Guia de Concentração do Primeiro Real1
2001

Transferências Públicas

2002

2003

2004

2005

Variação
(%)
(2005-2001)

Guia de Concentração do Último
Variação
Real2
(%)
2001 2002 2003 2004 2005 (2005-2001

-0,087 -0,087 -0,125 -0,127 -0,116

-33,4

0,588

0,576

0,575

0,557

0,547

-7,10

Pensões e Aposentadorias

-0,085 -0,083 -0,123 -0,120 -0,108

-27,3

0,601

0,593

0,594

0,596

0,585

-2,57

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

-0,412 -0,228 -0,399 -0,468 -0,404

1,97

-0,099

0,056

-0,066 -0,074 -0,014

85,3

Bolsa-Família e Correlatos

-0,268 -0,293 -0,370 -0,483 -0,497

-85,8

-0,201 -0,240 -0,325 -0,431 -0,446

-121

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.
Nota: 1 População ordenada pela renda familiar per capita excluida a fonte de renda investigada.
2
População ordenada pela renda familiar per capita incluida a fonte de renda investigada.

O grau de focalização do primeiro Real é maior para o Bolsa-Família, embora
todas as demais fontes apresentem também coeficiente de concentração negativo. É interessante notar que o primeiro Real pago por pensões e aposen25
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tadorias é bem focalizado, o que significa que os pensionistas e aposentados
do setor público, sem essa fonte de renda, seriam pobres.
Quando se analisa o grau de focalização do último Real, somente o BolsaFamília permanece bem focalizado, o que se explica pela diferença de magnitude dos benefícios pagos pelas pensões e aposentadorias e também pelo
BPC comparado com o que paga o Bolsa-Família. Enquanto os beneficiários
do Bolsa-Família são normalmente pobres antes de ingressar no programa e,
assim, permanecem mesmo com a transferência, no caso das pensões e aposentadorias e do BPC, a carência dos beneficiários se altera significativamente
se a avaliamos antes ou após o recebimento dos benefícios.
Com relação à evolução temporal, esses indicadores mostram melhora para
o Bolsa-Família e também para as pensões e aposentadorias. Para o BPC, entretanto, há registro de uma leve piora. Mas, como vimos, tanto o BPC como o
Bolsa-Família eram muito pequenos em 2001 e, portanto, não se deve interpretar as mudanças na associação dessas fontes com as demais como transformações na focalização.
A Tabela 9 traz estimativas da porcentagem da renda estudada apropriada
pelos 20% mais pobres, sendo a pobreza definida incluindo e excluindo a
renda em questão. Os resultados desta tabela corroboram a análise anterior.

Tabela 9
Porcentagem da Renda de Transferências Públicas Apropriada pelos 20% mais Pobres da População
(%)

Focalização do Primeiro Real1
Fontes de Renda
Transferências Públicas
Pensões e Aposentadorias
Benefício de Prestação Continuada (BPC)
Bolsa-Família e Correlatos

2001 2002 2003 2004 2005
37,8
37,7
43,0
46,8

37,6
37,1
40,1
46,2

39,7
39,7
43,1
48,7

39,3
39,1
49,4
53,2

Variação
(2005-2001)
(em pontos
percentuais)

38,4
38,2
40,9
53,5

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.
Nota: 1 População ordenada pela renda familiar per capita excluída a fonte de renda investigada.
2
População ordenada pela renda familiar per capita incluída a fonte de renda investigada.
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0,55
0,52
-2,10
6,69

Focalização do Último Real2
2001 2002 2003 2004

2005

2,26
1,75
16,0
40,1

3,00
1,68
10,6
48,4

2,49
1,81
13,2
40,9

2,25
1,48
13,8
44,0

3,09
1,67
12,2
46,9

Variação
(2005-2001)
(em pontos
percentuais)
0,74
-0,07
-5,34
8,36
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4.2 Cobertura
A desigualdade total na distribuição de uma dada fonte de renda pode ser
decomposta em duas: a desigualdade entre quem recebe e quem não recebe
da fonte em questão (entregrupos) e a desigualdade entre os que recebem
(intragrupo). Aumentar a taxa de cobertura de fonte de renda significa incluir novos receptores e, portanto, reduz a desigualdade entre quem recebe
e quem não recebe da fonte estudada. Em geral, a desigualdade entre grupos
é a que tem maior efeito sobre a desigualdade total. Portanto, mudanças na
cobertura costumam ser muito efetivas em reduzir a desigualdade total.
Cerca 44% das pessoas vivem em famílias que recebem transferências públicas.
Dentre as transferências públicas, as de maior cobertura são as pensões e aposentadorias (ver Tabela 10). De fato, 30% da população vivem em famílias com a
presença de pelo menos um pensionista ou aposentado do sistema público.

Tabela 10
Porcentagem das Pessoas em Famílias que Recebem Renda de Transferências Públicas, por Tipo de
Fonte (Grau de Cobertura)
(%)

2001

2002

2003

2004

2005

Variação (20052001) (em pontos
percentuais)

34,5

38,4

41,6

46,0

43,7

9,22

Pensões e Aposentadorias

29,3

29,7

29,9

29,1

29,5

0,26

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

0,46

0,87

0,66

1,94

2,44

1,98

Bolsa-Família e Correlatos

6,48

10,5

14,8

20,5

16,2

9,77

Fontes de Renda
Transferências Públicas

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.

Embora as pensões e aposentadorias públicas sejam a fonte de renda com
maior cobertura, a renda do Bolsa-Família é a melhor difundida. A renda de
pensões e aposentadorias equivale a 40 vezes a do Bolsa-Família. No entanto,
o número de pessoas em famílias com renda de aposentadoria e pensão é
apenas 55% maior que o número de pessoas em famílias beneficiadas por
este programa. Na comparação com o BPC, a vantagem do Bolsa-Família em
termos de difusão é ainda mais expressiva. Apesar do valor total dos benefícios do BPC ser similar ao total dos benefícios do Bolsa-Família, o número
de brasileiros em famílias beneficiárias do Bolsa-Família é quatro vezes maior
que o de brasileiros em famílias com BPC.
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Ao longo do período 2001-2005, o crescimento realmente explosivo de cobertura foi o de 10 pontos percentuais da renda proveniente do Bolsa-Família. Em segundo lugar, vem o aumento de dois pontos percentuais de cobertura do BPC. A cobertura das pensões e aposentadorias públicas permaneceu
praticamente inalterada.
13

4.3 Desigualdade entre os receptores
Nesta seção, analisa-se a desigualdade entre os receptores (intragrupo). A Tabela 11 traz informações sobre a desigualdade total na distribuição da fonte,
medida pelo coeficiente de Gini, e também a desigualdade apenas entre os
que recebem da fonte (intragrupo), medida pelo mesmo indicador.13

A desigualdade total na fonte
é obtida no universo de toda
a população, ao passo que a
desigualdade entre os que recebem
é obtida no subuniverso das pessoas
em famílias que recebem da fonte
em questão.

Tabela 11
Grau de Desigualdade por Fonte de Renda: Coeficiente de Gini
Fontes de Renda
Transferências Públicas

Desigualdade entre todos
Variação (%) Desigualdade entre os que Recebem Variação (%)
2001 2002 2003 2004 2005 (2005-2001) 2001 2002 2003 2004 2005 (2005-2001)
0,874

0,867

0,863

0,856

0,849

-2,90

0,653

0,653

0,671

0,687

0,654

3,00

Pensões e Aposentadorias

0,880

0,876

0,872

0,875

0,868

-1,38

0,591

0,582

0,572

0,571

0,553

-6,37

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

0,997

0,994

0,995

0,986

0,983

-1,35

0,269

0,307

0,283

0,300

0,308

14,8

Bolsa-Família e Correlatos

0,964

0,940

0,914

0,882

0,989

-6,83

0,445

0,426

0,416

0,426

0,374

-16,1

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.

A renda de pensões e aposentadorias, seguida pela do Bolsa-Família, apresentam os menores graus de desigualdade. Isto se explica, ao menos em parte, pela elevada cobertura de ambos. Quando nos restringimos ao universo
dos que recebem a fonte estudada (desigualdade intragrupo), a situação se
reverte: existe grande desigualdade entre as pessoas em famílias que recebem pensões e aposentadorias e também entre aquelas em famílias beneficiadas pelo Bolsa-Família.
Embora a desigualdade intragrupo do BPC seja a mais baixa, a pequena cobertura do programa faz com que essa fonte acabe sobressaindo como a de
maior desigualdade total. A desigualdade intragrupo do BPC é baixa, porque
todos os beneficiários recebem uma transferência de exatamente um salário
mínimo e, portanto, ela reflete apenas diferenças no número de beneficiários
por família e a desigualdade demográfica entre elas.
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Para calcular essas contribuições,
utilizamos a expressão
Gx= (1-qx)+qx*Gx+, sendo Gx, o
coeficiente de Gini relativo à fonte
x, qx, a cobertura e Gx+, o coeficiente
de Gini entre os que vivem em
famílias que recebem da fonte.
Simulamos o que teria acontecido
com a desigualdade total se
mantivéssemos a desigualdade
entre quem recebe e quem não
recebe de 2001, mas a desigualdade
entre os receptores, Gx+, fosse a
de 2005. Ou seja, combinou-se o
qx de 2001 com o Gx+ de 2005. A
contribuição é calculada pela razão
entre a variação em Gx+ obtida com
a simulação e a variação real em Gx+.

Ao longo do tempo, a desigualdade em cada uma das fontes estudadas caiu,
sendo que a do Bolsa-Família foi a que apresentou queda mais acentuada.
Conforme vimos, em parte, esse resultado se deveu a melhorias na cobertura.
Mas, em dois dos casos, também veio da redução na desigualdade entre os
receptores. A Tabela 12 mostra a contribuição14 da evolução de desigualdade
entre grupos (cobertura) e intragrupos para explicar a queda na desigualdade total em cada fonte.
Vimos que a desigualdade intragrupo caiu apenas para as pensões e aposentadorias públicas e, principalmente, para o Bolsa-Família. Enquanto que
para as primeiras, esse fator contribuiu com 90% da queda na desigualdade
total na fonte, para o Bolsa-Família, o maior efeito veio mesmo do aumento
de cobertura (93%). Como o BPC passou por aumento na desigualdade intragrupo, este fator, em isolado, teria feito a desigualdade total na fonte subir.

Tabela 12
Contribuição da Evolução na Desigualdade entre Receptores e não Receptores e da
Desigualdade Intra-Receptores para Explicar a Evolução na Desigualdade de cada
Fonte de Renda
(%)

Fontes de Renda
Públicas

Entre 2001 e 2005
Entre Receptores e
Intra-Receptores
não Receptores
-25,9

126

Pensões e Aposentadorias

90,4

9,59

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

-1,36

101

Bolsa-Família e Correlatos

7,05

92,9

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.

4.4 Valor médio do benefício/rendimento entre os receptores
Quanto mais alto for o peso de uma fonte de renda na formação da renda global maior deverá ser também a sua importância para a desigualdade global.
Assim, mudanças em fontes com baixa participação não deverão ser capazes
de gerar impacto significativo sobre a desigualdade.
A participação de uma fonte, por sua vez, dependerá de seu grau de cobertura e também do valor médio do benefício/rendimento entre aqueles que
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recebem. Avaliamos a importância do grau de cobertura. Resta tratar do valor
médio do benefício/rendimento entre os receptores.
A transferência pública com maior valor médio (valor por pessoa em família
que recebe) são as pensões e aposentadorias públicas (ver Tabela 13), que
superam R$ 200,00 per capita. A com o menor valor médio é o Bolsa-Família
(R$ 12,00 per capita). Comparando o Bolsa-Família com o outro importante
programa de transferência de renda brasileiro, o BPC, temos que o valor médio do benefício do segundo é quase sete vezes o do primeiro.
Ao longo do tempo, o valor médio tanto das pensões e aposentadorias públicas como do BPC aumentou, 9% e 32% respectivamente, em função da valorização do salário mínimo no período. No caso do Bolsa-Família, o valor médio
caiu 10%. Essas transformações em conjunto com o que aconteceu com a
cobertura tiveram impacto sobre a participação de cada uma das fontes na
formação da renda total das famílias.

Tabela 13
Valor Médio do Rendimento entre as Pessoas em Famílias Receptoras
(em reais)

Fontes de Renda
Transferências Públicas

2001

2002

2003

2004

2005

Variação (%)
(2005-2001)

214

195

182

171

192

-10,4

Pensões e Aposentadorias

249

247

248

258

271

8,88

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

61,5

65,4

66,5

72,2

81,1

31,9

Bolsa-Família e Correlatos

13,5

10,8

8,35

10,5

12,2

-9,51

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.

Dado que a renda familiar per capita aumentou 3% no período, então, para
que a fonte de renda tenha aumentado sua participação, ela precisa ter crescido a uma velocidade superior a 3%. Como quase todas as fontes que formam as transferências públicas aumentaram sua participação, embora umas
menos do que outras, então todas cresceram mais que 3%.
Por que essas fontes de renda cresceram de forma tão acelerada entre 20012005? Terá sido efeito de aumentos na cobertura ou no valor médio do benefício/rendimento? A Tabela 13 mostra que o Bolsa-Família reduziu o valor
médio do benefício nesse período e, portanto, todo o crescimento dessa fonte veio exclusivamente da expansão da cobertura. As pensões e aposentado30
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rias públicas e também o BPC aumentaram tanto a cobertura quanto o valor
médio do benefício. A Tabela 14 traz a contribuição da evolução na cobertura
e no valor médio do benefício/rendimento para a explicar o crescimento da
fonte de renda.

Tabela 14
Contribuição da Variação na Cobertura e no Valor Médio por Receptor para Explicar a
Evolução de cada Fonte de Renda entre 2001 e 2005
(%)

Fontes de Renda
Públicas

Entre 2001 e 2005
Cobertura

Benefício Médio

187

-87,2

Pensões e Aposentadorias

9,46

90,5

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

85,8

14,2

Bolsa-Família e Correlatos

112

-12,2

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2005.

O principal responsável pelo crescimento acelerado das pensões e aposentadorias no período foi o aumento no valor médio do benefício, que contribuiu
com 90%. No caso do BPC, o crescimento dessa fonte de renda se deu basicamente por causa da expansão na cobertura, que contribui com 86%.

4.5 Síntese dos principais resultados
A renda não derivada do trabalho é responsável por 1/5 da renda das famílias
brasileiras, sendo que a maior parte dela se origina de transferências, especialmente as públicas, que representam 1/4 da renda das famílias.
Ao longo do período 2001-2005, houve aumento de participação da renda
não derivada do trabalho em quase dois pontos percentuais puxado principalmente pelas transferências públicas. Portanto, é de se esperar que as
transformações pelas quais passaram as transferências públicas tenham sido
responsáveis, em alguma medida, pela significativa queda na desigualdade
e na pobreza.
No entanto, só é possível conhecer o verdadeiro impacto dessas transformações, por meio de metodologia que permita isolar tais efeitos. Nas seções seguintes se apresenta e se aplica tal metodologia. Por ora, o que sabemos é
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como as distribuições das pensões e aposentadorias públicas do BPC e do
Bolsa-Família se comportaram no período e, portanto, podemos arriscar algumas conclusões sobre que fontes devem ter sido responsáveis pela queda
recente na desigualdade e na pobreza e como elas atuaram, embora só possamos realmente saber as respostas definitivas na Seção 6.
Entre as transferências públicas, as pensões e aposentadorias, até mesmo por
seu enorme volume, devem ter tido a maior contribuição. Houve pequena melhora na focalização desta fonte e a cobertura manteve-se praticamente inalterada. Portanto, não foram esses os caminhos principais pelos quais tal fonte
afetou os resultados de interesse. As principais mudanças foram: o considerável
aumento de 9% no valor do rendimento por receptor e a queda de 6% na desigualdade entre os receptores. Portanto, os caminhos que levaram as mudanças
nas pensões e aposentadorias a afetar a desigualdade e a pobreza estão ligados a transformações na distribuição entre os receptores dessa fonte.
O BPC e o Bolsa-Família, ambos têm o mesmo peso na formação da renda das
famílias e passaram por significativas transformações. Qual deles terá gerado
maior impacto sobre a queda na desigualdade é difícil antever.
A cobertura do BPC subiu dois pontos percentuais, o que deve ter gerado algum impacto. Outra transformação nessa fonte que parece muito realmente
foi o aumento de 32% no valor médio do benefício. A desigualdade entre receptores subiu e, portanto, não pode ter ajudado a reduzir a desigualdade e a
pobreza.
Para o Bolsa-Família, a maior transformação foi a expansão de 10 pontos percentuais na cobertura. Com mais pessoas em famílias beneficiadas, a desigualdade nessa fonte de renda no universo de toda a população caiu 7%. O
aumento de cobertura representa redução na desigualdade entre quem recebe e quem não recebe o rendimento, e este tipo de desigualdade é, em geral, o de maior peso na geração da desigualdade total na fonte. O programa
não só incluiu mais pessoas, como também equalizou, em alguma medida,
os benefícios pagos, reduzindo em 16% a desigualdade entre os receptores.
Vejamos as contribuições efetivas na seqüência.
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5. Metodologia para Isolar o Impacto de Mudanças na
Distribuição de Cada uma das Fontes
5.1 Isolando o impacto da focalização
Vimos que qualquer característica da distribuição de renda, tais como a desigualdade ou a pobreza, θ é uma função da distribuição conjunta de x e y.
Vimos também que, em uma população finita, a distribuição conjunta de x e

(

)

y é determinada pela trinca Fx , Ax → y , Fy , em que Fx denota a distribuição
acumulada de x e Ax → y , a função de associação entre x e y. Portanto:

θ = Θ(Fz )= Θ(Ψ (Fx , Ax → y , Fy ))
Mudanças na desigualdade ou na pobreza ocorrem somente quando pelo
menos um dos elementos da trinca Fx , Ax → y , Fy se transforma.

(

)

Na situação em que apenas um dos elementos da trinca se transforma, é fácil
identificar o impacto de cada um deles sobre a evolução da pobreza ou da
desigualdade. Por exemplo, se Fy e Ax → y permaneceram inalterados e apenas
Fx se transformou, toda a mudança ocorrida na pobreza e na desigualdade só
pode ser atribuída à Fx. No entanto, quando dois ou três elementos da trinca
se transformam simultaneamente, como isolar a contribuição de cada um?

15

De fato, embora, neste estudo, as
comparações envolvam sempre a
trinca (Fx , Ax → y , Fy ) no ponto original,
é possível comparar os resultados
contrafactuais com esta trinca
avaliada em qualquer outro ponto.
É importante chamar a atenção para
o fato de que diferentes pontos
evidentemente mostram diferentes
impactos. No entanto, esta não é
uma fragilidade da metodologia. A
riqueza analítica vem justamente
das interpretações a respeito do
significado de se comparar as
distribuições contrafactuais com
diferentes pontos.

Uma alternativa consiste em construir distribuições contrafactuais. Estas nos
dizem o que teria acontecido com a pobreza ou a desigualdade, caso apenas
um dos elementos tivesse se transformado e assim chegamos a graus de pobreza e desigualdade contrafactuais.15
Como sabemos qual era a pobreza e a desigualdade no início do período tratado, podemos comparar o quanto os contrafactuais se diferem dessas medidas reais. Caso, por exemplo, a pobreza contrafactual seja muito próxima à
pobreza observada ao início do período, então, podemos afirmar que o elemento que variou na simulação, contribuiu pouco para explicar a evolução
real da pobreza. Analogamente, quando a pobreza contrafactual for muito
maior do que à inicial, então, o elemento que variou teve bastante impacto.
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Para conhecer, portanto, o impacto da transformação de cada elemento da
trinca, decompomos a variação total na pobreza ou na desigualdade em três
variações, cada uma relativa a um elemento. Em cada passo da decomposição, permitimos a transformação em apenas um dos elementos. Os demais
permanecem congelados. Mas para conhecer o impacto, é preciso comparar
os contrafactuais a outras situações, como a original ou a final. A estratégia
de comparação utilizada é a seqüencial. Esta permite que, ao final, a soma do
impacto de cada elemento da trinca nos dê a variação efetivamente ocorrida
na pobreza ou na desigualdade, entre 2001 e 2005.
Para construir o desenho seqüencial, partiu-se da distribuição de renda familiar per capita em 200516 e se alterou um único elemento da trinca, que foi
a distribuição das demais fontes, Fy. Isto significa que a distribuição de renda
familiar per capita contrafactual manteve Fx e Ax → y de 2005, mas trocou Fy
de 2005 pelo observado em 2001. Comparando esta distribuição de renda simulada com a distribuição de 2005, temos o impacto de Fy. O segundo passo
toma como ponto de partida a distribuição simulada obtida no passo anterior
e troca Fx de 2005 pelo correspondente em 2001. Note que Fy era o de 2001 e
que apenas Ax → y permaneceu com seu valor de 2005. Comparando essa segunda distribuição simulada com a primeira, temos o impacto de transformações em Fx. Por fim, no terceiro passo seqüencial, o impacto de Ax → y é obtido
comparando-se a distribuição de renda de 200117 com a obtida no passo 2.
Em termos formais, podemos resumir a metodologia da seguinte forma.
Associemos a θ um subescrito 1 para indicar o ano final e 0 para indicar o
ano inicial e a redução no grau de desigualdade ou de pobreza será dada por

θ1 − θ 0 . Esta redução pode ser decomposta em três parcelas via:

)) ( (

((

))

θ1 − θ 0 = Θ Ψ Fx1 , Ax1 → y1 , Fy1 − Θ Ψ Fx0 , Ax0 → y0 , Fy0 = ∆ y + ∆ x + ∆ A
em que:

, Ax1 → y1 , Fy0

))
))

∆ A = Θ Ψ Fx0 , Ax1 → y1 , Fy0 − Θ Ψ Fx0 , Ax0 → y0 , Fy0

))

((
= Θ(Ψ (F

)) ( (
))− Θ(Ψ (F

∆ y = Θ Ψ Fx1 , Ax1 → y1 , Fy1 − Θ Ψ Fx1 , Ax1 → y1 , Fy0
∆x

x1

, Ax1 → y1 , Fy0

x0

e

((

34

)) ( (

16

Neste estudo, em particular,
partimos da distribuição final, mas
se poderia utilizar como ponto de
partida a distribuição inicial ou
qualquer outro ponto.

17

Note que quando trocamos o
Ax → y de 2005 pelo de 2001,
nesta segunda distribuição de
renda contrafactual, chegamos
exatamente à distribuição de renda
de 2001.
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Nesse caso, ∆ x capta o impacto das mudanças na distribuição da fonte de
renda investigada, enquanto ∆ A capta o impacto das transformações no
grau de associação dessa fonte de renda com as demais.
Até então, vimos tão-somente como foi definido o impacto de cada variável.
Falta descrever como é possível operacionalizar tais definições a partir das
PNADs 2001 e 2005. Recapitulando, nosso ponto de partida é a distribuição
de renda familiar per capita em 2005. Esta é constituída pela distribuição marginal da fonte estudada, Fx, pela distribuição das demais fontes, Fy, e pela função de associação que relaciona ambas, Ax → y . O primeiro passo é trocar Fy
de 2005 pelo correspondente em 2001. Como?
Considere uma posição qualquer na distribuição de renda das demais fontes,
Fy, de 2005, como a posição 75, por exemplo. Qual é o valor da renda das
demais fontes da pessoa que ocupa tal posição em 2001? Suponhamos que
seja R$650,00. O que se faz, portanto, é atribuir à pessoa que ocupa na distribuição de 2005, a posição 75, uma renda igual a R$650,00. Repetimos este
procedimento para todas as posições e assim construímos uma distribuição
contrafactual da renda de outras fontes, Fyc . Juntando essa distribuição simulada à Fx e Ax → y , ambos de 2005, obtemos uma distribuição de renda familiar
per capita simulada. A partir dela, se pode calcular a pobreza ou a desigualdade, que serão contrafactuais.
O segundo passo toma como ponto de partida a distribuição contrafactual
de renda familiar per capita, Fyc, obtida no passo anterior. Nela substitui-se a
distribuição da renda estudada, Fx, de 2005 pela de 2001. O procedimento é
análogo ao utilizado no passo 1, isto é, atribuímos a uma pessoa na distribuição da renda estudada de 2005, um valor igual ao da renda de uma pessoa
na distribuição de 2001 que tenha a mesma posição. Repetindo esse procedimento para todas as posições, constrói-se uma distribuição contrafactual da
renda estudada, Fxc. Juntando Fxc à Fyc e à Ax → y de 2001, obtemos uma segunda distribuição de renda familiar per capita simulada e a partir dela também
se pode calcular novas pobrezas e desigualdades contrafactuais.
Para se obter o impacto de

Ax → y não é preciso fazer nenhuma outra simu-

lação, pois ao trocarmos o valor deste elemento pelo de 2001 na segunda
distribuição simulada, Fxc, chegaremos à própria distribuição de 2001.
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Formalmente, temos que:

(

)

(

)

y c = Fy−01 Fy1 (y1 )
e

xc = Fx−0 1 Fx1 (x1 )
teremos que: Fyc=Fy0, Fxc=Fx0,

Ax1 → yc = Ax1 → y1 e Axc → yc = Ax1 → y1 ; de onde

segue que: (x , y ) ≈ (F , A
e (xc , yc ) ≈ (Fx , Ax → y , Fy
1
c
x1
x1 → y1 , Fy0 )
0

1

1

0

).

5.2 Isolando o impacto da cobertura, valor médio do benefício e
desigualdade entre os receptores
Na seção anterior, apresentou-se a metodologia que permite avaliar o papel
das transformações na associação da fonte de renda estudada com as demais
para explicar a queda recente na desigualdade e na pobreza. Resta descrever
como obter as contribuições dos demais mecanismos: cobertura, valor médio
do benefício e desigualdade entre receptores. Estes são desagregações da
distribuição da fonte x e, portanto:

Fx = Φ(qx , µ x + , Lx + )
Prosseguiremos na mesma seqüência descrita antes, mas no lugar de simular
mudanças em Fx de uma só vez, simulamos mudanças seqüenciais em (qx,
µ x + Lx + ). O ponto de partida, portanto, é a primeira distribuição simulada
descrita na seção anterior, Fyc, a qual é formada por Fy de 2001, Ax → y de 2005
e (qx, µ x + Lx + ) de 2005. O passo seguinte, que seria o novo segundo passo,
consiste em trocar a desigualdade entre os receptores da fonte de renda x,
Lx + de 2005 pela correspondente em 2001. Comparando essa nova distribuição simulada com a obtida no passo anterior, temos o impacto de Lx + .
Em seguida, no novo terceiro passo, mudamos o valor médio do benefício/
rendimento entre os receptores de 2005 pelo de 2001 na distribuição simulada obtida no novo passo 2. A diferença entre as distribuições contrafactuais
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indica o impacto de µ x + . Para o passo 4, novamente não é preciso construir
outra distribuição contrafactual, afinal partimos da distribuição obtida no
passo 3 e trocamos qx de 2005 pelo de 2001 e, assim, chegamos à distribuição
de Fx em 2001 completa. A diferença entre a distribuição contrafactual obtida
no passo 3 e a distribuição de Fx de 2001 nos dá o impacto de qx.
Assim sendo,

∆ x pode ser adicionalmente decomposto via:

(((

)) ( ( (

)

)

))

∆ x = Θ Ψ Φ q x1 , µ x1 , Lx1 , Ax1 → y1 , Fy0 − Θ Ψ Φ q x0 , µ x0 , Lx0 , Ax1 → y1 , Fy0 = ∆ L + ∆ µ + ∆ q

onde:

(((

)

)) ( ( (

)

))

(((

)

)) ( ( (

)

))

(((

)

)) ( ( (

)

))

∆ L = Θ Ψ Φ q x1 , µ x1 , Lx1 , Ax1 → y1 , Fy0 − Θ Ψ Φ q x1 , µ x1 , Lx0 , Ax1 → y1 , Fy0
∆ µ = Θ Ψ Φ q x1 , µ x1 , Lx0 , Ax1 → y1 , Fy0 − Θ Ψ Φ q x1 , µ x0 , Lx0 , Ax1 → y1 , Fy0
e

∆ q = Θ Ψ Φ q x1 , µ x0 , Lx0 , Ax1 → y1 , Fy0 − Θ Ψ Φ q x0 , µ x0 , Lx0 , Ax1 → y1 , Fy0

Definidos os impactos a serem calculados, resta discutir como é possível obtêlos a partir dos dados das PNADs 2001 e 2005. O procedimento é um pouco
distinto do anterior. Ao se observar a distribuição da renda proveniente da
fonte x em 2005, algumas pessoas vivem em famílias que recebem zero dessa
fonte. Essas serão mantidas na distribuição contrafactual sem renda da fonte
x, evitando, dessa forma, que a cobertura seja alterada. No entanto, quando a
pessoa na distribuição de 2005 viver em família com renda da fonte x positiva,
então se deverá observar sua posição na distribuição entre os receptores. Por
exemplo, se nos deparamos, na distribuição marginal de x de 2005, com renda de valor igual a R$ 50,00 então deve-se localizar a posição desse receptor
na distribuição dessa fonte entre os receptores (excluindo os não receptores)
em 2005. Suponhamos que sua posição seja a de número 20. Então, tomamos
emprestado da distribuição da fonte x entre os receptores em 2001, o valor da
renda da pessoa nessa posição e o atribuímos à pessoa na mesma posição (de
número 20) na respectiva distribuição de 2005.
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Note que, ao proceder desta forma, entregando a cada pessoa na distribuição
da fonte x em 2005, o valor da renda que a pessoa, na mesma posição, recebia
em 2001, estamos, na realidade, alterando toda a distribuição dos receptores
(média e desigualdade entre os receptores estão sendo transformadas).
Assim, para conhecer o impacto de mudanças na média entre os receptores,
fazemos um ajuste na distribuição simulada acima para que ela mantenha
a desigualdade entre os receptores de 2001, mas retorne à média entre os
receptores de 2005. Comparando essa distribuição simulada com renda ajustada para 2005 à distribuição simulada propriamente dita, vê-se que o único
elemento que diferencia ambas é a média entre os receptores e, portanto,
temos o impacto desse elemento.
Para saber o impacto da desigualdade entre os receptores, comparamos a
distribuição Fyc à distribuição simulada com a renda ajustada para 2005.
Formalmente, se

2
x1 = 0 , então, x1+c = 0 e x+c
= 0 . Caso contrário,

(

)

x1+c = Fx−+10 Fx+1 (x1 )
x+2c =

µ x+1
µ x+ 0

x1+c

5.3 Metodologia alternativa
Outro procedimento para isolar o impacto da renda não derivada do trabalho,
o qual vem sendo bastante utilizado, é a decomposição do coeficiente de
Gini.18 A aplicação dessa metodologia mostra impacto para a renda de “juros
de caderneta de poupança, de outras aplicações financeiras e de outros
rendimentos” bem inferiores aos encontrados com o uso da metodologia
escolhida neste trabalho.
A grande dificuldade com essa metodologia alternativa vem do fato de que ela
não possui clara interpretação contrafactual, e, dessa forma, não se sabe ao certo o que está sendo definido como o impacto dessa fonte de renda da PNAD.
Com vistas a ilustrar a dificuldade do uso dessa forma de decomposição, considere o seguinte exemplo. A partir da PNAD 2005, vamos reduzir a renda do
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PNAD 2005

trabalho de todos os ocupados à metade e assim obteremos uma nova distribuição da renda familiar per capita. Conforme a Tabela 15 revela, essa operação elevaria o coeficiente de Gini em 2,3%. Como a mudança ocorreu apenas
na renda do trabalho, a contribuição da renda não derivada do trabalho para
esse incremento no coeficiente de Gini deveria ser nula.

Tabela 15
Metodologia Alternativa para Isolar o Impacto de Mudanças em cada Fonte
Grau de
Desigualdade Total
(Coeficiente
de Gini)

Renda não Derivada do Trabalho

Renda do Trabalho

Participação na
Renda Total

Grau de
Concentração

Coeficiente
de Gini

ParticiGrau de Coefipação na
Concen- ciente
Renda
tração de Gini
Total

Contribuição da
Fonte de Renda do
Trabalho para a Redução
na Desigualdade (%)

Contribuição da Fonte de
Renda não Derivada do
Trabalho para a Redução
na Desigualdade (%)

Efeito
Efeito da
da
Total
Total CompoConcensição
tração

Efeito da Efeito da
Compo- Concensição
tração

Distribuição de 2005

0,566

75,9

0,564

0,621

24,1

0,572

0,827

–

–

–

–

–

–

Se a Renda de Trabalho
Fosse Reduzida à Metade

0,579

61,2

0,518

0,621

38,8

0,676

0,827

-211

36,0

-247

311

58,4

253

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2005.
Nota: Para este exercício, utilizamos a metodologia proposta por Rodolfo Hoffmann, 2006.

Entretanto, como a redução na renda do trabalho eleva a participação da renda não derivada do trabalho e o seu grau de concentração, tal decomposição
indica que toda a elevação na desigualdade seria ocasionada pela renda não
derivada do trabalho, quando sabemos que apenas a renda do trabalho variou.
Essa metodologia atribui à renda do trabalho contribuição negativa, uma vez
que a transformação leva a uma redução em seu grau de concentração. Logo,
essa metodologia leva a crer que as transformações na renda do trabalho trariam redução na desigualdade, quando sabemos, por construção, que tais mudanças foram integralmente responsáveis pelo aumento da desigualdade.

6. O Impacto de Mudanças nas Transferências Governamentais sobre a Queda Recente na Desigualdade na e Pobreza
Nesta seção, estimamos e analisamos a contribuição das transformações nas
transferências públicas para a queda recente do grau de desigualdade e de
pobreza. Todas as estimativas se baseiam na metodologia descrita na seção
anterior.
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Prosseguimos em quatro etapas (ver Diagrama 1). Primeiramente, buscamos
identificar quais fontes contribuíram e, dentre elas, quais tiveram maior participação no declínio da desigualdade. Em segundo lugar, decompomos a
contribuição de cada fonte em duas parcelas: a) uma devida às mudanças
ocorridas na associação entre a fonte em questão e as demais; e b) outra devida às transformações pelas quais passou a distribuição marginal da fonte.
É preciso lembrar o cuidado que devemos ter ao interpretar as mudanças na
associação, posto que elas podem decorrer tanto de mudanças na fonte estudada, como também de mudanças nas demais.
O terceiro passo consiste em decompor o impacto das mudanças na distribuição marginal. Estas podem derivar de expansão na cobertura ou de mudanças na distribuição entre aqueles que recebem renda da fonte estudada.
Por fim, o quarto passo envolve desagregar a contribuição das mudanças na
distribuição entre receptores em componentes devidos às mudanças no valor médio recebido por receptor e às mudanças no grau de desigualdade com
que esses benefícios/rendimentos foram repartidos.
Em suma, investigamos, paralelamente, que fontes que tiveram maior impacto
sobre a queda recente da desigualdade total e que mecanismos viabilizaram
o impacto registrado.
A Tabela 16 apresenta os coeficientes de Gini originais e simulados. Do contraste entre essas medidas de desigualdade, conforme descrito na seção anterior, obtemos a contribuição de cada tipo de mudança em cada uma das
fontes que compõem as transferências públicas para a redução da desigualdade. Tais estimativas são apresentadas na Tabela 17.
O impacto sobre a pobreza e a extrema pobreza é calculado com base em
três medidas distintas: a porcentagem de pobres, o hiato de pobreza e a
severidade da pobreza. A severidade da pobreza, dentre essas três medidas,
é a mais sensível às transformações ocorridas na renda dos mais pobres,
seguida pelo hiato de pobreza. Portanto, se as transformações na renda de
transferências públicas dos mais pobres foram mais significativas do que
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as respectivas transformações na renda dos mais ricos, essas duas medidas
deverão captar impactos maiores que os obtidos com a porcentagem de
pobres. Nas Tabelas 18-21 encontram-se estimativas da pobreza original
e simulada segundo cada uma dessas medidas e as contribuições de cada
fonte para a redução observada no período.

Tabela 16
Variação na Desigualdade Real e Simulada entre 2001 e 2005 – Coeficiente de Gini

Fontes de Renda

Total

2005

2005 com a Distribui- 2005 com a Distribui2005 com a
2005 com a
ção do Complemento ção do Complemento
Distribuição do
Distribuição do
de Fonte mais a
de Fonte mais a
Complemento de Fonte
Complemento da Desigualdade entre
Distribuição entre
mais a Distribuição da
Fonte de 2001
os que Recebem
os que Recebem
População Segundo
a Fonte de 2001
a Fonte de 2001
a Fonte de 2001

0,566

2001

0,593

Transferências Públicas

0,566

0,580

0,578

0,577

0,592

0,593

Pensões e Aposentadorias

0,566

0,586

0,592

0,592

0,592

0,593

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

0,566

0,590

0,590

0,591

0,593

0,593

Bolsa-Família e Correlatos

0,566

0,590

0,590

0,590

0,593

0,593

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 e 2005.

Tabela 17
Contribuição da Variação em Cada Fonte de Renda para Explicar a Queda na Desigualdade Ocorrida entre 2001 e 2005 – Coeficiente
de Gini
(%)

Total
Fontes de Renda

Transferências Públicas

Total

Marginal da Fonte

Distribuição da Fonte entre os que a Recebem

Correlação

Marginal
da Fonte

Cobertura

Distribuição da
Fonte entre os
que a Recebem

Magnitude do
Benefício

Desigualdade
entre os que
Recebem

48,0

6,25

41,7

53,2

-11,5

-3,00

-8,48

Pensões e Aposentadorias

26,0

4,57

21,4

1,61

19,8

-0,69

20,5

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

11,1

0,15

11,0

8,59

2,41

2,63

-0,22

Bolsa-Família e Correlatos

11,8

0,69

11,1

12,0

-0,80

-1,72

0,91

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 e 2005.
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Tabela 18
Variação na Pobreza Real e Simulada entre 2001 e 2005
(%)
2005 com a Distribuição do Complemento
da Fonte de 2001

2005 com a Distribuição do Complemento
de Fonte mais a
Desigualdade entre
os que Recebem a
Fonte de 2001

2005 com a Distribuição do Complemento
de Fonte mais a
Distribuição entre
os que Recebem a
fonte de 2001

2005 com a Distribuição do Complemento
de Fonte mais a
Distribuição da
População segundo
a Fonte de 2001

32,9

34,6

33,9

32,9

36,2

36,5

Pensões e Aposentadorias

32,9

35,4

35,9

36,3

36,3

36,5

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

32,9

35,9

35,9

36,1

36,5

36,5

Bolsa-Família e Correlatos

32,9

36,3

36,3

36,2

36,5

Fontes de Renda

Porcentagem de Pobres
Transferências Públicas

2005

32,9

Hiato de Pobreza

13,3

Transferências Públicas

2001

36,5

36,5
16,8

13,3

15,0

14,2

13,7

16,7

16,8

Pensões e Aposentadorias

13,3

16,0

16,4

16,6

16,7

16,8

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

13,3

16,3

16,3

16,4

16,8

16,8

Bolsa-Família e Correlatos

13,3

16,2

16,2

16,1

16,8

16,8

7,77

8,86

8,09

7,76

10,3

10,4

Pensões e Aposentadorias

7,77

9,91

10,1

10,2

10,3

10,4

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

7,77

10,0

10,0

10,0

10,4

10,4

Bolsa-Família e Correlatos

7,77

9,72

9,79

9,69

10,4

10,4

Severidade da Pobreza
Transferências Públicas

7,77

10,4

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 e 2005.
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Tabela 19
Variação na Extrema Pobreza Real e Simulada entre 2001 e 2005
(%)
2005 com a Distribuição do Complemento
da Fonte de 2001

2005 com a Distribuição do Complemento
de Fonte mais a
Desigualdade entre
os que Recebem a
Fonte de 2001

2005 com a Distribuição do Complemento
de Fonte mais a
Distribuição entre
os que Recebem a
Fonte de 2001

2005 com a Distribuição do Complemento
de Fonte mais a
Distribuição da
População segundo
a Fonte de 2001

12,5

14,2

12,7

12,2

16,1

16,4

Pensões e Aposentadorias

12,5

15,8

16,0

16,3

16,4

16,4

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

12,5

15,9

15,9

16,0

16,5

16,4

Bolsa-Família e Correlatos

12,5

15,4

15,5

15,3

16,2

16,4

Hiato de Extrema Pobreza

4,76
4,76

5,57

4,77

4,56

6,85

6,96

Pensões e Aposentadorias

4,76

6,60

6,72

6,80

6,88

6,96

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

4,76

6,56

6,55

6,60

6,93

6,96

4,76

6,24

6,33

6,24

6,96

Fontes de Renda

Porcentagem de Extremamente Pobres
Transferências Públicas

Transferências Públicas

Bolsa-Família e Correlatos
Severidade da Extrema Pobreza
Transferências Públicas

2005

12,5

2001

16,4

6,96

2,88

6,96
4,40

2,88

3,30

2,77

2,66

4,26

4,40

Pensões e Aposentadorias

2,88

4,14

4,18

4,22

4,27

4,40

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

2,88

4,07

4,06

4,08

4,34

4,40

Bolsa-Família e Correlatos

2,88

3,77

3,85

3,78

4,40

4,40

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 e 2005.
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Tabela 20
Contribuição da Variação em cada Fonte de Renda para Explicar a Queda na Pobreza Ocorrida entre 2001 e 2005
(%)

Total
Fontes de renda

Total

Marginal da Fonte

Distribuição da Fonte entre
os que a Recebem

Correlação

Marginal
da Fonte

Cobertura

Distribuição da
Fonte entre os
que a Recebem

Magnitude do
Benefício

Desigualdade
entre os que
Recebem

Percentagem de Pobres
54,4

7,45

47,0

92,1

-45,2

-27,4

-17,7

Pensões e Aposentadorias

31,2

3,96

27,3

2,61

24,7

9,59

15,1

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

15,6

-0,28

15,9

12,51

3,35

4,05

-0,70

Bolsa-Família e Correlatos

6,55

-0,53

7,08

9,25

-2,16

-2,42

0,25

53,4

4,40

49,0

85,7

-36,7

-14,5

-22,2

Pensões e Aposentadorias

22,1

2,26

19,8

2,60

17,2

7,12

10,1

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

14,3

0,17

14,1

11,57

2,52

2,94

-0,43

Bolsa-Família e Correlatos

18,4

0,89

17,5

18,8

-1,26

-2,69

1,43

58,4

5,17

53,2

95,0

-41,8

-12,19

-29,59

Pensões e Aposentadorias

18,8

3,15

15,6

3,00

12,6

5,39

7,3

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

16,3

0,95

15,4

13,44

1,94

2,51

-0,57

Bolsa-Família e Correlatos

26,0

0,65

25,4

26,2

-0,87

-3,53

2,66

Transferências Públicas

Hiato de Pobreza
Transferências Públicas

Severidade da Pobreza
Transferências Públicas

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 e 2005.
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Tabela 21
Contribuição da Variação em Cada Fonte de Renda para Explicar a Queda na Externa Pobreza Ocorrida entre 2001 e 2005
(%)

Total
Fontes de Renda

Total

Marginal da Fonte

Distribuição da Fonte entre
os que a Recebem

Correlação

Marginal
da Fonte

Cobertura

Distribuição da
Fonte entre os
que a Recebem

Magnitude do
Benefício

Desigualdade
entre os que
Recebem

Percentagem de Extremamente Pobres
55,5

6,76

48,7

100,1

-51,4

-13,0

-38,4

Pensões e Aposentadorias

16,3

0,54

15,7

3,08

12,6

5,73

6,92

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

12,4

-2,78

15,2

13,2

2,01

3,21

-1,21

Bolsa-Família e Correlatos

25,2

4,04

21,1

23,2

-2,06

-3,39

1,34

63,0

4,96

58,0

104

-46,0

-9,5

-36,5

Transferências Públicas

Hiato de Extrema Pobreza
Transferências Públicas
Pensões e Aposentadorias

16,2

3,73

12,5

3,44

9,03

3,86

5,16

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

18,0

1,54

16,5

15,1

1,39

2,04

-0,65

Bolsa-Família e Correlatos

32,5

-0,05

32,6

33,0

-0,44

-4,31

3,87

72,2

8,98

63,3

105

-41,8

-6,81

-34,94

Pensões e Aposentadorias

17,4

8,41

8,98

3,47

5,51

2,56

2,94

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

21,9

3,71

18,2

17,32

0,83

1,29

-0,46

Bolsa-Família e Correlatos

41,2

-0,26

41,4

41,0

0,50

-4,87

5,36

Severidade da Extrema Pobreza
Transferências Públicas

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 e 2005.
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6.1 O impacto de mudanças nas transferências governamentais
sobre a queda recente na desigualdade
Quase metade da queda ocorrida na desigualdade entre 2001-2005 (48%)
veio de transformações nas transferências públicas. Esse impacto é bastante significativo, tendo em vista que tal fonte representa apenas ¼ da renda
total.
É preciso, entretanto, cautela ao analisar o impacto total, pois ele inclui a contribuição de mudanças na associação entre a renda de transferências públicas e as demais.19 À medida que parte das mudanças na associação tiver por
origem transformações na renda de transferências privadas, ativos ou trabalho, a contribuição total da renda das transferências públicas poderá estar
superestimada.20
As transferências públicas foram definidas a partir das pensões e aposentadorias do BPC e dos benefícios do Programa Bolsa-Família. É possível verificar
que o maior impacto se originou de transformações nas pensões e aposentadorias (26%), cuja contribuição foi maior que a do BPC (11%) e a do BolsaFamília (12%) reunidas. Esses dois últimos programas, por fim, apresentaram
contribuições similares e bastante significativas, dado que cada um representa apenas 0,5% da renda total das famílias brasileiras.

6.1.1 A contribuição de melhorias no grau de focalização
O passo seguinte é avaliar em que medida a contribuição dessas três fontes
deveu-se prioritariamente à melhorias na focalização ou à transformações na
distribuição marginal.
A melhoria na focalização das transferências públicas responde por apenas 6
pontos percentuais dos 48% de contribuição total. Portanto, o grande impacto
das transferências públicas não se originou de avanços na focalização, mas de
progressos na distribuição marginal, seja via aumento de cobertura, seja por
meio de melhoria na distribuição entre os receptores.
Desagregando as transferências públicas, temos que o impacto de mudanças
na focalização do BPC e do Bolsa-Família foi desprezível (ambos inferiores a
1%). Toda a pequena contribuição da focalização das transferências públicas
46
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É importante lembrar que as demais
fontes incluem, não só as outras
fontes que compõem a renda não
derivada do trabalho, mas também
a própria renda do trabalho.

20

O mesmo é verdadeiro para a
contribuição das mudanças na
associação de cada uma das fontes
de renda analisadas na seqüência.
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decorreu de mudanças nas aposentadorias e pensões públicas, cujo impacto
na redução na desigualdade de renda chegou a 4,5%.

6.1.2 A contribuição da expansão na cobertura
De onde vem, porém, a elevada contribuição das mudanças na distribuição
marginal das transferências? Uma opção é o aumento de cobertura. Outra
está nas melhoras na distribuição entre os receptores.
Os resultados indicam novamente diferenças entre a dinâmica dos benefícios sociais (BPC e Bolsa-Família) e a das pensões e aposentadorias públicas.
Do lado dos benefícios sociais, particularmente no caso do programa BolsaFamília, o aumento no grau de cobertura foi o fator dominante. No caso das
pensões e aposentadorias, a contribuição relevante decorre das mudanças na
distribuição dos benefícios entre os receptores.

6.1.3 Maior generosidade dos benefícios ou maior eqüidade
Por fim, cabe indagar se a contribuição das transformações na distribuição
entre os receptores de pensões e aposentadorias públicas foi gerada pelo
crescimento do recurso transferido (valor do benefício por beneficiário) ou
pela equalização dos valores recebidos. Os resultados mostram que o efeito
veio integralmente da segunda alternativa.

6.2 O impacto das transferências governamentais para a redução
na pobreza
Também para explicar a queda na porcentagem de pobres e extremamente
pobres, as transferências públicas tiveram papel fundamental, contribuindo
com cerca de 55% da queda.
É importante notar que enquanto o elevado impacto das transferências públicas sobre a queda na porcentagem de pobres veio prioritariamente de
transformações na renda de pensões e aposentadorias (que contribuíram
com 30%), quando analisamos seu impacto sobre a queda na porcentagem
de extremamente pobres, a fonte mais importante foi o Bolsa-Família, com
uma contribuição de 25%.
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Nesse ponto, vale relembrar o fato de que a porcentagem de pobres e de
extremamente pobres captam mudanças somente entre aqueles que conseguiram ultrapassar a linha de pobreza. Portanto, para afetar esses indicadores ou as mudanças na renda dos muito pobres precisa ter sido realmente
significativa, a ponto de eles terem podido ultrapassar a linha de pobreza ou
devem ter estado concentradas entre aqueles que estavam muito próximos
à linha de pobreza e que com um pequeno empurrão puderam ultrapassá-la.
O hiato e a severidade são capazes de registrar o efeito de toda e qualquer
transformação na renda dos mais pobres. Assim, se estes se aproximarem da
linha de pobreza, mesmo sem conseguir ultrapassá-la, ambos os indicadores sinalizarão melhora. Portanto, dentre os três indicadores, a severidade da
pobreza sempre terá associada a ela contribuições mais altas, seguida pelas
contribuições associadas ao hiato de pobreza.
De fato, a contribuição da renda de transferências públicas para a queda na
pobreza varia de 55 a 58%, dependendo da medida utilizada, enquanto que
para a queda na extrema pobreza varia de 55 a 72%.
Quanto mais sensível à renda dos mais pobres for a medida, então maior é a
contribuição do Bolsa-Família para a queda na pobreza. Para explicar a queda
na severidade da extrema pobreza, o impacto desse programa chega a 41%.
Para essas medidas mais sensíveis à renda dos mais pobres, o impacto do
Bolsa-Família é, em geral, o dobro do impacto do BPC.
Novamente, deve-se chamar a atenção para o fato de que o impacto total inclui o efeito das mudanças na correlação das fontes estudadas com as demais
e, portanto, ele pode estar superestimado.

6.2.1 A contribuição de melhorias no grau de focalização
Analisando as transferências como um todo, melhorias na focalização foram
pouco relevantes para explicar a queda na pobreza e na extrema pobreza,
sendo a contribuição desse fator sempre inferior a 10%. Sua importância cresce, em geral, com o uso de medidas mais sensíveis à renda dos mais pobres.
No caso da redução na severidade da pobreza, a contribuição de transformações nas transferências públicas chegou a 9%.
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Em geral, essa pequena contribuição da focalização das transferências vem
de melhorias na focalização das pensões e aposentadorias, dado que as mudanças na focalização dos benefícios sociais apresentaram impacto praticamente nulo ou próximo a isso. Portanto, as transferências públicas afetaram
a pobreza e a extrema pobreza, por meio de transformações de sua distribuição marginal, seja com aumento de cobertura, elevação no valor pago ou
equalização dos benefícios. Vejamos na seqüência qual destes três caminhos
foi o mais importante.

6.2.2 A contribuição da expansão da cobertura
A dinâmica desses fatores para explicar tanto a queda na pobreza quanto na
desigualdade foi muito parecida. De novo, é possível separar os benefícios
sociais (BPC e Bolsa-Família) das pensões e aposentadorias públicas. Do lado
dos benefícios sociais, particularmente no caso do programa Bolsa-Família, o
aumento no grau de cobertura foi o fator dominante. No caso das pensões e
aposentadorias, a contribuição relevante decorre das mudanças na distribuição dos benefícios entre os receptores.

6.2.3 Maior generosidade dos benefícios ou maior eqüidade
Mais uma vez, indagamos se a contribuição das transformações na distribuição entre os receptores de pensões e aposentadorias públicas foi gerada pelo
crescimento do recurso transferido (valor do benefício por beneficiário) ou
pela equalização dos valores recebidos. Assim, como para a redução na desigualdade, os resultados mostram que o efeito veio integralmente da segunda
alternativa. Vale a pena chamar a atenção para o pequeno efeito no caso do
BPC, da elevação do valor médio benefício.

7. Considerações Finais
Neste texto, investigou-se em que medida as recentes quedas na desigualdade e na pobreza estiveram relacionadas às transformações nos benefícios sociais, que, desde 2001, vêm sinalizando à sociedade comprometimento forte
em realmente alcançar os mais pobres.
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Os resultados obtidos mostraram que os três tipos de transferências públicas
investigadas (pensões e aposentadorias, BPC e Bolsa-Família), juntos, foram
responsáveis por cerca de metade na queda na desigualdade ocorrida no
período. A maior contribuição (26%) veio de mudanças nas pensões e aposentadorias, que, afinal de contas, respondem por quase 20% da renda total
das famílias. As mudanças no BPC e no Bolsa-Família tiveram praticamente o
mesmo impacto sobre a redução na desigualdade (cerca de 12% cada).
O curioso é notar como dois minúsculos programas como esses, que respondem por apenas 0,45% da renda das famílias e 2,5% das transferências públicas, foram tão importantes.
A respeito da pobreza e, principalmente, sobre a extrema pobreza, o papel
destes benefícios foi muito mais marcante. Quanto mais sensível é a medida
utilizada às transformações na renda dos mais pobres, maior é a contribuição
do Bolsa-Família. Por exemplo, o impacto do programa sobre a severidade da
extrema pobreza, que é a medida mais sensível utilizada em todo o trabalho,
chega a 41%. De 25 a 41% da queda na extrema pobreza pode ser atribuída
ao programa Bolsa-Família.
De maneira geral, as transferências públicas e seus componentes afetaram
tanto a desigualdade quanto à pobreza pelos mesmos canais. O efeito das
mudanças nas pensões e nas aposentadorias veio da redução na desigualdade de benefícios, tendo sido esta gerada pelo achatamento do teto previdenciário e pelo aumento do piso. O BPC agiu por expansão da cobertura e,
em menor medida, por aumento no valor médio do benefício devido à valorização do salário mínimo. No caso do Bolsa-Família, estamos medindo praticamente a importância de sua criação, pois o programa se iniciou em 2001, e
durante esse período ampliou muito a cobertura.
Nenhum dos três tipos de transferências públicas estudados melhorou individualmente seu grau de focalização. Apesar disso, a focalização total das transferências públicas experimentou melhora, que deve ser atribuída ao ganho
de participação relativa dos benefícios sociais focalizados.
Comparando os dois benefícios sociais focalizados considerados, vimos que
a focalização do Bolsa-Família é muito superior a do BPC. O Bolsa-Família é o
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único item, entre os considerados que possui boa focalização do último Real
transferido. Vimos que, para o BPC, embora o primeiro Real transferido esteja
bem focalizado, o valor da transferência está tão alto que o último Real já está
totalmente mal focalizado.
Tudo indica, portanto, que o Bolsa-Família foi e pode continuar sendo absolutamente fundamental para levar os direitos sociais aos mais pobres. Por
essa razão, o próximo texto será dedicado inteiramente a uma análise mais
detalhada desse programa.
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Efeitos do Salário Mínimo sobre a Melhoria
da Distribuição de Renda no Brasil no
Período 1995/2005 – Fatos e Simulações
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A partir de meados da década passada, o salário mínimo passou por um processo de recuperação de seu valor real perdido ao longo das décadas anteriores. No mesmo período, a distribuição de renda do País apresentou melhoria.
A simultaneidade desses dois movimentos sugere que o aumento do salário
mínimo teria contribuído para a redução das desigualdades de rendimento.
Com o objetivo de testar a contribuição do salário mínimo na melhoria da
distribuição de renda, este artigo explora os dados da Pesquisa Nacional de
Amostra por Domicílios (PNAD) em 1995 e 2005, concentrando a análise nos
rendimentos do trabalho, pensões e aposentadorias oficiais, que representam a quase totalidade dos dados levantados pela PNAD, em que o salário
mínimo possui importante influência. O principal resultado da pesquisa é obtido a partir de simulações para a distribuição de renda que confirmam a importância do salário mínimo na redução das desigualdades de rendimentos.
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1. Introdução
Na última década, o salário mínimo (SM) passou por processo de recuperação com importantes conseqüências sobre a distribuição de renda no País.
Embora representando o piso salarial legal, o SM tem papel que transcende
o mercado de trabalho. O caso mais notável é representado pelas pensões
e aposentadorias oficiais (inclusive aposentadoria rural) cujo piso também é
igual ao SM. À medida que o reajuste do SM tem se mantido acima do utilizado para as aposentadorias, estas cada vez mais se concentram no valor do
SM. De outra parte, a assistência social também utiliza o SM como referência
para o pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Em outras palavras, cada vez que o SM é reajustado, seus efeitos são sentidos, não apenas pelos trabalhadores ativos como pelos aposentados, pensionistas e por parcela dos beneficiários dos programas de assistência social
oficiais. Daí resultam as tradicionais reclamações de que qualquer aumento
mais generoso para o SM repercute sobre as contas públicas, especialmente
sob a forma de pagamento dos benefícios da seguridade social.
Apesar de não haver regras definidas para os reajustes do SM, a conjuntura
política do passado recente foi favorável para que crescesse ano após ano em
termos reais ao longo da última década. Além disso, a redução da inflação
pós-Plano Real trouxe benefícios incontestáveis para os salários em geral e
para o SM em particular.
A atual iniciativa do Governo Lula de procurar criar regras para os futuros reajustes do SM, garantindo sua correção pela inflação e incorporação do crescimento da produtividade (Produto Interno Bruto – PIB per capita), é positiva,
à medida que aponta para a continuidade de seu crescimento no futuro por
meio de regras claras. Embora não pretendamos discutir aqui os detalhes da
atual proposta, não resta dúvida que, ao definir os mecanismos de cálculo dos
reajustes do SM no futuro, o governo está evitando as discussões intermináveis
que ocorrem no Congresso todos os anos a respeito do novo reajuste do SM.
O principal objetivo deste artigo é discutir o potencial do SM para a melhoria
da distribuição de renda no País a partir da experiência da última década.2
Ao longo do texto, será argumentado que o SM pode ajudar a melhorar a
distribuição de renda. A redução nas desigualdades da distribuição de renda,
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entretanto, passa por inúmeras outras iniciativas. Uma política de recuperação do SM teria sua contribuição nesse processo, da mesma forma que outras
políticas econômicas e sociais também teriam sua contribuição. Portanto,
não pretendemos discutir se esta ou aquela política é melhor ou pior, mas
simplesmente mostrar o potencial e as limitações de uma política de recuperação do SM para a melhoria da distribuição de renda no País. A bibliografia
listada ao final do texto apresenta um conjunto de publicações recentes que
discutem essa temática.
Na próxima seção, será mostrada a evolução do SM a longo prazo. Em seguida,
será vista a evolução da distribuição de renda, a partir dos dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), na última década e sua possível ligação com o crescimento do SM no mesmo período. Na seção seguinte,
serão mostradas algumas limitações da PNAD como fonte de dados de rendimentos. Na seção 5, será feita uma análise das pessoas que recebem o SM
como rendimento do trabalho e que poderiam ser beneficiadas diretamente
com seu aumento. A seção 6 informa a posição das pessoas que recebem o
SM de rendimento do trabalho, pensões e aposentadorias na distribuição do
rendimento familiar per capita, mostrando que sempre o SM está associado à
baixa renda. Finalmente, serão feitas algumas simulações para estimar o efeito do aumento do SM sobre as mudanças na distribuição de renda no Brasil
na última década. O texto será encerrado em uma seção com as principais
conclusões.

2. Evolução do Salário Mínimo a Longo Prazo
O Gráfico 1 mostra a evolução do SM ao longo das últimas seis décadas. Conforme pode ser verificado, houve fortes flutuações no período. Após queda
acentuada nos anos 1940, o SM passou por forte recuperação nos anos 1950.
A explosão inflacionária do início dos anos 1960 e a política salarial dos governos militares voltaram a reduzir o valor do SM. Ao longo dos anos 1970,
o SM permaneceu relativamente estável, voltando a cair com o recrudescimento da inflação nos anos 1980. Finalmente, ele voltou a crescer nos anos
1990, especialmente após 1994. Tal processo de recuperação permanece até
os dias atuais.
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Se tomarmos como referência o ano de 1994, seu crescimento real até 2005
foi de 62%. Considerando-se o período de 10 anos a partir de 1995, obtém-se
um aumento de 45%.3
Apesar do forte crescimento da última década, em 2005 o SM encontrava-se
ainda próximo ao patamar dos anos 1970 e cerca de um terço abaixo de seu
valor real na virada dos anos 1950 para os 1960.
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3. Salário Mínimo e Distribuição de Renda na Última
Década
Ao longo da última década, ao mesmo tempo que o SM se recuperava, a distribuição de renda no País apresentava melhora. O Gráfico 2 ilustra os dois
movimentos simultâneos a partir da comparação do SM com a relação de
rendimentos do trabalho da parcela de 20% das pessoas ocupadas com os
maiores e com os menores rendimentos.

59

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Os resultados são claros. Enquanto em 1995, os 20% com os maiores rendimentos do trabalho recebiam 20,4 vezes mais que os 20% com os menores
rendimentos, em 2005 essa relação havia caído para 16,6.4 Embora as desigualdades nos rendimentos do trabalho ainda permanecessem muito elevadas em 2005, a melhoria encontrada no período foi bastante satisfatória.
Resultados semelhantes ao encontrado no Gráfico 2 podem ser obtidos utilizando-se outras medidas de distribuição de renda e outras variáveis para o
rendimento, como a renda familiar per capita, sugerindo que o aumento do
SM teria contribuído para a melhoria da distribuição de renda no período.

4. Os Dados de Rendimento da PNAD
Conforme é sabido, a capacidade da PNAD em captar rendimentos está basicamente limitada a rendimentos do trabalho e de pensões e aposentadorias
oficiais. Os demais rendimentos são levantados de forma muito parcial. De
outra parte, a multiplicação de mecanismos de transferência de renda juntamente com o aumento do SM fizeram com que o peso das aposentadorias
e pensões nos rendimentos levantados pela PNAD crescessem bastante, reduzindo o peso dos rendimentos do trabalho. Tal informação é importante à
medida que a PNAD é a principal fonte de dados para o estudo da distribuição de renda no Brasil.
A Tabela 1 apresenta a distribuição da fonte dos rendimentos captados pela
PNAD entre 1995 e 2005. Enquanto os rendimentos do trabalho representavam 82,2% dos rendimentos da PNAD em 1995, em 2005 estavam reduzidos
a 75,9%. Em contrapartida, as aposentadorias oficiais aumentaram de 10,7
para 13,8%, e as pensões, de 2,8 para 4,3%. Convém ainda mencionar o item
“rendimentos de juros e outros rendimentos”, em que estão incluídas algumas transferências oficiais como a Bolsa-Família e o BPC, cuja participação
dobrou no período, passando de 0,9 para 1,8%.
Tendo em vista a limitação dos dados de rendimento levantados pela PNAD,
os estudos sobre distribuição de renda devem levar tal fato em consideração. De qualquer forma, nas comparações temporais tais limitações são
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minimizadas, à medida que aparentemente não estaria havendo qualquer
viés de aumento ou redução dos tipos de rendimentos levantados pela PNAD
ao longo do tempo.

Tabela 1
Porcentagem da Renda Total por Tipo de Rendimento – 1995 e 2005
Tipos de Rendimento

1995

2005

Rendimento do Trabalho

82,0

75,9

Rendimento de Aposentadorias Oficiais

10,5

13,8

Rendimento de Outras Aposentadorias

0,3

0,5

Rendimento de Pensões Oficiais

2,8

4,3

Rendimento de Outras Pensões

0,6

1,1

Rendimento de Aluguel

2,2

1,8

Rendimento de Doação

0,6

0,7

Rendimento de Outras Transferências, Juros e Outros Rendimentos
Rendimento de Todas as Fontes

0,9

1,8

100

100

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1995 e 2005 – Microdados.
Obs.: 1) Para efeito de comparação, exclusive as pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

5. A Importância do SM para a População Segundo Diferentes
Cortes Analíticos
Conforme a PNAD de 2005, 13% das pessoas ocupadas recebiam 1 SM de
rendimento no trabalho principal. De outra parte, 30% recebiam menos que
o SM, enquanto 57% encontravam-se acima do SM. A alta parcela de pessoas
abaixo do SM é uma indicação da importância do setor informal na economia
brasileira. Por sua vez, o percentual relativamente pequeno de pessoas recebendo exatamente 1 SM pode dar a impressão de sua pouca importância no
mercado de trabalho. Quando verificados os rendimentos próximos ao SM e
aqueles representados por múltiplos do SM, entretanto, nota-se que ele é importante referência para as remunerações no mercado de trabalho. Em 2005,
por exemplo, além dos 13% que recebiam exatamente 1 SM no trabalho principal, havia 2,7% recebendo 1,5 SM, 5,2%, 2 SM, e 1,3%, 3 SM. Até mesmo para
valores inferiores ao SM, ele parece representar uma referência como no caso
de 0,5 SM recebido por 2,2% das pessoas no trabalho principal.
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A importância do SM no rendimento do trabalho varia consideravelmente
dependendo da região, do setor, da posição na ocupação e do tipo de pessoa
considerada. A seguir são apresentadas as distribuições da remuneração no
trabalho principal segundo tais características, destacando-se o valor do SM.
Todos os dados referem-se ao ano de 2005. Em algumas oportunidades, entretanto, serão feitas comparações com os dados de 1995.

5.1 Região e Unidades da Federação
Em termos regionais, o SM é mais importante na Região Nordeste (16,2%)
e menos na Região Sul (8,7%). Cabe, entretanto, mencionar que um grande
número de pessoas recebe menos que o SM no trabalho principal. Na Região
Nordeste, por exemplo, 54% dos trabalhadores estão nessa situação. Mesmo
na Região Sudeste, onde a situação é a mais favorável entre as cinco regiões
naturais, 17,8% recebem menos de 1 SM (ver Tabela 2).
A situação dos rendimentos é bem mais desfavorável nas regiões rurais que
nas urbanas. No Nordeste rural, 80% das pessoas possuem rendimentos do
trabalho principal abaixo do valor do SM e 10% recebem exatamente 1 SM.
Mesmo na Região Sudeste, a mais desenvolvida do País, cerca de metade das
pessoas recebem menos de 1 SM nas regiões rurais.
Considerando-se o conjunto do País, cerca de 2/3 da população rural recebem
menos que 1 SM no trabalho principal e 10% recebem 1 SM, confirmando a
precariedade das condições de trabalho nas regiões rurais.
Em termos de Unidades da Federação, o percentual de pessoas que recebem
o SM no trabalho principal varia entre 7,1% em Santa Catarina, e 19,3% em
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Alagoas. Além de Santa Catarina, apenas São Paulo e Rio Grande do Sul apresentam percentuais inferiores a 10%. Cabe ainda observar os elevados percentuais de pessoas abaixo do SM encontrados em alguns estados da Região
Nordeste, como Piauí (70%), Maranhão (64%), Ceará (56%), Paraíba (53%),
Alagoas (52%) e Bahia (51%) (ver Tabela 3).

Tabela 2
Distribuição do Percentual das Pessoas Ocupadas com Rendimento do Trabalho Principal
por Região Natural e Zona Urbana/Rural – 2005
Região

Menos de 1 SM

1 SM

Mais de 1 SM

Norte

Urbana
Rural
Total

25,8
58,9
35,4

17,8
11,2
15,9

56,5
29,9
48,7

Nordeste

Urbana
Rural
Total

40,6
80,2
54,0

19,5
9,7
16,2

40,0
10,1
29,9

Sudeste

Urbana
Rural
Total

14,6
48,7
17,8

11,5
13,8
11,7

73,9
37,5
70,5

Sul

Urbana
Rural
Total

17,3
55,4
25,5

9,2
7,2
8,7

73,5
37,3
65,7

Centro-Oeste

Urbana
Rural
Total

14,4
48,3
19,9

15,9
12,3
15,3

69,7
39,4
64,7

Brasil

Urbana
Rural
Total

21,6
65,5
30,3

13,6
10,4
13,0

64,8
24,1
56,7

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005 – Microdados.

63

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Tabela 3
Distribuição Percentual das Pessoas Ocupadas com Rendimento do Trabalho Principal
por UF – 2005
Estado
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Paraná
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal
Brasil

Menos de 1 SM

1 SM

Mais de 1 SM

36,0
39,8
24,5
39,4
39,0
20,3
42,7
63,9
70,4
56,5
43,8
53,1
48,8
52,4
46,3
50,6
29,9
27,1
12,5
12,7
25,4
20,3
28,4
24,5
24,6
21,8
9,2
30,3

14,2
17,1
17,3
14,9
15,8
13,2
16,1
12,0
10,5
15,0
17,0
18,6
17,2
19,4
17,1
17,9
16,7
15,9
12,5
8,5
10,5
7,2
8,0
13,2
13,3
18,1
11,0
13,0

49,9
43,1
58,1
45,6
45,2
66,5
41,3
24,1
19,1
28,5
39,2
28,3
34,0
28,2
36,6
31,5
53,3
57,0
74,9
78,8
64,1
72,5
63,6
62,3
62,2
60,1
79,8
56,7

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005 – Microdados.

5.2 Sexo, idade e escolaridade
Conforme esperado, o SM é mais importante para as mulheres, para os trabalhadores jovens e para os menos escolarizados. A Tabela 4 ilustra os resultados. Enquanto 11,5% dos trabalhadores do sexo masculino recebem 1 SM
no trabalho principal, entre as mulheres chega a 15%. Há ainda 37,4% das
mulheres e 24,1% dos homens abaixo de 1 SM.
Segundo a faixa etária, a tendência é de redução da importância do SM à
medida que são considerados trabalhadores mais velhos. Enquanto 15,7%
daqueles na faixa 20/29 anos recebem 1 SM, a partir de 70 anos apenas 6,5%
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encontram-se no mesmo nível de rendimento. Cabe, entretanto, observar a
existência de elevados percentuais (quase 70%) de trabalhadores muito jovens (até 19 anos) e idosos (70 anos ou mais) recebendo menos que 1 SM.
Em termos de escolaridade, os resultados são os esperados com redução
da importância do SM à medida que aumenta o número de anos de estudo dos trabalhadores. Entre os menos escolarizados, cerca de 14% recebem
1 SM, enquanto entre os mais escolarizados não passa de 2%. Devem-se ainda mencionar os elevados percentuais de trabalhadores pouco escolarizados
recebendo menos de 1 SM.

Tabela 4
Distribuição Percentual das Pessoas Ocupadas com Rendimento do Trabalho Principal
por Sexo, Faixa Etária e Anos de Estudo – 2005
Sexo

Faixa Etária

Faixa de Anos
de Estudo

Menos de 1 SM

1 SM

Mais de 1 SM

Masculino
Feminino

24,1
37,4

11,5
15,0

64,3
47,6

10 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 ou +
Sem instr. e até 1 ano
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 a 10 anos
11 a 14 anos
15 anos ou mais

68,1
24,9
21,5
22,4
29,8
47,2
69,5
63,3
52,8
38,8
26,9
10,8
2,6

12,8
15,7
12,7
11,5
11,8
10,6
6,5
14,2
14,3
14,5
15,9
11,9
1,9

19,2
59,5
65,8
66,1
58,4
42,2
24,1
22,5
32,9
46,8
57,2
77,3
95,5

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005 – Microdados.

5.3 Setor de atividade
A análise setorial mostra que o SM é mais importante para os trabalhadores no
serviço doméstico, em que 27,1% recebem 1 SM. Curiosamente, a administração pública é um dos setores da economia com maior percentual de trabalhadores recebendo 1 SM (15,5%), perdendo apenas para alojamento e alimentação (17,1%), além do serviço doméstico. Tal fato deve-se, provavelmente,
aos funcionários públicos municipais e estaduais nas regiões mais pobres do
País. Outros setores como saúde e educação, construção e comércio, dentre
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outros, também possuem participação relativamente elevada de trabalhadores recebendo o mínimo legal.
Refletindo a situação precária do mercado de trabalho nas regiões rurais,
71,1% dos trabalhadores no setor agrícola recebem menos de 1 SM no trabalho principal. Percentual elevado (47,7%) de pessoas na mesma situação
também é encontrado no serviço doméstico.
A Tabela 5 mostra a distribuição dos rendimentos do trabalho principal para
os diversos setores de atividade.

Tabela 5
Distribuição Percentual das Pessoas Ocupadas com Rendimento do Trabalho Principal
por Setor de Atividade – 2005
Menos de
1 SM

Setor
Agrícola
Outras atividades industrias
Indústria de transformação
Construção
Comércio e reparação
Alojamento e alimentação
Transporte, armazenagem e comunicação
Administração pública
Educação, saúde e serviços sociais
Serviços domésticos
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais
Outras atividades

71,8
10,1
18,7
18,5
22,8
27,6
10,2
4,1
8,6
47,1
26,9
6,0

1 SM
8,2
8,3
11,4
13,9
13,1
17,1
7,6
15,7
14,2
27,2
14,8
10,3

Mais de 1 SM
20,0
81,6
69,9
67,6
64,1
55,3
82,2
80,2
77,2
25,7
58,2
83,7

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005 – Microdados.

5.4 Posição na ocupação
A importância do SM para o mercado de trabalho pode ainda ser verificada na análise por posição na ocupação. No caso do emprego com Carteira
assinada, situação típica do setor formal, 13,1% recebem 1 SM. Praticamente
não há pessoas recebendo abaixo do SM, enquanto 86,2% estão acima do
SM. No serviço doméstico com Carteira assinada, a importância do SM é bem
maior, encontrando-se 46,5% recebendo 1 SM (ver Tabela 6).
Passando-se para o emprego sem Carteira assinada, nota-se que também no
setor informal o papel do SM é importante. Enquanto 35,9% recebem menos
que o SM, 20,2% recebem exatamente 1 SM mesmo sem ter acesso à Carteira
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assinada. No serviço doméstico sem Carteira assinada, o SM é recebido por
20,3% das pessoas, confirmando, mais uma vez, o papel que representa no
setor informal da economia. Nota-se, entretanto, que 62,8% dos empregados
domésticos sem Carteira assinada recebem menos que o SM.
Até mesmo no trabalho por conta própria, o SM é uma referência importante, à
medida que 11,3% declaram receber exatamente o valor do SM no trabalho principal. Sendo o trabalho autônomo uma forma de inserção típica do setor informal,
tal dado confirma mais uma vez a importância do SM no setor informal.

Tabela 6
Distribuição Percentual das Pessoas Ocupadas com Rendimento do Trabalho Principal por Posição na
Ocupação – 1995 e 2005
Posição na Ocupação
Empregados com carteira
Trabalhadores domésticos com carteira
Empregados sem carteira
Trabalhadores domésticos sem carteira
Conta-Própria

Menos de 1 SM

1 SM

Mais de 1 SM

1995

2005

1995

2005

1995

2005

1,6
2,9
25,8
40,0
23,8

0,7
2,3
36,0
62,8
38,0

8,3
38,0
19,9
31,0
8,5

13,1
46,5
20,1
20,3
11,3

90,1
59,1
54,3
29,0
67,7

86,2
51,2
43,9
16,9
50,7

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1995 e 2005 – Microdados.
Obs.: Para efeito de comparação, exclusive as pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

O crescimento do SM no período 1995/2005 foi acompanhado de mudanças na distribuição das pessoas ocupadas segundo o nível de rendimento do
trabalho principal. No caso dos empregados com Carteira assinada, houve
aumento da participação daqueles recebendo 1 SM de 8,3 para 13,1%. Fato
semelhante ocorreu com os trabalhadores domésticos com Carteira assinada – 38,0 e 46,5%, respectivamente (ver Tabela 6).
Dentre os empregados sem Carteira assinada, cerca de 20% recebem 1 SM, sem
maiores alterações no período, mas aumentou a parcela recebendo menos de
1 SM em cerca de 10%. No emprego doméstico sem Carteira assinada, houve
aumento da parcela recebendo menos de 1 SM e redução daqueles recebendo
exatamente 1 SM. Finalmente, dentre os trabalhadores por conta própria, houve
crescimento da parcela abaixo e igual ao SM. Portanto, o aumento do valor real
do SM no período não conseguiu evitar que, nas categorias de trabalhadores
típicas do setor informal (sem Carteira e conta-própria), houvesse crescimento
do percentual daqueles recebendo menos que 1 SM ao longo da década.
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5.5 Aposentados e pensionistas
A importância do SM para aposentados e pensionistas é muito conhecida,
representando o piso oficial dos benefícios. Os dados da PNAD de 2005 vêm
apenas confirmar seu papel para aqueles que possuem aposentadorias e
pensões oficiais.
Em 2005, 57,5% dos aposentados e 59,8% dos pensionistas recebiam o benefício de 1 SM. Tais percentuais vêm crescendo nos últimos anos à medida que
o SM tem sido reajustado acima do reajuste dos benefícios do regime geral do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Apenas para efeito de ilustração,
a parcela de benefícios iguais ao SM em 1995 era, respectivamente, 48,2%
para as aposentadorias e 51,9% para as pensões, confirmando o aumento da
importância do SM no período.

6. Distribuição das Pessoas que Recebem o SM Segundo o
Nível de Renda Familiar per Capita
Normalmente, há uma tendência a associar o SM a pessoas pobres. Na realidade, as pessoas mais pobres não têm acesso ao SM, nem sob a forma de remuneração do trabalho, nem sob a forma de transferência. Caso recebessem
o SM, possivelmente deixariam de ser pobres. De qualquer forma, conforme
procuraremos mostrar nesta seção, usualmente as pessoas que recebem o
SM estão localizadas nas famílias cujos rendimentos per capita estão abaixo
(ou muito abaixo) da média. Inicialmente, serão considerados os rendimentos
do trabalho e, em seguida, as aposentadorias e pensões.
O rendimento familiar per capita médio em 2005 era de R$ 390,00, representando a situação daqueles que estavam na passagem do sétimo para o oitavo décimo da distribuição. Quase 3/4 daqueles que recebiam o SM de rendimento do trabalho localizavam-se do terceiro ao sétimo décimo. Apenas
16% pertenciam aos três décimos superiores. Cabe mencionar que tanto no
décimo mais pobre (1,3%) quanto no mais rico (2,4%) é relativamente pouco
comum encontrar pessoas recebendo o SM como rendimento do trabalho
(ver Gráfico 3).
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No caso das pensões e aposentadorias, há proporcionalmente mais pessoas
recebendo o SM nos três décimos superiores da distribuição da renda familiar
per capita (23%). De qualquer forma, a maior parte está concentrada nos décimos abaixo da média, sendo cerca de 2/3 do quarto ao sétimo décimo. Assim
como nos rendimentos do trabalho, é pouco comum encontrar pessoas recebendo pensões e aposentadorias oficiais no décimo mais pobre (0,5%), no
segundo décimo mais pobre (3,1%) e no mais rico (3,8%). O Gráfico 4 ilustra
os resultados.

Os dados acima mostram que, ceteris paribus, qualquer aumento do SM beneficia majoritariamente pessoas relativamente pobres (nem sempre as mais
pobres), mas também algumas que estão acima da média e até mesmo no
décimo superior da distribuição de renda.
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Como as pessoas beneficiadas com o aumento do SM estão localizadas em
sua grande maioria abaixo do rendimento médio familiar per capita, é de se
esperar que o aumento do salário mínimo tenha como resultado final a melhoria da distribuição de renda. Com esse objetivo são desenvolvidas na próxima seção algumas simulações apontando para o papel do SM na melhoria
da distribuição de renda ao longo da última década.
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7. Resultados de Simulações

5

O crescimento de 40% se refere
à comparação entre setembro
de 1995 e setembro de 2005,
meses de realização das PNADs.
A comparação entre 1995 e 2005
tem a vantagem de trabalhar
com dois valores nominais
para o SM (R$ 100 e R$ 300,
respectivamente) igualmente
“redondos”. A experiência de se
trabalhar com a PNAD mostra
que os informantes tendem a
arredondar seus rendimentos.
Portanto, ao se compararem dois
valores terminados em dois zeros,
evita-se a comparação de um
valor “mais redondo” com outro
“menos redondo” que beneficiaria o
primeiro.

Nesta seção são apresentadas algumas simulações para tentar estimar o
efeito do aumento do SM na melhoria da distribuição de renda no período
1995/2005 quando o SM apresentou crescimento real de 40%.5
Para verificar o efeito do SM, simula-se uma nova distribuição de rendimentos em 2005 supondo que o SM não tivesse aumentado e permanecesse em
2005 no mesmo nível de 1995. Comparando-se os dados de 2005 com os dados simulados, tem-se o efeito do aumento do SM.
Supõe-se que o SM tem efeitos sobre os rendimentos do trabalho principal
e sobre as aposentadorias e pensões oficiais. Em 2005, os rendimentos do
trabalho representavam 75,9% dos rendimentos totais captados pela PNAD e
o rendimento do trabalho principal representava 95,8% dos rendimentos do
trabalho. Os rendimentos das aposentadorias e pensões oficiais correspondiam, respectivamente, a 13,8 e 4,3% do total de rendimentos. Portanto, os
rendimentos sujeitos a eventuais modificações nas simulações representam
pouco mais de 90% dos rendimentos totais levantados pela PNAD.
O SM em setembro de 2005 era de R$ 300. Ao ser reduzido para o nível real
do SM de setembro de 1995, cai para R$ 214. Portanto, o valor tomado como
referência para as simulações foi um SM equivalente a R$ 214 em 2005, representando o nível do SM real de 1995.

6

O critério para a redistribuição
é feito prioritariamente para
os aposentados e pensionistas
mais jovens. Em outras palavras,
primeiro foram alocados no valor
de R$ 214 aqueles que recebiam
menos de R$ 300 e, em seguida,
aqueles que recebiam R$ 300. Estes
últimos foram alocados apenas
parcialmente até ser atingido o
percentual que recebia 1 SM em
1995. Nesse caso, foram priorizados
na alocação os aposentados e
pensionistas mais jovens. Os demais
foram distribuídos uniformemente
nos valores R$ 220, R$ 230
sucessivamente até R$ 300, sempre
do mais jovem ao mais velho.

O tratamento dado para as pensões e aposentadorias oficiais nas simulações
é relativamente simples. À medida que o aumento do SM no período fez aumentar o percentual de pessoas recebendo pensões e aposentadorias iguais
a 1 SM, nas simulações, reproduziu-se em 2005 o percentual de pessoas recebendo o “velho” SM de R$ 214 em 1995, redistribuindo-se as demais uniformemente entre R$ 214 e R$ 300.6 A redistribuição foi necessária à medida
que havia proporcionalmente mais pessoas recebendo 1 SM em 2005 que
em 1995.
No caso da remuneração do trabalho principal, a situação é mais complexa. Como vimos acima, o SM não influencia apenas as pessoas que recebem
exatamente 1 SM, mas também aqueles que recebem rendimentos em seu
entorno (abaixo ou acima). Além disso, variações do SM têm efeitos sobre

71

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

o nível de emprego. Tendo em vista a complexidade dos eventuais efeitos
do SM sobre o nível de emprego, optou-se por desconsiderá-los. Quanto aos
efeitos sobre os níveis de rendimento próximos ao SM, foram feitas três simulações com resultados diferenciados.
Na simulação 1, supôs-se que o aumento do SM influenciou apenas quem
recebia no máximo 1 SM em 2005. A eles foi dada uma redução na remuneração do trabalho principal correspondente ao inverso do ganho de 40% do SM
no período.7 Assim, todos aqueles que recebiam R$ 300,00 no trabalho principal em 2005 tiveram sua remuneração reduzida para R$ 214,00, enquanto
aqueles abaixo de R$ 300,00 tiveram redução proporcional à do SM. Essa é a
simulação mais conservadora, com menos efeitos do SM sobre a distribuição
de rendimentos.

7

Em outras palavras, seus
rendimentos até 1 SM foram
multiplicados por 1/1,4 = 0,71.

8

Tais rendimentos foram
multiplicados por 1/1,2 = 0,83.

Na simulação 2, foi suposto que os reajustes do SM têm influência até remunerações equivalentes a 2 SMs, porém em menor escala que para as remunerações
até 1 SM. Assim, para as remunerações até 1 SM, o procedimento de redução é
o mesmo que na simulação 1, enquanto para as remunerações na faixa de 1 a 2
SMs o redutor é o inverso da metade do ganho do SM (i.e. 20%).8
Na simulação 3, o efeito do aumento do SM foi estendido até as remunerações equivalentes a 2,5 SMs. Foram consideradas três faixas acima do
SM – 1/1,5 SM, 1,5/2 SMs e 2/2,5 SMs – utilizando-se como redutores, respectivamente, os inversos de 30, 20 e 10% de forma similar às simulações 1 e 2.
Em outras palavras, está sendo suposto que os efeitos do SM reduzem-se à
medida que as remunerações do trabalho principal aumentam até 2,5 SMs.
Trata-se da simulação mais arrojada e, portanto, com mais efeitos do SM sobre a distribuição de renda.
Sem dúvida, nas simulações dos efeitos do aumento do SM sobre os rendimentos do trabalho principal, há alto nível de arbitrariedade. Provavelmente
a simulação 1 subestima seus efeitos enquanto a simulação 3 os superestima.
De qualquer forma, a idéia básica foi incorporar um efeito que não se restringisse apenas ao próprio SM e que se reduzisse à medida que valores mais
elevados de remunerações fossem considerados. Assim, os resultados das simulações devem ser tomados apenas como indicações dos possíveis efeitos
do aumento do SM na redução das desigualdades de rendimentos.

72

PNAD 2005

A medida de desigualdade utilizada é o índice de Gini. Em cada simulação,
são calculados os novos índices de Gini da distribuição dos indivíduos segundo os rendimentos considerados isoladamente (rendimento do trabalho e
pensões/aposentadorias) ou em conjunto (todas as fontes de renda), além do
Gini da nova distribuição de rendimentos familiares per capita. As Tabelas 7 e
8 ilustram os resultados.

Tabela 7
Resultado das Simulações para o Índice de Gini
Gini
Todos os Trabalhos

Aposentadoria e Pensão

Todos os Rendimentos

1995

0,585

0,541

0,592

Simulação 1

0,562

0,519

0,574

Simulação 2

0,579

0,519

0,586

Simulação 3

0,584

0,519

0,589

2005

0,544

0,457

0,552

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005 – Microdados.

Tabela 8
Percentual de Redução do Índice de Gini Associado ao SM
Todos os Trabalhos

Aposentadoria e Pensão

Todos os Rendimentos

Simulação 1

44

74

56

Simulação 2

85

74

84

Simulação 3

97

74

92

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005 – Microdados.

Com relação à distribuição dos rendimentos do trabalho, o índice de Gini baixou de 0,585 para 0,544 entre 1995 e 2005. Segundo a simulação 1, sem o
aumento do SM ele teria baixado para 0,562, ou seja, 44% da queda poderiam
ser atribuída ao aumento do SM. Segundo a simulação 2, baixaria para 0,579
e segundo a simulação 3, para 0,584. Neste último caso, o índice de Gini teria
permanecido praticamente constante, significando que toda sua queda poderia ser atribuída ao aumento do SM.
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No caso das pensões e aposentadorias, o índice de Gini caiu no período de
0,541 para 0,457. Sem o aumento do SM, teria caído para 0,519 nas três simulações. Portanto, 74% da queda poderiam estar associados ao aumento
do SM.
Ao se considerarem todas as pessoas com algum tipo de rendimento, o índice
de Gini baixou de 0,592 para 0,552 entre 1995 e 2005. Teria caído para 0,574
segundo a simulação 1; para 0, 586 segundo a simulação 2; e 0,589 segundo a
simulação 3. Portanto, mais uma vez o aumento do SM teria tido importante
efeito na redução das desigualdades de rendimento.
Passando-se para a análise do rendimento familiar per capita, o índice de Gini
baixou de 0,599 para 0,564 no período. Segundo a simulação 1, teria baixado
para 0,576; pela simulação 2, para 0,587; e pela simulação 3, para 0,591. Em
outras palavras, o crescimento do SM teria sido responsável por importante
parcela da redução do índice de Gini, cuja estimativa varia entre 35% na simulação 1 e 76% na simulação 3 (ver Tabelas 9 e 10).
Ao serem separados os efeitos do rendimento do trabalho e de pensões e
aposentadorias, verifica-se que, exceto no caso da simulação 1, os rendimentos do trabalho possuem maior potencial de melhoria da distribuição de renda via aumento do SM que as pensões e aposentadorias. Na simulação 1, há
praticamente empate entre os dois efeitos. Nas simulações 2 e 3, entretanto,
o efeito dos rendimentos do trabalho chega ao triplo daquele obtido com as
pensões e aposentadorias.
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O resultado acima não chega a surpreender, tendo em vista que, conforme
visto anteriormente, os rendimentos do trabalho representavam, em 2005,
cerca de quatro vezes mais que os rendimentos de pensões e aposentadorias
oficiais.

Tabela 9
Resultado das Simulações para a Renda Familiar per Capita
Gini
Modificando apenas rendimento
do trabalho principal

Modificando apenas
aposentadorias e pensões

Com todas as
modificações

1995
Simulação 1

0,599
0,570

0,599
0,570

0,599
0,576

Simulação 2

0,581

0,570

0,587

Simulação 3
2005

0,584
0,564

0,570
0,564

0,591
0,564

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005 – Microdados.

Tabela 10
Percentual de Redução do Índice de Gini da Renda Familiar per Capita Associado ao SM
Modificando apenas rendimento
do trabalho principal

Modificando apenas
aposentadorias e pensões

Com todas as modificações

Simulação 1

16

16

35

Simulação 2

47

16

66

Simulação 3

57

16

76

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005 – Microdados.

Apesar das hipóteses relativamente simples utilizadas nas simulações, podese concluir que o aumento do SM teve importante papel na melhoria da distribuição de renda no período 1995 e 2005 por seu efeito combinado sobre
os rendimentos do trabalho, de pensões e de aposentadorias.
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8. Considerações Finais
Ao passar de R$ 100,00 para R$ 300,00 entre 1995 e 2005, o SM passou por
forte crescimento real que repercutiu sobre o nível de renda da população
ativa e inativa. Do lado da população inativa, seu efeito se deu mediante pensões e aposentadorias oficiais, cujo piso é equivalente ao valor do SM e em
que a maioria das pessoas cada vez mais recebe o valor do piso.
No caso da população ocupada, importante parcela recebe o SM ou próximo
de seu valor, sendo ainda relativamente comum pessoas receberem remunerações equivalentes a um múltiplo do SM.
O SM é mais importante como padrão de remuneração para os trabalhadores
jovens, do sexo feminino e com baixo nível de escolaridade. De outra parte, é também mais comum em regiões menos desenvolvidas, como a Região
Nordeste, que nas mais desenvolvidas, como no Sudeste. Em termos setoriais, predomina no serviço doméstico. É ainda bastante encontrado no setor
informal entre os trabalhadores sem Carteira assinada mostrando seu efeito
farol na economia informal. Apesar da importância do SM como padrão de
remuneração no mercado de trabalho do País, grande parcela dos trabalhadores recebe menos de 1 SM, especialmente nas regiões rurais, nos estados
do Nordeste, na agricultura e no serviço doméstico.
Embora a renda do trabalho tenha caído em termos reais no período analisado, as pessoas localizadas no entorno do terceiro décimo da distribuição de
rendimentos, em que se localizam as remunerações próximas ao SM, tiveram
ganhos reais consideráveis. Tal fato, sem dúvida, está associado ao crescimen9

to do SM.

A simultaneidade entre o crescimento do SM real e a melhoria da distribuição
de renda ao longo da última década sugere a hipótese de que o primeiro teria
influenciado a segunda. Ou seja, que o SM seria um dos fatores que teriam
contribuído para a redução das desigualdades de rendimentos entre 1995 e
2005.
Com o objetivo de se testar a hipótese acima, foram feitas algumas simulações que apontaram para o importante papel do salário mínimo na melhoria
da distribuição de renda familiar per capita, tanto pelo lado do rendimento
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do trabalho quanto das pensões e aposentadorias. Segundo a hipótese mais
conservadora, 35% da melhoria poderia ser atribuída ao crescimento do SM.
Segundo a mais arrojada, sua contribuição poderia atingir até 76%.
De outra parte, as simulações apontam ainda que o potencial do SM na melhoria da distribuição da renda familiar per capita parece ser maior através
de seus efeitos sobre o mercado de trabalho do que sobre as transferências
oficiais.
Pretendemos aprofundar este tema no futuro, desenvolvendo novas simulações mais elaboradas de modo a obter resultados mais confiáveis sobre o
efetivo papel que o SM teve na melhoria da distribuição de renda no Brasil
nos últimos anos. Assim, será possível discutir políticas alternativas de recuperação do SM, tendo-se maior segurança sobre seus possíveis efeitos na distribuição de renda do País.
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1. Introdução
As séries de pobreza desde 1992, quando o novo questionário da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) foi estabelecido, indicam duas
importantes mudanças de patamar. Em primeiro lugar, no biênio 1993-1995,
a proporção de pessoas abaixo da linha da miséria passa de 35,3 para 28,8%
da população brasileira. Em 2003, a miséria ainda atingia 28,2% da população
quando inicia um novo período de queda, chegando a 22,7% em 2005. Isso
compõe queda acumulada de 19,18% entre 2003 e 2005, magnitude comparável à queda de 18,47% do período de 1993 a 1995. O paralelo existente na
redução de miséria entre os dois episódios ocorridos dez anos à parte pode
ser percebido no gráfico abaixo.
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Como se sabe, a mudança de patamar da miséria observada no período 1993
a 1995 esteve associada à implementação do Plano Real, embora os mecanismos de transmissão das mudanças sejam passíveis de discussão. Agora quais
são as características associadas às mudanças da pobreza e da desigualdade
observadas entre 2003 e 2005? Esta é a questão fundamental endereçada
pela presente pesquisa.
Por meio de versão preliminar deste estudo, o CPS/IBRE/FGV deu seqüência a
sua tradição de apontar, em primeira mão, transformações da distribuição de
renda ocorridas na sociedade brasileira. O site do projeto possui gráfico como
o acima com links que contêm referências que traçam breve retrospecto da
atuação do CPS relacionada aos principais episódios de mudancas de indicadores sociais baseados em renda. Por exemplo, o grupo que deu origem ao CPS
foi o primeiro a mostrar em fevereiro de 1996, as melhoras sociais observadas
depois do lançamento do Plano Real. Depois em 1999, o grupo mostrou que a
pobreza aumentou em face das crises externas. Em 2004, o CPS mostrou não
só a deterioração social ocorrida no primeiro ano da gestão Lula (2003) como a
queda da miséria – até certo ponto surpreendente – ocorrida em 2002. No dia
28 de novembro de 2005, no primeiro dia útil após a divulgação e difusão dos
microdados da PNAD 2004, o CPS foi novamente “rápido no gatilho” e mostrou
a extensão da queda da pobreza e da desigualdade social ocorrida. Outras instituições seguiram depois essa tendência. Em agosto de 2006, o CPS demonstrou que, no período 2002 a 2006, a Grande Belo Horizonte teve redução de pobreza e aumento de renda per capita trabalhista duas vezes maior que qualquer
uma das seis principais metrópoles brasileiras com base na Pesquisa Mensal
do Emprego (PME/IBGE) que funciona como indicador líder das mudanças que
serão apresentadas pela PNAD no futuro. Finalmente, a versão homônima da
presente pesquisa revelou em primeira mão a partir da PNAD de 2005, que a
miséria caiu 10,68%, constituindo o melhor ano dos últimos 10 anos da série
histórica. Agregamos aqui alguns elementos a este texto base oriundos de diversos textos acadêmicos e artigos publicados, em jornais e revistas.
Seguindo uma análise por períodos administrativos, a miséria cai 21,8% nos
dois Governos FHC e 15,16 % nos três primeiros anos do Governo Lula, conforme os gráficos ilustram. Dadas as diferenças de horizontes, de tempo envolvidas, a miséria cai, em termos médios anuais, 3,2% no total da administração
FHC e 5,2% na de Lula,1 queda próxima àquela observada no primeiro mandato de FHC (5,1%), corroborando o paralelismo dos episódios aqui traçado.
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O Governo FHC começa em janeiro
de 1995. O natural seria usar dados
de outubro de 1994, data de
implantação da PNAD. Como não
houve PNAD em 1994, optamos por
usar os dados de 1993 como ano
inicial do governo, uma vez que
como os dados da Pesquisa Mensal
do Emprego indicam a maior parte
da redução da miséria trabalhista
observada, entre 1993 e 1995,
ocorreu no primeiro semestre de
1995, nos idos do primeiro mandato
de FHC.

PNAD 2005

Em termos mais gerais, o Brasil foi o país que apresentou a maior inflação do
mundo, no período de 1960 a 1995. Desde o começo dos anos 1980, conter
a inflação passou a ser o foco das políticas públicas no Brasil. Sucessivos pacotes macroeconômicos e três planos foram tentados desde então: o Plano
Cruzado em 1986, o Plano Collor em 1990 e o Plano Real em 1994. Apenas
o Plano Real foi bem-sucedido em baixar e controlar a inflação, desde então tendo efeitos de melhoria nos indicadores sociais baseados em renda per
capita, como desigualdade, pobreza e bem-estar social (NERI, 1996; ROCHA,
2003; BARROS et al., 2000). Na verdade, durante os últimos 25 anos, mudanças
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nesses indicadores sociais têm refletido a volatilidade do ambiente macroeconômico brasileiro: até 1994 as fontes de instabilidade foram as sucessivas
tentativas (e falhas) de estabilização, enquanto a partir de 1995 a principal
fonte de instabilidade foi a chegada (e a saída) de crises externas. Mas nesse
último período o País expandiu programas de transferência de renda e deu
continuidade aos regimes de política econômica, amortecendo as conseqüências sociais de maior instabilidade externa e as tendências internas de baixo
crescimento observadas.
Similarmente, o Brasil tem sido notoriamente conhecido como um dos países que têm a maior desigualdade de renda do mundo (DFID, 2003; LI et al,
1998; PSACHAROPOULOS, 1991). Após sua íngreme ascensão nos anos 1960,
a desigualdade brasileira tem sido persistentemente alta, mas permaneceu
estável entre 1970 e 2000 (LANGONI, 1973; HOFFMAN, 1989; BONELLI et al.,
1989; BARROS et al., 1992; RAMOS, 1993; BARROS et al., 2000; MERI, 1996;
ROCHA, 2003; BARROS et al., 2000). Contudo, em anos recentes, em particular
a partir de 2001, a concentração de renda entrou em declínio, o que trouxe
a desigualdade brasileira para os níveis mais baixos nos últimos 25 anos, notadamente 1976, quando as séries da PNAD podem ser na prática processadas (NERI, 2003, 2004, 2005; FERREIRA et al., 2006; SOARES, 2006). É razoável
afirmar que, da mesma forma que a década anterior foi a da estabilização da
inflação, a década atual é – até agora – a da redução da desigualdade de renda. O tema central deste estudo são os momentos de inflexão de inflação e de
desigualdade em que o Brasil ocupa lugar de destaque nas séries estatísticas
internacionais e seus impactos sobre miséria e bem-estar social.
O trabalho está dividido em oito seções discursivas. Na Seção 2, descrevemos os principais movimentos da distribuição de renda per capita dos
últimos anos, procurando fornecer, dessa forma, um pano de fundo histórico.
Na Seção 3, descrevemos a evolução de indicadores de bem-estar social. O
primeiro apêndice complementa essa evidência com análise de robustez dos
movimentos, da desigualdade, da média e da insuficiência de renda per capita. A Seção 4 analisa a tendência da pobreza como insuficiência de renda nos
contextos metropolitano, urbano e rural. A Seção 5 avalia a evolução brasileira
relativa à primeira meta do milênio de redução da pobreza extrema. A Seção
6 traça cenários retrospectivos e prospectivos da miséria como insuficiência
de renda em face das diferentes trajetórias da desigualdade. Nas Seções 7 e 8,
82

PNAD 2005

as mais importantes do estudo, procuramos identificar os determinantes próximos do bem-estar social e da desigualdade, repectivamente. Discutimos
nesta seção o papel das políticas públicas específicas aplicadas no período
recente (salário mínimo, Bolsa-Família, metas inflacionárias, câmbio flutuante
etc.). Por fim, apresentamos na Seção 10 as principais conclusões do estudo.

2. A Dança Distributiva
Trabalhamos aqui com a idéia de distribuição de renda no sentido estatístico,
incluindo tanto mudanças na desigualdade quanto alterações no crescimento da renda (domiciliar per capita – isto é, a soma da renda de todos os membros dos domicílios dividido pelo número de membros).
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A principal característica da abordagem aqui utilizada é o seu nível de desagregação com três grupos de renda: o décimo mais rico, que se apropria de
quase metade da renda per capita em 2005 (mais precisamente, 45,1% – renda
média de R$ 1.877); a metade mais pobre, que se apropria de pouco mais de
um décimo da renda nacional (14,1% – R$ 123); e os 40% intermediários cuja
parcela na população e na renda praticamente coincide (40,8% – R$ 440 em
média), constituindo um País de renda média, uma espécie de Peru, inserido
entre a rica Bélgica e a pobre Índia. A abordagem por grupos de renda (Belíndia ou Belperdia) contrasta com aquela baseada no Produto Interno Bruto
(PIB) per capita, em que a ponderação é proporcional à renda de cada pessoa –
os indivíduos implicitamente “valem o que ganham”. Esse aspecto é especialmente relevante no caso brasileiro, em que o alto grau de desigualdade de
renda observada torna a sua média um mau indicador de bem-estar social.
Propomos aqui uma cronologia que divide o período de 1992 a 2005 recente
em cinco fases: a) incerteza institucional e inflação crônica pré-1995 (julho
de 1994); b) boom pós-estabilização inflacionária 1993 a 1995; c) incerteza
crítica em relação a choques externos (1995-2001); d) incerteza em relação à
situação externa e mudanças políticas internas (2001-2003); e e) boom póschoque de confiança (2003 em diante). Os gráficos seguintes dão uma visão
dos ganhos e perdas de renda associadas a esses períodos por meio de duas
análises. Uma mais global, em que fornecemos as variações totais (acumuladas) dos períodos, e outra por meio de médias anuais.
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Há uma fase, antes do Plano Real, que denominamos de incerteza crônica,
quando a população estava acostumada a conviver com a instabilidade derivada da inflação alta e persistente e da aplicação de pacotes econômicos.
Os agentes e instituições desenvolveram uma série de mecanismos para se
defender da inflação, cujo principal efeito colateral era perpetuar a própria
inflação. Essa fase abrange vários períodos marcados por sucessivos pacotes
econômicos e planos de estabilização, começando na década de 1990: de 1990
a 1992, na gestão Collor se verificou uma espécie de “milagre econômico” às
avessas. A renda caiu de forma acentuada, mas afetou, principalmente, os mais
10% ricos (-11,8% contra -4,4%, ao ano, dos 50% mais pobres). O Governo Collor
reduziu a desigualdade, nivelando por baixo a renda. O segundo período (19921993), este mostrado no Gráfico 8, é marcado por taxas de inflação ascendentes
e um aumento da renda expressivo só entre os mais ricos (12,3% contra -1,6%
ao ano, dos mais pobres), implicando forte concentração de renda.
A fase seguinte, 1993 a 1995, pode ser classificada como de “lua-de-mel” com
o Plano Real. Todos os segmentos da população ganharam aumentos de renda em torno de 12% ao ano, em ritmo de milagre econômico. A incerteza
crônica foi, de uma maneira muito rápida, retirada da economia – gerando
ganhos de bem-estar importantes – e substituída por uma fase de euforia e
de boom econômico e social.
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Em seguida, há uma fase em que o País ficou exposto a uma série de choques
externos. A natureza da incerteza percebida nesse período é diferente do aspecto cotidiano daquele observado no período de inflação alta. É uma fase
de incerteza crítica no sentido de uma crise aguda que estaria ainda por vir.
Os resultados indicam que os mais pobres foram poupados, mas os demais
grupos apresentaram quedas absolutas de renda da ordem de -1,1% ao ano
no período 1995-2001.
O Brasil passou a conviver com a possibilidade de grande deterioração, como
as que ocorreram nas economias asiática e russa em 1997 e 1998. Em termos
agregados, havia a possibilidade de choque de proporções consideráveis. Os
cidadãos passaram a conviver mais de perto com a possibilidade de desemprego de longa duração. Não falamos de uma sucessão de choques micros
ou macroeconômicos, como no período de inflação crônica, mas da expectativa de choques não-triviais e de natureza desconhecida. Em 1999, o Brasil foi
“bola da vez”, e, para a surpresa de muitos, o País não acabou. Os aumentos da
inflação e do desemprego observados após a desvalorização ficaram aquém
das expectativas generalizadas.
De outra parte, a análise da distribuição de renda no período de crises externas (1995-2003) é muito heterogênea no Brasil, dependendo do que e de
onde se olha. Se somente for observada a renda do trabalho nas grandes metrópoles, haverá uma idéia de que a crise é mais séria. Se forem analisadas todas as fontes de renda e áreas geográficas, nos aproximando de um conceito
mais abrangente de bem-estar, a crise se apresenta menos séria.
A dissipação da incerteza crítica em 2000 contribui para o aumento de investimentos domésticos e diretos estrangeiros e para a contratação de mãode-obra formal, mas que são abortadas com as sucessivas crises de energia
doméstica, Argentina e a recessão americana de 2000, mas isso é uma outra
história.
O período 2001 a 2003 se caracterizou por perdas de renda com redução de
desigualdade. Apesar de atingir todos os segmentos da população, foram
menos pronunciadas para os de mais baixa renda, -0,3 contra -4,1% ao ano,
dos mais ricos (-0,6 e 7,9% no acumulado do período).
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No período mais recente, 2003 a 2005, o crescimento anual total de 4,8% também de distribuiu de forma diferenciada entre os segmentos populacionais.
Os mais pobres foram os que mais ganharam, com acréscimos anuais de 8,4%
na renda, contra 3,7% do décimo mais rico e 4,9% do grupo intermediário.

Outros períodos também podem ser analisados nos gráficos abaixo. É possível notar, por exemplo, que os 10% mais ricos foram os únicos perdedores
no período de 2001 a 2005 (queda de 0,2% contra 4% de ganho dos mais
pobres). Se analisarmos o que aconteceu nos últimos 12 anos, percebemos
ganhos para todos os grupos que chegam a 1,5 e 3,5% anuais, para os mais
ricos e mais pobres, respectivamente.
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3. Os Dois Reais: Evolução da Renda
Os episódios de redução de pobreza de 1993-2005 e 2003-2005 apresentam
semelhanças e diferenças. Começando pelos determinantes próximos da miséria e do bem-estar social , medidos a partir do conceito de renda domiciliar
per capita, a saber: crescimento e eqüidade.
Trabalhamos aqui com a idéia de distribuição de renda no sentido estatístico,
incluindo tanto mudanças na “distribuição do bolo” (desigualdade) como alterações no “tamanho do bolo” (crescimento da renda per capita), aí incluindo
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emprego e auto-emprego, de aposentadorias, pensões, programas sociais,
aluguéis, transferências privadas (pensões alimentícias etc.), renda de juros,
etc. O conceito de renda domiciliar per capita sintetiza uma série de efeitos
operantes nas políticas públicas e na vida privada (mercado de trabalho, renda do capital etc.).
Calculamos sobre a renda domiciliar per capita, como medida síntese, a média
e diversas medidas de desigualdade. Começamos pela medida de desigualdade mais popular existente: o índice de Gini que varia entre 0 e 1, quanto
mais próximo de 1 maior a desigualdade. O limite inferior do Gini corresponde à perfeita eqüidade em que todos teriam a mesma renda, no limite superior teríamos a perfeita iniqüidade em que uma pessoa deteria toda a renda
da sociedade e os demais teriam renda zero. Para se entender o altíssimo grau
de desigualdade de renda brasileira com Gini 0,568, estamos mais perto da
perfeita iniqüidade do que da situação em que todos são iguais. Consideramos nos cálculos todas as pessoas com rendas nulas, o que pode gerar algum
descolamento com as séries divulgadas pelo IBGE tanto na média e como na
desigualdade de rendimentos que só considera a ocorrência de rendas positivas em cada conceito. Implicitamente o índice de Gini dá mais peso àqueles
com menor renda, logo aqueles com renda zero recebem na metodologia
aqui adotada os maiores pesos.

3.1 Medida de Bem-Estar Social de SEN
A fim de fornecer uma síntese final, acoplamos os efeitos da média e da desigualdade em uma função de bem-estar social proposta por Amartaya Sen, o
Nobel de Economia. Ela multiplica a renda média pela medida de eqüidade,
dada por um menos o índice de Gini (isto é: Média* (1 – Gini)). Logo a desigualdade funciona como fator redutor de bem-estar em relação ao nível da
renda média. Por exemplo, a renda média de R$ 437,00 mensais por brasileiro seria o valor do bem-estar social, segundo a medida simples de Sen, se a
eqüidade fosse plena. Mas, na verdade, corresponde a 43,2% desse valor, R$
189,00, dada a extrema desigualdade atual brasileira. Apresentamos na tabela abaixo a evolução ano a ano da média de renda, da desigualdade de renda
e da combinação das duas, dada pela medida de bem-estar, originalmente
proposta por Sen.
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Tabela 1
Renda Domiciliar per Capita
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005

Renda

Gini

Bem-Estar

320.05
337.15
420.66
427.34
430.83
437.70
412.92
421.05
422.30
397.76
410.23
437.44

0.583
0.607
0.599
0.602
0.600
0.600
0.594
0.596
0.589
0.583
0.572
0.568

133.39
132.57
168.53
170.13
172.15
175.04
167.79
170.24
173.76
165.92
175.69
188.96

Fonte: CPS/FGV, a partir dos microdados da PNAD/IBGE.

A Tabela 1 demonstra crescimento de renda média e da medida sintética de
bem-estar de Sen de 1993 até 1998 (medidos a preços constantes de 2005),
com ênfase ao crescimento de 27% no período 1993 a 1995, quando a renda
média sofre forte recuperação, e a desigualdade, uma pequena redução. No
período seguinte, a renda média sofre forte oscilação, recuperando em 2005,
o valor de 1998. A renda aumenta após a recessão de 2003, e a desigualdade
apresenta marcada redução após 2001. Essa dominância do aspecto redistributivo é evento raro no histórico das séries sociais brasileiras. A redução da
desigualdade de renda domiciliar per capita ocorrida em 2004 é aproximadamente equivalente àquela acumulada no período de 2001 a 2003, quando
o Gini passou de 0,596 para 0,583, mas desacelera em 2005. No último ano, o
ritmo de desconcentração de renda é menos de um terço daquele observado em 2004, mas continua atípico frente ao histórico das séries brasileiras que
comprovavam, até o início da década, o Brasil como um caso crônico de iniqüidade inercial. Como conseqüência do novo ciclo de melhora distributiva nas
duas frentes em 2004, o bem-estar recupera os níveis de 1998 em 2004 e sofre
um crescimento de 7,6% em 2005, o melhor desempenho dos últimos 10 anos
perdendo apenas para o biênio marcado pelos efeitos do Plano Real.
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A variação acumulada da renda média e da desigualdade de renda contidas
na tabela acima revelam que os dois períodos em questão são marcados tanto
por aumentos do bolo como por melhoras na sua distribuição. No período
pós-Real o maior componente foi o de crescimento, no último período o principal componente se deu pela redução da desigualdade de renda. O último
gráfico sintetiza esses efeitos por meio da variação do índice de miséria.
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4. Tendências Rurais, Urbanas e Metropolitanas
As metrópoles (comparadas às áreas urbanas e rurais) são os lugares que apresentaram o maior crescimento relativo da miséria no período entre 1995 e
2003, de 41%, refletindo a chamada crise metropolitana vigente (NERI, 2000);
mas nos dois episódios em questão, as metrópoles foram as que apresentam
os melhores desempenhos relativos, caindo 23,7% entre 2003 e 2005 e 32%
entre 1993 e 1995.
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Na verdade fora os períodos 1993-1995 e 2003-2005, a miséria nas grandes
metrópoles subiu praticamente em todos os anos. Após forte queda no período de “lua-de-mel” com o Plano Real, quando a miséria cai de 22,16 para
15,07%, ela sobe, atingindo em 2003 21.25%, tendência de alta interrompida
até 2005, quando chega a 16,22%.

As áreas urbanas, refletindo a boa performance de cidades de tamanho médio, são as que apresentaram no período total de 1993 a 2005, a maior redução acumulada de miséria 35,8%, superando as áreas metropolitanas e rurais
com reduções de 26,8 e 27,2%, respectivamente. Tanto em termos de nível
como nas variações ano a ano, a miséria urbana segue os padrões daquela
observada para o País como um todo, inclusive os padrões de redução em
anos eleitorais, como em 1998 e 2002. Olhando para o período 1993 a 2005,
observamos queda sistemática da miséria urbana de 31,52 para 20,37%.
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As áreas rurais apresentam desempenho mais regular nos diversos subperíodos. A miséria rural cai sistematicamente em quase todos os anos da série
inclusive em períodos de seca do Nordeste como 1998 e 2001. Esse padrão
foi influenciado por políticas públicas voltadas para pessoas que moram no
campo, em particular programas de transferência de renda.

5. Cumprimento das Metas do Milênio
Além da linha adotada pelo CPS/FGV, optamos também por apresentar o
monitoramento da miséria através da linha adotada na primeira Meta do Milênio, de redução da extrema pobreza a metade entre 1990 e 2015. O valor
desta linha é de 1 U$S por dia ajustado por diferenças de custo de vida entre
países e no interior do Brasil (usamos também nesse caso o deflacionamento
dado pela POF, 2003). Em 2005, a extrema pobreza também atinge seu nível
mais baixo: 5,32% da população brasileira com renda domiciliar per capita
inferior a esse valor. No gráfico a seguir, apresentamos a série anual desses
indicadores com trajetória similar à apresentada pela outra linha.
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Os dados revelam o cumprimento da primeira meta em metade do tempo
previsto de 25 anos, ou entre 13 anos, contados a partir de 1992, dada à consistência metodológica dos questionários da PNAD, e não do marco zero das
metas em 1990. Tomando como base 1992, a redução acumulada de miséria
até 2005 atinge 54,6%. Em três anos (1992-1995), poder-se-ia notar redução
de 33,76%, mas, em 10 anos (1992-2002), isso aumenta apenas para 43% da
miséria total. O último boom levou acima do cumprimento da meta do milênio, com queda acumulada de 54,6%. Ou seja, a meia vida da extrema miséria
do Brasil que deveria ser de 25 anos pelos acordos internacionais acabou
sendo aproximadamente a metade disso. O gráfico abaixo mostra a trajetória
acumulada de redução ano a ano.
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6. Cenários Futuros de Miséria
Reduzir a desigualdade em um contexto de crescimento econômico parece
mais factível do que em períodos de recessão, quando perdas estavam sendo
repartidas.
A desigualdade de renda brasileira está entre as maiores do mundo. Tomemos
a medida de desigualdade mais usual entre os analistas: o índice de Gini, que
varia entre zero e um. Quanto maior o resultado mais desigual é a sociedade.
Em uma situação utópica, em que a renda de todos fosse exatamente igual,
o índice de Gini seria zero. No extremo oposto, se um único indivíduo concentrasse toda a renda da sociedade, ou seja, todos os demais teriam renda
zero, o índice de Gini seria um. Para entender a inaceitável extensão do 0,568
correspondente ao nosso Gini, não precisa ser gênio: estamos mais próximos
da perfeita iniqüidade do que da perfeita igualdade.
Apresentamos abaixo a Curva de Lorenz brasileira em 2005. O grau de desigualdade pode ser captado pelo tamanho da barriga da Curva de Lorenz,
isto é, a área entre a curva e a reta de 45º. O índice de Gini capta o que corresponde graficamente à razão entre a barriga da Curva de Lorenz e a área do
triângulo inferior do gráfico.
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Senão, vejamos: se a sociedade fosse totalmente igualitária, isto é, ordenando
dos mais pobres para os mais ricos a participação acumulada dos indivíduos
na população crescesse pari-passu com a participação das suas respectivas
rendas no total, estaríamos exatamente sobre a reta de 45 graus. Nesse caso,
a medida de desigualdade conforme o índice de Gini seria zero. No outro caso
polar, de uma sociedade totalmente desigual, em que apenas um indivíduo
detém toda renda da economia (e os demais possuem renda zero), estaríamos caminhando sobre as laterais do triângulo da Curva de Lorenz. Nesse
caso, o índice de Gini seria unitário.
Se, por um lado, a alta desigualdade é a nossa principal chaga, esta abre espaço para implementação de um espectro mais amplo de ações contra a miséria. Alta desigualdade significa que a pobreza pode ser reduzida por meio
de transferências de renda. Por exemplo, na Índia, país muito pobre, mas razoavelmente igualitário (Gini de 0,29) não existe solução para a erradicação
da miséria que não seja o crescimento. No caso brasileiro, políticas contra a
desigualdade constituem importante aliado na redução da pobreza. Vejamos
alguns cenários.
A proporção de miseráveis no Brasil (indivíduos que vivem com menos de
R$121,00 por mês a preços da Grande São Paulo em outubro de 2005, quantia necessária para suprir as suas necessidades alimentares básicas) cairá dos
22,77 de 2005 para 21,94% em 2006, uma queda de 3,62%, se a renda per
capita nacional crescer 3% no ano.
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Tabela 2
Cenários sobre a Miséria
Renda Domiciliar
per Capita

% Miseráveis

437.44

22.77

3%

450,56

21,94

-3,62%

12%

489,93

19,74

-13,28

0%

437,44

21,82

-4,18%

3%

450,56

20,85

-8,44%

12%

489,93

18,23

-19,94%

0%

437,44

18,14

-20,33%

3%

450,56

17,40

-23,58%

12%

489,93

15,01

-34,05%

Brasil 2005

Variação

Efeito Crescimento*

Efeito Desigualdade (RJ)**
Taxa de crescimento

Efeito Desigualdade (BA)***
Taxa de crescimento

Fonte: CPS/IBRE/FGV processando os microdados da PNAD/IBGE.
Obs.: * Crescimento da renda per capita;
** trocamos a desigualdade do Brasil pela desigualdade do Rio de Janeiro no ano 2004 (Gini cai de 0,568 para 0,561);
*** trocamos a desigualdade do Brasil pela desigualdade da Bahia no ano 2004 (Gini cai de 0,568 para 0,548).

A redução seria ainda maior se esse crescimento viesse de mãos dadas com
alguma redução da desigualdade. Se a expansão de 3% per capita fosse combinada com uma queda de 0,007 ponto de porcentagem do índice de Gini
(de 0,568 para 0,561) que corresponde grosso modo a queda observada entre 2002 e 2003, a miséria brasileira cairia cerca de 8,44%. A proporção de
miseráveis passaria para 20,85%. Ou seja: os 41 milhões de pobres iniciais se
reduziriam em 3,5 milhões. Vale assinalar que a queda mencionada apenas
levaria a desigualdade brasileira medida pelo índice de Gini de 0,568 para os
níveis de 0,561 encontrado no estado do Rio de Janeiro.
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Na verdade, a pobreza poderia ainda recuar substantivamente mesmo se o
País deixasse de crescer. Se nos próximos quatro anos a desigualdade brasileira repetir a trajetória dos últimos três anos (queda de 0.02 no Gini) a proporção de miseráveis cairia em 20,33 contra 13,28% daquela obtida no cenário
de crescimento puro (2,9% ao ano).

7. Os Dois Reais
Como nos casamentos, a relação da sociedade brasileira com os gestores de
políticas apresenta altos e baixos. Analisamos essas flutuações, segundo uma
perspectiva distributiva. Procuramos qualificar a natureza das mudanças de
bem-estar social e da pobreza ocorridas desde a criação do Plano Real. Verificamos que o período de “lua-de-mel” com a estabilidade (1994-1996) e o de
crises externas (1995-2001), tanto para o bem como para o mal, mudanças
distributivas relativamente pouco pronunciadas. O período de continuidade
das crises externas e de incerteza política associada à mudança de governo
(2001-2003), assim como após começo turbulento, o período de “lua-de-mel”,
agora com o Governo Lula (2003 em diante), observamos mudanças de desigualdade de renda mais pronunciadas.

7.1 A “lua-de-mel” do Real (1993-1995)
No período de transição para a estabilidade, ao contrário do que se tem enfatizado, o efeito redutor de desigualdade do Real foi relativamente pequeno.
A linha de pesquisa que originou o Real e os planos de estabilização que o
antecederam buscavam reduzir a inflação mantendo, mais ou menos constante, o status quo da distribuição de renda.
A fase da Unidade Real de Valor (URV), entre fevereiro e julho de 2004, uma
espécie de noivado com a nova moeda, pretendia justamente isso. O Real foi
concebido – e bem-sucedido – no combate à inflação. O grande ganho de
bem-estar social provocado pela estabilização não foi à queda da desigualdade, mas – como o próprio nome sugere – o aumento da estabilidade da renda
dos indivíduos. Essa redução de incerteza levou a efeitos ilusórios de redução
de disparidades de renda, mas de forma mais importante melhorou as condições para o planejamento e a aplicação de políticas sociais além de induzir
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a um boom de crescimento pós-estabilização. Apresentamos abaixo um esquema organizando os principais efeitos do Plano Real a respeito da pobreza
(e do bem-estar social) e dos respectivos canais de crescimento, eqüidade e
estabilidade associados.
Após o lançamento do Plano Real, tivemos, junto com a redução da inflação,
um ganho de bem-estar associado à menor incidência do imposto inflacionário, principalmente nas classes de renda mais baixas. Simulações desse efeito
revelam um aumento de 10% na renda de quem não tem acesso a mecanismos financeiros sofisticados e uma redução de pobreza de 5%. Essa é uma característica da estabilização, mas que vai explicar apenas uma pequena parte
do ganho social observado depois do Real.
Um segundo efeito refere-se ao tipo de estabilização que foi feita. Fixouse a taxa de câmbio, abriram a economia e ocorreu um boom de consumo.
A apreciação cambial gera uma queda relativa na inflação dos mais pobres,
medidos, por exemplo, por meio de cestas básicas. As medidas em relação
ao setor externo beneficiaram os setores de produtos não-transacionáveis,
como serviços, mas prejudicaram os transacionáveis, como indústria. E é o setor de serviços que abriga o maior número de pobres ocupados da economia.
Houve, então, um grande impacto redutor de pobreza. Isso explica por que
algumas regiões, como o Rio de Janeiro, por exemplo, foram mais beneficiadas do que outras, como São Paulo.
O terceiro efeito, o principal, diretamente ligado à estabilização, é a redução
das incertezas. Nessa passagem da incerteza crônica para um período de estabilidade, há ganhos de bem-estar social diretos, pois se consegue planejar
o futuro. A estabilização também aumenta a demanda por crédito (poupança
negativa) por parte das famílias, que podem ter comportamento menos prudente em relação ao futuro e se liberam para consumir e tomar crédito. De
outra parte, bancos e financeiras tendem a se sentir mais seguros no monitoramento dos seus potenciais tomadores. A redução de incerteza depois do
Real levou – tanto por razões de oferta como de demanda – ao florescimento
do mercado de crédito direto ao consumidor.
O principal ganho do Real foi trazer estabilidade à renda de cada um.
Calculamos isso com base em dados da PME-IBGE que acompanham as
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mesmas famílias ao longo do tempo, e concluímos que a volatilidade da renda domiciliar mensal caiu cerca de 40% com a estabilização.
O efeito de redução de volatilidade contamina as medidas de desigualdade.
Parece que a desigualdade caiu mais porque se economia está mais estável, as
desigualdades de renda mensais – que é o que se mede no Brasil – são infladas
por essa flutuação. Se você tiver uma economia em que a renda média auferida
ao longo do tempo é a mesma, uma economia igualitária por definição, mas
com rendas que flutuam de maneira dessincronizada, parece que a desigualdade é maior do que é na verdade. A redução dessas flutuações produziu um
efeito redistributivo ilusório do Plano Real. A desigualdade de rendas mensais
cai três vezes mais que a desigualdade de renda ao longo de quatro meses
consecutivos e essa diferença corresponde justamente ao efeito de redução
da instabilidade temporal da renda. Em suma, parece que a desigualdade caiu,
mas o que caiu mesmo foi instabilidade da renda individual.
Os efeitos redistributivos diretos do Plano Real não foram grandes, mas a estabilidade criou a possibilidade de se fazer política social de uma maneira
muito melhor do que se fazia antes. Em primeiro lugar, porque alongou o
horizonte de ação de governos e agentes privados, incluindo empresas e trabalhadores. Com a estabilidade e o fim do imposto inflacionário ficou mais
fácil para o Governo e para as famílias implementarem os seus respectivos
orçamentos.
O Plano Real viabilizou a ação de políticas sociais, mas não é, em si, uma grande política social. É preciso distinguir condições necessárias das suficientes.
O objetivo do Real não foi à redistribuição de renda, mas acabou por gerar
um efeito de potencializar a operação de políticas distributivas. Assim não faz
muito sentido discutir-se quem é o pai dos benefícios distributivos imediatos
do Real, pois eles ainda estariam por vir.
Segundo a PME, o grosso (55,7%) da redução da pobreza líquida observada
no período pós-Real se deu exatamente em maio de 1995, nove meses após
a estabilização. Pode ter sido apenas uma longa “gravidez” até que os benefícios da estabilização fossem “paridos”. De forma mais realista, a redução da
pobreza de 10,56% então observada estaria ligada ao reajuste de 43% do salário mínimo concedido na mesma data. O erro parece ser a ênfase dada ao
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efeito distributivo direto do Real. O ganho maior foi à redução de incertezas
e o boom de crescimento associado, sem falar na melhora da operação de
políticas distributivas, como o aumento do salário mínimo exemplifica.

7.2 Crises (1995-2003)
Como vimos, o Plano Real difere dos planos anteriores em pelos menos dois
fortes pontos. Primeiro, ele abrangeu um bem-sucedido processo de desindexação, que foi baseado no estabelecimento de unidade transitória inteiramente indexada à inflação. Segundo, foi feito em um ambiente econômico
mais aberto ao exterior com a moeda corrente de alguma forma supervalorizada. O Plano Real pertence ao tipo de plano “câmbio baseado na estabilização” que levam aos booms de consumo, ao invés de recessão. O câmbio
funciona como âncora para o preço dos bens transacionáveis que gerou uma
queda relativa na inflação dos mais pobres, medidos por exemplo por meio
de cestas básicas. A partir de então, houve mudança nos preços relativos contra os setores transacionais em favor dos setores não-transacionais – que beneficiou trabalhadores de baixa renda, principalmente em serviços pessoais
e sociais,2 mas a necessidade de suportar uma supervalorização cambial com
intuito de estabilização aumentou a fragilidade da economia brasileira às ondas de choques externas, como as crises que afetaram o México (1995), a Ásia
(1997), a Rússia (1998) e o Brasil (1999).
Entre 1996 e 1999, a renda per capita domiciliar do trabalho caiu para uma
média de 4,5% ao ano em áreas metropolitanas, enquanto permaneceu estável no resto do País. As taxas de desemprego (especialmente os longos
períodos de desemprego metropolitano) aumentaram mais de dois pontos
percentuais em dezembro de 1997 após forte aumento da taxa de juros, que
poderia ser restabelecida após cada crise, evitando a fuga de capital. As taxas
de desemprego permaneceram em uma taxa anual média de 8% do começo
de 1998 até o final de 2000 – a infame “Crise do Desemprego” (NERI, 2000;
RAMOS, BRITO, 2003). Apesar de existir diminuição na renda total média, a
pobreza nacional caiu, o mercado de trabalho teve desempenho fortemente
negativo de 1996 em diante (em particular entre 1996 e 1999, enquanto os
programas sociais amorteceram o efeito da crise (e da seca de 1998 no Nordeste) sobre os mais pobres).
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Neri et al. (1996) e Rocha (2003)
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3

A LRF representa um marco no
regime de financiamento público
nos diferentes níveis de Estado. Essa
lei constitui um elemento-chave na
realização do ajuste fiscal por meio
da restrição dos gastos públicos no
orçamento aprovado para o ano em
questão.

A crise brasileira de desvalorização de 1999 gerou importantes mudanças na
macroeconomia e nas políticas sociais que podem ser observadas até hoje,
tais como: i) adoção do câmbio flutuante; ii) adoção de metas de inflação;
iii) implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), limitando todos
os níveis de governo e estatais igualmente;3 iv) na frente social, observamos
uma mudança na renda das políticas sociais com progressivos ajustes nos
benefícios desde 1998; e v) expansão e de programas focalizados de transferência de renda condicionada, como Bolsa-Escola, entre outros programas.
Um dos pontos ressaltados aqui é a continuidade desses regimes de política
econômica e mesmo social pela nova administração federal a partir de 2003.
Em 2000, o mercado de trabalho teve uma breve recuperação. Neste período,
ao contrário do acontecido no início do crescimento do Plano Real, a desvalorização cambial favoreceu os setores de exportações e as taxas de emprego
formal começaram a crescer. Em abril de 2001, uma nova crise rapidamente
liquidou o crescimento do PIB, esperado em 4%. Essa crise foi resultado de
três choques diferentes: o racionamento de energia elétrica, o colapso econômico da Argentina e a recessão americana. Em 2002, foi possível observar
queda nas taxas de pobreza apesar da instabilidade macroeconômica, talvez
provocando medo de mudanças na política macroeconômica.

7.3 A segunda estabilização (2003-2005)
Como dissemos, a partir da superação da recessão de 2003, o Brasil vive um
período de redução de pobreza similar em magnitude ao observado após
a implementação do Plano Real. Apresentamos a seguir uma visão dos
principais efeitos de redução de pobreza e de aumento de bem-estar social,
observados no período recente.
Tem-se aqui, como ponto de partida, o entendimento de que o objetivo geral das políticas públicas não seria a redução da desigualdade em si, mas a
melhora do nível de bem-estar social, que, de maneira fundamental, depende objetiva e subjetivamente dessa redução, do crescimento e de outros fatores subjetivos tais como a estabilidade econômica.
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A análise dos impactos diretos e indiretos da diminuição da instabilidade sobre o crescimento e deste para a pobreza e o bem-estar social ocupa lugar de
destaque nesta seção. Em particular, analisamos como a redução da volatilidade esperada do ambiente institucional pelo respeito aos contratos e pela
manutenção das regras de funcionamento da economia impactou diretamente o bem-estar e como interagiu com o crescimento e a desigualdade na
determinação do bem-estar social. Embora, o personagem social principal da
presente década seja a redução da desigualdade de renda, que será abodada
na próxima seção, acreditamos que o entendimento da natureza do ganho
proporcionado pela menor volatilidade, aqui denominado de efeito-estabilidade, ajuda a entender aspectos fundamentais da cena brasileira recente.
A nova administração iniciou no que denominaram de um choque de confiança nos mercados, logo no começo de 2003, principalmente ao manter os
três principais pilares do regime macroeconômico, recorrendo novamente às
altas taxas de juro real. O lançamento do Programa Fome Zero no começo do
novo governo significou ruptura inicial nas políticas de transferência de renda
que foram gradualmente sendo implementadas. Os resultados do que pode
ser percebido como um desajuste das políticas sociais, combinadas com os
custos sociais de um ajuste macroeconômico, resultaram na estagnação em
2003 e no aumento da pobreza.

4

Em outras palavras, além dos canais
reais, a inflação também afeta a
mensuração da desigualdade de
maneira espúria. Ou seja, não é
apenas causalidade que explica a
coincidência entre picos de inflação
e desigualdade, que aconteceram
no Brasil em 1989 e 1994, mas erros
de mensuração. Adicionalmente,
como as rendas nominais são
recebidas em diferentes momentos,
e isso exigiria deflacionamento com
timing diferenciado dos diferentes
tipos de rendas (ver NERI, 1995, a
respeito).

5

Tecnicamente próxima da definição
clássica de Cagan taxas mensais
acima de 50% por pelo menos
seis meses. A inflação dos seis
meses Pré-Real foi na média de %
ao mês, com relativa constância,
ao contrário das hiperinflações
clássicas européias dos anos 1920
de natureza mais explosiva.

A análise da diminuição da instabilidade de renda em ambos episódios ocupa
lugar de destaque na análise atual.4 Argumentamos aqui pela existência de
efeitos de redução de incertezas no período 2003-2005, embora de natureza
diferente do caso da estabilização que esteve associada à redução de incertezas críticas associadas à transição rápida e persistente da alta inflação5 para a
baixa inflação. No caso recente, observamos o efeito do que foi denominado
no começo do Governo Lula de “choque de confiança”, algo que a chamada
“Carta aos Brasileiros” procurou sinalizar antes das eleições de 2002. No fundo, o grande plano econômico de Lula é que ele não tinha plano heterodoxo.
Diversos indicadores que captam risco como a taxa de câmbio é o chamado
risco-Brasil medido pelo spread do C-Bond sinalizavam.
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A queda desses indicadores ligados ao risco percebido pelos mercados financeiros, não foi a única a ser observada. O aumento do emprego formal do
período 2004-2005 é uma das principais características do período e pode ser
percebida como melhora do risco percebido pelo empresariado. Como existe
custo de demissão, as expansões percebidas como sustentáveis, se traduzem
em contratações formais. Uma das principais peças do “quebra-cabeças” associado às mudanças sociais recentes foi duplicação do número empregos formais de 600 mil entre 2001-2003 para 1.2 milhão entre 2004-2006, conforme
o gráfico abaixo ilustra.
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Outros indicadores sensíveis a risco de natureza diversa, que vão desde o
aumento do crédito pessoal do período até o aumento do número de casamentos formais de 8% em 2004. Embora nesses casos, os determinantes institucionais dessas mudanças devam ser observados como modificações no
código civil e introdução do crédito consignado. O efeito da redução abrupta
de risco em modelos de poupança precaucional é o de gerar salto de uma vez
por todas nas séries de consumo com menor taxa de crescimento posterior.
Resta agora analisar a queda da desigualdade o fato social mais marcante não
só do período de 2003 a 2005, como da presente década.

106

PNAD 2005

8. Causas da Queda da Desigualdade (2001-2005)
8.1 Desigualdade em queda
A internacionalmente famosa desigualdade inercial brasileira, que ficou
mais ou menos estagnada na década passada, justificando seu nome, muda
e passa a dar sinais de queda consistente desde o começo do milênio. A
parcela dos 50% mais pobres sobe de 12,5 para 14,1%. A fatia dos 10% mais
ricos cai de 47,2 para 45,1%. Vejamos a variação em vários trechos da distribuição.

Centrando agora no último ano: o gráfico demonstra que a parcela dos 10%
mais ricos na renda se mantém mais ou menos constante (de 45% em 2004
para 45,01%). A parcela dos 50% menores da renda sobe 0,2 ponto de porcentagem (de 13,9 para 14,1%). A diferença é explicada pela queda da parcela
apropriada pelos 40% intermediários (de 41,1 para 40,8%), ou seja, a classe
média no sentido estatístico – qual sejam os que auferem a renda média (os
40% que percebem cerca de 40% da renda).
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Como vimos, os dados das ultimas versões da PNAD/IBGE evidenciam os
principais ganhadores e perdedores da recente dança distributiva brasileira.
A parcela dos 50% mais pobres sobe de 12,5 para 14,1% entre 2001 e 2005. A
fatia dos 10% mais ricos cai de 47,2 para 45,1%. Quando olhamos mais para
os extremos da distribuição de renda como os 10% mais pobres, ou os 1%
mais ricos, essa desconcentração de renda observada a partir de 2001 fica
ainda mais evidente, o que trouxe a desigualdade brasileira para os níveis
mais baixos dos últimos 30 anos. O nosso tema aqui são os determinantes
dessa recente inflexão da desigualdade brasileira. Vale frisar que o País ainda
ocupa lugar de destaque nos rankings das estatísticas internacionais e que o
objetivo final de políticas públicas não seria a redução da desigualdade em
si, mas a melhoria do nível de bem-estar social que depende dela, do crescimento e da estabilidade de renda. Focamos aqui a análise na desigualdade,
deixando para segundo plano os efeitos do crescimento e os da estabilidade
que foram analisados em detalhe na ultima seção em janeiro último. Uma vez
que, como então argumentamos, o personagem principal da cena social brasileira na presente década tem sido a redução da desigualdade de renda.
Agora quais seriam os papéis desempenhados por mudanças no ambiente
externo, nas condições iniciais internas e na políticas públicas na evolução
recente da desigualdade? Que políticas públicas explicam as mudanças observadas? Tal como mudanças de regime macroeconômico (metas inflacionárias, responsabilidade fiscal e câmbio flutuante), mudanças estruturais (reformas trabalhistas e a expansão educacional dos anos 1990) e alterações no
regime de políticas de transferência de renda (o lançamento do Bolsa-Família,
reajustes do salário mínimo dentre outros). Quais são os canais específicos de
atuação dessas políticas? Essas são algumas das questões que gostaríamos de
ver respondidas, para que as causas (e as conseqüências) da redução recente
da desigualdade possam ser avaliadas. Oferecemos aqui mais um mosaico
de questões com grandes números do que respostas precisas para cada um
desses elementos. Apresentamos, a seguir, uma visão esquemática da nossa
interpretação dos principais canais da redução da desigualdade observada
no período recente.
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Retorno da Educação

Metas Inflacionárias

Aumento do Salário
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Demanda por
Emprego (Formal)

Reformas
“Meia Sola”

Outras Mudanças Institucionais
e Políticas Públicas

Obs.: * Com efeito adverso sobre emprego formal e pobreza trabalhista, vide Neri (2006).
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Redução da Desigualdade

Efeitos Compensatórios
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Canais de Redução da Desigualdade 2001–2005

Reduz

Fiscal

Taxa de Juros

Carga Tributária

Aumenta Via
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O esquema divide as mudanças da desigualdade em estruturais e compensatórias. As primeiras estão associadas a mudanças mais permanentes nos
retornos, no acesso e uso de ativos geradores de renda, enfatizamos aqui as
mudanças trabalhistas geradas por mudanças na legislação e na educação
da força de trabalho. No aspecto compensatório, frisamos os efeitos mais de
curto prazo associados a políticas e flutuações macroeconômicas e de mecanismos de transferência de renda.

8.2 Causas estruturais
Começando pelos determinantes mais importantes da desigualdade de
renda a longo prazo, qual seja a ligação entre educação e renda do trabalho
Nanak, Neri e Son (2006-2007a). A renda do trabalho per capita caiu a uma
taxa anual de 0,22% no período 2001 a 2005. O declínio na produtividade
medida pela variação do salário-hora foi o principal fator do declínio da taxa
de crescimento da renda domiciliar per capita média oriunda do trabalho no
período 2001 a 2005, que contribuiu para uma queda de 0,88% por ano, apesar do fato que a força de trabalho no Brasil está ficando mais qualificada.
Os anos de estudo da força de trabalho aumentaram a uma taxa anual de
3.97% por ano, o que contribuiria para aumento na produtividade à mesma
taxa, se as demais variáveis ficassem constantes. Entretanto, a expansão da
educação tem sido acompanhada por declínio nas taxas médias de retorno
da educação a uma taxa anual de -4.85%, maior do que a própria expansão da
escolaridade média, o que gera redução líquida do salário-hora observada.
Isso sugere que a demanda no mercado de trabalho tem sido lenta e não tem
acompanhado a maior escolarização da oferta de trabalhadores, gerando redução nas taxas de salário.
Quando analisamos os impactos da expansão educacional na cauda inferior
da distribuição de renda a história muda. A taxa de crescimento da produtividade dos mais pobres foi positiva de 2,5% ao ano que pode ser decomposta
em três fatores: i) anos de estudo, que contribuem para um aumento da taxa
de crescimento da produtividade a 6,28% ao ano; ii) taxa média de retorno
que contribui para queda da produtividade a 4,85% ao ano; iii) taxa relativa
de retorno, que contribui para aumento na taxa de crescimento da produtividade 1,06% ao ano.6 Essa é uma contribuição pequena se comparada a
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um declínio no bem-estar que é causado por uma taxa média de retorno da
educação. Em suma, os dados do salário-hora médio sugerem desempenho
medíocre no período 2001-2005 que cai a 0,88% ao ano o que contrasta com
o aumento de 2,5% ao ano dos mais pobres, essa combinação de resultados
indica forte redução da desigualdade de salários. De outra parte, a interação
entre oferta e demanda por educação no mercado de trabalho sugere que a
primeira tem andado de maneira acelerada para frente, enquanto a segunda
aponta na direção contrária, sugerindo a estagnação da economia, apesar
dos importantes avanços educacionais herdados do período anterior. Essa
diferença vale tanto para o conjunto da sociedade como para os mais pobres.
A diferença é que na corrida entre oferta e demanda de trabalho a retração da
demanda vence para a média geral, enquanto a expansão da oferta de educação dos mais pobres preponderou frente à retração da demanda, gerando
ganhos líquidos na renda do trabalho, na base da distribuição de renda.
Complementarmente, uma das principais mudanças sociais recentes de
cunho mais estrutural foi a recuperação dos postos de trabalho do conjunto
da sociedade de 1,43% ao ano no período 2001 a 2005. Mais uma vez a respectiva estatística para os mais pobres de 1,84% ao ano, indicando redução
de desigualdade no acesso ao trabalho. Uma das principais peças do “quebracabeça” trabalhista foi do aumento do número líquido de empregos formais
já mencionado. Nesses casos devemos atentar para quebras institucionais
por trás dessas mudanças, o efeito de reformas trabalhistas – aparentemente
“meia-sola” por preservar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – introduzidas no fim da década de 1990, tais como: suspensão temporária de contrato
de trabalho, especialmente na construção civil; condomínio de empregadores
rurais; e banco de horas sobre o emprego, poderia estar latente à espera de
um surto de crescimento maior. A geração de emprego, de 2000, corrobora
para essa interpretação. Outros determinantes institucionais dessas mudanças como a introdução do crédito consignado, associado a emprego formal e
a benefícios previdenciários, introduzido em 2004, pode aumentar a atratividade do emprego formal daqueles que estão na ativa, seja pelo maior acesso a crédito, no presente, seja pela perspectiva de aposentadoria futura do
empregado com Carteira. Não devemos esquecer que a agenda mais ampla
de reformas estruturais dos anos 1990, como a abertura da economia, priva-
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tizações, reforma administrativa que geraram custos curto prazo em termos
de geração de empregos, tendem a produzir efeitos positivos a prazo mais
longo. Nessa interpretação investimentos em educação e reformas estruturais realizadas nos anos 1990 gerariam parte da redução da desigualdade da
década posterior.

8.3 Causas compensatórias
No lado das mudanças distributivas associadas à conjuntura macroeconômica temos àquelas produzidas pela valorização da taxa de câmbio, que gera
ao fim e ao cabo uma queda relativa na inflação dos mais pobres. Nanak
Kakwani e Hyun Son avaliam esse efeito e obtêm, para o Brasil, no período de
2003 a 2006, reduções adicionais de pobreza de 4,33%, isto é, em vez de ter
caído 19,3% entre os últimos três anos, a miséria terá caído 23,63% quando
incorporamos a operação do efeito inflação pró-pobre.7 Ou seja, o fato de a
inflação dos pobres ter sido menor que a do conjunto da sociedade constitui
um efeito puro de redução de desigualdade. O ganho do efeito inflação própobre é substantiva nos últimos anos, como tinha sido no período logo após
o lançamento do Plano Real.8
O Gráfico 25 mostra a trajetória ascendente do índice geral de inflação até
2003, e descendente daí em diante. Ou seja, além do argumento distributivo
implícito nas novas medidas sugeridas, temos crescimento de renda real associados à concessão de reajustes nominais em um contexto de inflação descendente associado à adoção de metas inflacionárias e câmbio valorizado.
Em outras palavras: a reconquista da maior estabilidade dos preços estaria
contribuindo para o aumento de bem-estar pela melhora do nível, desigualdade e estabilidade da renda que constituem os três canais básicos determinantes do bem-estar social.
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A medida de inflação dos pobres
incorpora tanto a forma funcional
do índice de pobreza como a linha
de pobreza que, no caso, coincide
com aquelas usadas pelo Centro de
Políticas Sociais (CPS/IBRE/FGV).
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Os críticos do atual regime
de política econômica, que
proporcionou valorização de nossa
moeda e queda da competitividade
das exportações, têm mais
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ponto de vista junto à camada mais
pobre da população, consumidora
de produtos transacionáveis e de
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Na frente compensatória, temos ainda a política de salário mínimo que cresceu 94% em termos reais no início de 1995 até 2006, incluindo o aumento de
quase 24% em 2005 e 2006, mas sem contar o ganho real do salário mínimo
para 2007, principalmente quando levamos em conta a menor inflação dos
pobres. Nesse aspecto existem algumas evidências referentes aos dois últimos reajustes concedidos de que em termos de mercado de trabalho o salário mínimo tem gerado mais perdas de perda e/ou precarização de emprego
do que de ganho de salários formais e informais, o que contraria a experiência
brasileira dos anos 1990, em particular o período pós-Real. O salário mínimo
é também o numerário de várias políticas de transferência de renda, indexando benefícios e critérios de elegibilidade, particularmente na Previdência
Social. A partir de 1998, houve mudança nos programas de transferência de
renda tradicionalmente associados a reajustes do mínimo, assumindo progressivos ajustes dos benefícios a base de benefícios previdenciários, o que,
porém, não foi especialmente notado, já que não exigiu nenhuma reforma
ou mudança constitucional. A partir de 2000, com a criação do Fundo de
Erradicação da Pobreza, houve uma gradual adoção dos programas, como
iniciativa do governo central voltada para os municípios que apresentavam
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os menores níveis de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A expansão
de programas focalizados de transferências de renda condicionada, como o
Bolsa-Escola, e, agora, o Bolsa-Família, ajudou a combinar componentes compensatórios e estruturais.
A participação de diferentes fontes de renda sofre algumas mudanças. Mesmo com aumentos reais per capita de 9,02%, a remuneração proveniente do
trabalho perde um pouco de participação no total. Em contrapartida, o efeito
Bolsa-Família fica evidente nos ganhos de renda do período, já que as rendas
provenientes de bolsas passam a representar, em 2005, 1,77% da renda per
capita total dos brasileiros (que, em 2001, era 0,95%). Apresentam variação
real de 92,14%, dos quais 81,24% nos últimos três anos. Por último, a Previdência mantém os 19% de participação na renda total, com acréscimos absolutas de 10% da renda, no período.
Para captar a contribuição de diferentes fontes de renda, não basta medir
suas respectivas taxas de crescimento, temos de levar em conta também as
suas ponderações na renda total e na renda dos pobres. A elasticidade da
contribuição de transferência pública específica para o crescimento do bemestar social com respeito ao seu custo fiscal (contribuição para o crescimento da renda total) é útil para orientar as políticas direcionadas aos grupos
mais pobres da sociedade brasileira. Os resultados indicam que entre 1995
e 2004 cada ponto percentual na parcela de gastos públicos na renda desse
item trouxe uma melhora no crescimento das outras rendas dos mais pobres
é de 19,8 vezes maior que o da seguridade social. Essa razão cai no período final dada a maior focalização dos benefícios previdenciários pós-1998,
mas permanece no período em questão maior ainda de quatro a cinco vezes
(KAKWANI; NERI; SON, 2006).
Na perspectiva dos dilemas entre eqüidade e crescimento (eficiência), é preciso ter em mente que adoção e expansão de novo regime de políticas de renda – sem acabar com o antigo regime –, baseado na expansão da nova safra
de programas de transferência de renda financiados pelo Governo Federal,
levam a um aumento das despesas públicas, o que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, leva ao incremento da carga tributária e da taxa de juros, as quais
cresceram 10 pontos percentuais do PIB a partir de 1995, alcançando cerca
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de 38% no final de 2005, e contribuíram para o aumento da dívida pública
brasileira, a mais da metade do PIB. Juros e carga tributária altos explicam o
fraco desempenho econômico do Brasil. Reduzir a desigualdade com base
em políticas pouco focalizadas trava o crescimento da economia e restringe a
possibilidade de continuidade da redução da desigualdade observada.
O quadro seguinte segue o anterior e apresenta uma síntese dos impactos de
cada um dos canais supracitados sobre a renda média e a renda pró-pobre,
sendo a diferença entre os dois idêntica à redução da desigualdade (segundo
a função bem-estar social utilizada no càlculo da renda pró-pobre). Outra pro-
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Neri (2007b) demonstra que em
termos de mercado de trabalho
os reajustes ocorridos em 2005 e
2006 parecem ter gerado aumento
líquido da pobreza com mais
entradas que saídas da pobreza para
os grupos mais afetados pelo salário
mínimo.

priedade é que a soma de cada canal perfaz o crescimento da renda média,
da renda pró-pobre e da desigualdade. No cômputo geral, a redução de desigualdade foi de 4,4% ao ano no período 2001 a 2005. Isso equivale dizer que
a renda média que cresceu 0,44% se transformou em crescimento pró-pobre
de 4,8%, fruto da redução da desigualdade. Dentre os elementos de redução
de desigualdade do período estão o efeito Bolsa-Família de 1,8% a mais de
crescimento dos pobres (0,21% na média e 2 pró-pobre) e o efeito reversão
trabalhista de 2,5% ao ano de redução de desigualdade como contribuição
a renda dos pobres (2,3%) acima do crescimento médio trabalhista (-0,18%).
Nesse efeito reversão trabalhista, destacam-se o efeito escola derivado do
aumento da oferta de educação de 2,3%, fruto do fato de a oferta dos pobres (6,3%) ter aumentado nessa magnitude acima da média. O efeito arrocho salário-hora foi menor entre os pobres (-3,8%) do que na média (-4,85%),
redundando num impacto sobre a desigualdade de -1%. O efeito emprego
contribui mais para a renda do pobre (1,8%), fruto da recuperação da renda média (1,4%), que pela redução na desigualdade na geração de trabalho
(0,4%). O efeito menor inflação dos pobres também é pequeno no período
2001 a 2005, embora seja um canal relevante na fase de valorização cambial
pós-2003 que recupera dessa forma as perdas do biênio anterior. Finalmente,
o efeito salário mínimo também contribui pouco no período para o aumento
da renda média sobre a Previdência Social dentre outras transferências (0,4%)
e na renda dos pobres (0,4%), constituindo, portanto, um efeito nulo da redução da desigualdade (0%) pelo menos na via de transferências de renda
promovidas pelo Estado.9
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Canais de Queda da Desigualdade 2001–2005
Efeito
Inflação Pró-Pobre
Ligeiramente – 2001-2005

Efeito
Salário Mínimo
(via previdência)*
0,4 e 0,4

Efeito
Bolsa-Família
0,21 e 2

Efeitos Compensatórios

Obs.: primeiro número crescimento
médio, segundo crescimento
pró-pobre e a diferença =
efeito eqüidade específico.

Redução da Desigualdade
0,44 e 4,8

Efeitos Estruturais
-0,18 e 2,3 renda do trabalho
Efeito – Escola
Oferta de Educação
4,0 e 6,3

Efeito
Retorno da Educação
-4,85 e -3,8

Efeito
Geração de Trabalho
1,4 e 1,8

Obs.: * Com efeito adverso sobre emprego formal e pobreza trabalhista, vide Neri (2007b).

Da mesma forma que a década anterior foi a de estabilização da inflação (e da
universalização do Ensino Fundamental), a década atual é – pelo menos, até
agora – a de redução da desigualdade de renda (e da geração de emprego
formal), que são momentos do mesmo processo. Cumpre assinalar tanto a
importância da manutenção da estabilidade macroeconômica (manutenção
de metas inflacionárias, do câmbio flutuante, da LRF) como a necessidade
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de alterações do regime de política social (como diminuição de ênfase nos
reajustes reais do salário mínimo, introdução de novos upgrades no Bolsa-Família, por exemplo, ligadas a condicionalidades educacionais, dentre outros).
Em síntese: para que alcancemos reduções sustentáveis e continuadas da desigualdade, com melhoras no bem-estar social, é preciso desmontar o antigo
regime de políticas sociais relativamente pouco focado e, aqui, representado
pelo salário mínimo, e enfatizar um novo regime de políticas sociais, representado, aqui, pelo Bolsa-Família.

9. Considerações Finais
A política macroeconômica brasileira tem sido bem-sucedida no controle da
inflação. Parte não desprezível desse sucesso deve-se a uma atitude pragmática e focada em objetivos palpáveis. A adoção de metas inflacionárias
desempenha atualmente um papel fundamental nesse processo. Em primeiro lugar, coordenando a formulação de políticas públicas dentro do próprio
Estado. Em segundo lugar, sinalizando para a sociedade sobre as prioridades
da ação governamental. Esses compromissos transmitem tranqüilidade aos
formadores de preços do lado real da economia e aos mercados financeiros.
Os potenciais benefícios de ambiente econômico bem informado não devem
ser subestimados. Entretanto, o sucesso macroeconômico que se desenha
tem encontrado pouca ressonância entre os brasileiros. O cidadão comum,
ao contrário dos mercados, se sensibiliza menos com déficits financeiros do
que com o resgate da dívida social.
A sugestão é que o governo estenda parte da credibilidade conquistada na
proposição dos compromissos macroeconômicos à política social. O governo se auto-imporia metas quanto à trajetória de longo prazo de indicadores
sociais. O objetivo é conferir maior racionalidade ao debate travado cotidianamente pelo governo com a sociedade, incorporando a noção de restrição
orçamentária ligada às prioridades sociais. As maiores falhas observadas no
campo social são a falta de mecanismos de diálogo.
De forma geral, como dissemos, é razoável afirmar que da mesma forma que
a década anterior foi a da estabilização da inflação (e da universalização do
Ensino Fundamental), a década atual é – até agora – a da redução da desi-
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gualdade de renda (e da geração de emprego formal) que são momentos do
mesmo processo. Assim, não faz muito sentido discutir-se quem é o pai da
melhora distributiva recente. A estabilidade em si não garante a conquista
do desenvolvimento humano sustentável. Da mesma forma que a fidelidade
dos pares não garante a ocorrência de casamentos felizes. É preciso distinguir
condições necessárias das suficientes.

10. Referências Bibliográficas
BARROS, R. P. de; MENDONÇA, R. A evolução do bem-estar e da desigualdade no
Brasil desde 1960. Rio de Janeiro: IPEA, 1992. (Texto para Discussão, n. 286).
BARROS, R. P. de; HENRIQUES, R.; MENDONÇA, R. Desigualdade e pobreza no
Brasil: a estabilidade inaceitável. In: HENRIQUES, R. (Ed.). Desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000.
BARROS, R. P. de; FOGUEL, M. Focalização dos gastos públicos sociais e erradicação da pobreza no Brasil. In: HENRIQUES, R. (Ed.). Desigualdade e pobreza no
Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000.
BONELLI, R. P. de; SEDLACEK, G. L. Distribuição de renda: evolução no último quarto de século. In: SEDLACEK, G. L.; BARROS, R. P. de. Mercado de trabalho e distribuição de renda: uma coletânea. Rio de Janeiro: IPEA, 1989. (Série
Monográfica 35).
DATT, G.; RAVALLION, M. Growth poverty in rural India and Brazil. Washington,
DC: World Bank: World Bank, jan./1995 (Policy Research Working Paper, n.
1.405).
FERREIRA, F.; BARROS, R. P. de. The slippery slope: explaining the increase in
extreme poverty in urban Brazil, 1976-1996. Brazilian Review of Econometrics
19 (2), p. 211-296, 1999.
FERREIRA, F.; LEITE, P.; LITCHFIELD, J. The rise fall of Brazilian inequality: 19812004. Washington, D.C.: World Bank, 2006. (Mimeo.)
FERREIRA, F.; LANJOUW, P.; NERI, M. A Robust poverty profile for Brazil using
multiple data sources. Revista Brasileira de Economia 57 (1), p. 59-92, 2003.

118

PNAD 2005

GASPARINI, L. Different lives: inequality in Latin America the Caribbean,
inequality the state in Latin America the Caribbean World Bank LAC Flagship
Report 2003. Washington, DC: World Bank, 2003. (Mimeo.)
HOFFMAN, R. A evolução da distribuição de renda no Brasil, entre pessoas e
entre famílias, 1979/86. In: SEDLACEK, G.; BARROS R. P. de. Mercado de trabalho e distribuição de renda: uma coletânea. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1989.
HOFFMAN, R. Distribuição de renda, medidas de desigualdade e pobreza. São
Paulo: Universidade de São Paulo, cap. 4, 1998.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Sobre a recente queda da desigualdade de renda no Brasil. Brasília: IPEA, agosto de 2006. (Nota Técnica).
Disponível: em: <http://www.ipea.gov.br>. Acesso em: nov. 2006.
KAKWANI, N.; NERI, M.; SON, H. Linkages between pro-poor growth, social programmes labour market: the recent brazilian experience. International Poverty
Centre, Brasilia, 2006a. (Working paper, n. 26).
_______________. Growth Poverty and the Labor Market in Brazil, Ensaios
Econômicos da EPGE, n. 634, Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, dez. 2006b.
_______________. Desigualdade e crescimento: Ingredientes Trabalhistas. Texto preparado para livro do IPEA, Editado por Ricardo Barros, Miguel Foguel e
Ulisses, no prelo, IPEA, Rio de Janeiro.
_______________. Pro-Poor Growth and Social Programes in Brazil, Ensaios
Econômicos da EPGE n. 639, Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, dez. 2006c.
KAKWANI, N., SON, H. Measuring the Impact of price changes on poverty. International Poverty Centre, Brasília, 2006 (Working paper n. 33).
LANGONI, C. Distribuição da renda e desenvolvimento econômico do Brasil. 3. ed.
Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2005.
NERI, M. C.; CONSIDERA, C. P. Crescimento, desigualdade e pobreza: o impacto
da estabilização. Economia Brasileira em Perspectiva. Rio de Janeiro: IPEA, v. 1,
p. 49-82, 1996.

119

Análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

NERI, M. C.; CONSIDERA, C. PINTO. A evolução da pobreza e da desigualdade
brasileiras ao longo da década de 90. Revista Economia Aplicada, ano 3, v. 3,
p. 384-406, jul./set.1999.
NERI, M. C. Análise de sensibilidade da relação custo fiscal/benefício social de
modalidades de reajuste dos benefícios previdenciários. Rio de Janeiro: IPEA,
1998. (Boletim de Conjuntura, n. 42).
NERI, M. C. Diferentes histórias em diferentes cidades. In: REIS VELLOSO, J. P.;
CAVALCANTI, R. (Eds.). Soluções para a questão do emprego. Rio de Janeiro:
José Olimpio, 2000.
NERI, M.C.; CAMARGO, J. Distributive effects of Brazilian structural reforms. In:
BAUMANN, R. (Ed.). Brazil in the 1990s: a decade in transition, Palgrave. Macmillan’s Global Academic Publishing, UK, 2001.
NERI, M. Miséria, desigualdade e estabilidade: O segundo Real. Rio de Janeiro:
Centro de Políticas Sociais IBRE/FGV, 2006. Disponível em: <http://www.fgv.
br/cps/pesquisas/site_ret_port/>.
NERI, M. Desigualdade, estabilidade e bem-estar social Ensaios Econômicos,
EPGE n. 637, 12/2006. (pdf ) e texto preparado para livro do IPEA, (Ed.). por
Ricardo Barros, Miguel Foguel e Ulisses, no prelo, IPEA, Rio de Janeiro, 2007a.
NERI, M. A dinâmica da redistribuição trabalhista Ensaios Econômicos EPGE
n. 636, 12/2006. (pdf ) e texto preparado para livro do IPEA, (Ed.). por Ricardo
Barros, Miguel Foguel e Ulisses, no prelo, IPEA, Rio de Janeiro, 2007b.
RAMOS, L. A distribuição de rendimentos no Brasil: 1976/1985. Rio de Janeiro:
IPEA, 1993, 135p.
ROCHA, S. Pobreza no Brasil: afinal do que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2003.
SKOUFIAS, E. B. Measuring poverty in Brazil with the 2003-03 POF. Word Bank,
2006.

120

PNAD 2005

Apêndice 1
Análise de Robustez de Indicadores Sociais
Média
A comparação de dados de crescimento de renda domiciliar per capita gerados a partir da PNAD e do PIB per capita apresentam fortes discrepâncias em
suas taxas de crescimento em diversos períodos , com especial ênfase aqueles de maior interessa aqui como de 1994 e 1995, sendo o primeiro captado
por interpolação. Mas o que nos interessa mais é o último biênio, em particular 2005. Neste ano tivemos uma crescimento do PIB per capita comparável
ao do Haiti (0,83%) enquanto o de renda domiciliar per capita da PNAD foi de
6,6%, mais próximo ao de paises realmente emergentes, como a Índia.

Taxa de Crescimento
Renda Domiciliar per Capita

PIB per Capita

1993

5,34%

3,26%

1994

12,38%

4,20%

1995

11,02%

2,62%

1996

1,59%

1,10%

1997

0,82%

1,72%

1998

1,59%

-1,36%

1999

-5,66%

-0,71%

2000

0,99%

2,82%

2001

0,98%

-0,17%

2002

0,30%

0,45%

2003

-5,81%

-0,91%

2004

3,14%

3,43%

2005

6,63%

0,83%

Fonte: CPS/FGV – PNAD/IBGE e Contas Nacionais.
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Desigualdade
Cabe testar a robustez dos resultados qualitativos quanto às mudanças observadas. Será que os movimentos dos indicadores sociais aqui reportados são
válidos para outras especificações baseadas na PNAD? Por exemplo, outras
linhas e indicadores de pobreza e outros indicadores de desigualdade? No
que tange ao último aspecto, apesar da modesta melhora reportada entre
2004 e 2005 de alguns indicadores de desigualdade vistos como o Gini e o
Theil, a razão da parcela apropriada pelos 10% mais ricos sobre a parcela dos
20% mais pobres ou em relação aos 50% mais pobres, a distribuição de renda per capita de 2005 não é necessariamente mais igualitária que a de 2004.
Fizemos a comparação da parcela da renda acumulada por cada centésimo
de distribuição e observamos que houve cruzamento das curvas de Lorenz
entre 2004 e 2005 a partir do décimo superior. Esse resultado evidencia a não
ocorrência de dominância de Lorenz. Em outras palavras, a queda de alguns
indicadores de desigualdade não é válida para todos os indicadores de desigualdade razoáveis passíveis de serem utilizados. Ou seja, nesse caso a hipótese que houve redução de desigualdade não é sempre válida tomando com
base medidas que respeitam o princípio das transferências de Pigou-Dalton.
Esse princípio nos diz que ao se transferir mais renda de pessoa com mais
renda para pessoa com menos renda, sem inverter a posição relativa desses
dois indivíduos no ranking, a medida de desigualdade deve cair. Agora, a distribuição de renda familiar per capita de 2005 domina no sentido de Lorenz
a distribuição de 2003, impulsionada pela marcada redução de desigualdade
de 2004.
Resultados qualitativamente similares são obtidos para a comparação de desigualdade de renda entre 2005 e 2002, além da comparação entre 2005 e
2001. Na verdade, a diferença das áreas das curvas tende a aumentar à medida que caminhamos em direção ao começo da década, mas o maior deslocamento de massa das distribuições se deu entre 2004 e 2003.
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O Gráfico 26 apresenta comparação entre anos consecutivos da Curva de
Lorenz da presente década. A curva da distância entre 2004-2005 citada é a
única a cruzar o eixo das abscissas, o que indica a inexistência de dominância
de Lorenz.
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A comparação que nos interessa mais é aquela das distâncias entre as Curvas
de Lorenz de 1995-1993 e 2005-2003, respectivamente. O gráfico mostra que
o maior deslocamento se deu no segundo período.
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Miséria
Distribuição cumulativa de renda
10

Por exemplo, toda a família de
indicadores da família FGT, tais
como a proporção de pobres (P0),
o Hiato de Pobreza (P1) e o Hiato
Quadrático de Pobreza (P2). Cabe
lembrar que nessa análise de
dominância não estamos fazendo a
deflação espacial, vide apêndice.

Apesar de estarmos usando uma linha específica de miséria e estarmos enfatizando as mudanças de um indicador específico para proporção dos pobres
(P0), pois precisamos de um número de preferência simples para vocalizar os
resultados, a redução de miséria ocorrida é resultado robusto para os dois períodos analisados. Isso quer dizer que para qualquer linha de pobreza e qualquer tipo de indicador de pobreza10 utilizado. A distribuição de 2005 domina
a de 2003, o que também vale para o período 1995-1993. Ou seja, podemos
dizer de maneira geral que a pobreza caiu nos dois reais.
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O gráfico a seguir sintetiza os ganhos de renda real acumulados por cada centésimo da população, por meio da distância entre as distribuições cumulativas de renda, ou seja, variação é maior que um para cada grupo.

Apesar de estarmos usando linha específica de miséria e estarmos enfatizando as mudanças de um indicador específico à proporção dos pobres (P0), pois
precisamos de um número de preferência simples para vocalizar os resultados, a redução de miséria ocorrida é resultado robusto para 2004. Isso quer
dizer que para qualquer linha de pobreza e qualquer tipo de indicador de pobreza11 utilizado. Pois a distribuição de 2004 domina a de 2003, vale lembrar
que esta é dominada pela de 2002, ou seja, podemos dizer de maneira geral
que a pobreza aumentou em 2003, caiu em 2004 e em 2005, no cômputo
geral do biênio a miséria caiu no Governo Lula, em particular no período 2003
a 2005.
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11

A mesma dominância de pobreza
ocorre no período 2001 e 2002 e
conseqüentemente no período 2001
a 2004. Os resultados da PNAD de
2002 receberam à época de sua
divulgação em 2003 e depois pouca
atenção. A queda da miséria e o
aumento de emprego (postos de
trabalho) gerado são algumas das
conquistas observadas ao apagar
das luzes do Governo Fernando
Henrique.

PNAD 2005

Seguindo a tradição da literatura de bem-estar social, como no caso de pobreza –, enfatizamos neste trabalho o uso de medidas de média e de desigualdade baseados em renda domiciliar per capita por apresentar medida
mais abrangente de desempenho social. A idéia é agregar a análise de elementos isolados relativos ao desemprego, informalidade, renda do trabalho,
ao efeito de transferências realizadas pelo Estado a título de pensões, aposentadorias e programas sociais e advindos da transferência de recursos privados
entre pessoas físicas ou jurídicas, ou ainda entre a mesma pessoa ao longo do
tempo. Em particular, acreditamos que a análise do rendimento de trabalho
de pessoas ocupadas com rendimento que sobe entre 2003 e 2005 de R$
733,00 a R$ 804,00 deixa de fora o ganho proporcionado pelo aumento de 2,7
milhões de postos de trabalho. Sem dúvida, a passagem de uma situação de
renda zero representa ganho de poder de compra que deve de alguma forma
ser incorporada à análise.
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Mesmo quando ampliamos o conceito para renda domiciliar de todas as fontes incluindo apenas os domicílios com rendimento, incorremos em um tipo
de exclusão que preferimos evitar aqui. Quando trabalhamos com todos os
domicílios inclusive os sem rendimento, incorporamos os mais pobres dos
pobres, aqueles alijados da chamada economia monetária corrente. Como
a parcela de domicílios sem rendimento caiu de 1,5 para 1,1% entre as duas
últimas PNADs, essa queda de 27% da proporção sem rendimento reforça o
efeito aumento do bolo e redutor de desigualdade. No caso do índice de Gini,
quando incorporamos o efeito das rendas zero a queda de desigualdade de
renda domiciliar total, é amplificada de 1,8 para 2,1%, ou seja, 16% maior.12
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Este cálculo é feito por
intermédio do conceito dual
do indicador de desigualdade.
Complementarmente, o cômputo
de renda domiciliar per capita leva
em conta o peso dado aos mais
pobres que possuem famílias, em
geral, maiores.
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Apêndice 2
Descrição–Panorama

Informações gerais
Ferramenta utilizada para medir a evolução anual da miséria e da renda (média
e mediana) desde o início da década de 1990, disponível em: www.fgv.br/cps;
na pesquisa: “O Segundo Real”; opção: Panorama. Permite visualizar essas
informações baseadas em renda domiciliar per capita por diferentes grupos
populacionais.

Passos para a utilização do Panorama
1. Selecione o tipo de análise a ser observada:
• Miséria (linha (CPS/IBRE/FGV));
• Miséria (linha de U$$ 1 – PPP);
• Média de Renda;
• Mediana de Renda.
2. Dentre as três divisões de características (demográficas, socioeconômicas
e espaciais) selecione as que deseja visualizar simultaneamente.
3. Clique em Gerar Tabelas.
4. Para cada tabela gerada é possível gerar um gráfico com os resultados
apresentados. Basta clicar no botão Gráfico no canto inferior direito de
cada tabela.
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no Brasil, no Período 1999-2015, em Função
da Mudança da Estrutura dos Domicílios*
Ralph Hakkert**

Resumo
*

Projeto RLA5P201 – UNFPA/IPEA.

** Especialista com experiência de
ensino e pesquisa sobre população
brasileira e coordenador do Projeto
Regional de Apoio a Assuntos de
População e Desenvolvimento na
Implementação dos ODMs – Fundo
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A dinâmica da população raramente recebe consideração explícita nas análises da pobreza, mas tem um impacto relativamente importante na sua
tendência, principalmente no atual momento da transição demográfica no
Brasil, que se caracteriza pelo chamado “bônus demográfico”. O trabalho analisa esse impacto tanto retrospectivamente, para o período 1999-2005, como
prospectivamente, para o período 2005-2015. A análise retrospectiva mostra
que 1,9 e 4,3 dos 6,7 pontos percentuais de declínio da pobreza ocorrido podem ser atribuídos a mudanças na composição dos domicílios, dependendo
da presença ou ausência no modelo de controles para a zona de residência e
educação dos chefes. A análise prospectiva sugere que a incidência da pobreza em 2015 pode ser até 14 pontos percentuais mais baixa que a projetada
sem considerar efeitos demográficos, dependendo do ritmo de declínio da
fecundidade e em maior grau da forma como esse declínio afetará domicílios
com diferentes características de pobreza.
Palavras-chave: Bônus Demográfico; Composição Domiciliar; Pobreza; Padronização; Projeção; Cenário.

Abstract
Population dynamics rarely receive explicit consideration in the analysis of
poverty, but actually have a relatively important impact on its trend, especially at the present moment of the demographic transition in Brazil, which
is characterized by the so-called “demo-graphic bonus”. The paper analyzes
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this impact both retrospectively, for the 1999-2005 period, and prospectively,
for the 2005-2015 period. The retrospective analysis shows that 1.9-4.3 of the
6.7 percentage points of poverty decline that took place can be attributed to
changes in household composition, depending on whether or not rural-urban residence and the education of the head of household are controlled for.
The prospective analysis suggests that the incidence of poverty in 2015 may
be up to 14 percentage points lower than the one projected without considering demographic factors, depending on the rhythm of fertility decline but
more so on the way in which this decline will affect households with different
poverty characteristics.
Keywords: Demographic Bonus; Household Composition; Poverty; Standardization; Projection; Scenario.

132

PNAD 2005

1. Tendências e Determinantes Recentes da Redução da
Pobreza

1

Para manter a comparabilidade,
também foi necessário excluir dos
dados de 2005 as áreas rurais dos
estados do Acre, Amapá, Amazonas,
Pará, Rondônia e Roraima, que não
formaram parte da amostra da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) de 1999. Não
se ajustaram as estruturas etárias
das PNADs para adequá-las às
projetadas pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
como será feito nos cenários a
serem introduzidos mais adiante.

Entre setembro de 1999 e setembro de 2005, a pobreza no Brasil, medida com
base nas respectivas edições da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) segundo o critério de meio salário mínimo per capita, diminuiu 6,7
pontos percentuais, de 37,1 para 30,4%. Para calcular essa diminuição, usouse como referência o salário mínimo de setembro de 2005 (R$ 300,00) e o mesmo valor deflacionado para setembro de 1999, que era R$ 182,36.1 Durante a
primeira metade do período, até 2002, a redução foi pequena (só 1,4%), mas
o ritmo de queda se acelerou significativamente entre 2002 e 2005, quando
houve uma redução de 5,3 pontos percentuais em apenas três anos. Considerando que o crescimento econômico médio, em termos per capita, durante o
período foi muito modesto, mal superando 1% ao ano e com uma tendência
negativa entre 2000 e 2003, uma redução da pobreza dessa ordem deve ser
considerada bastante significativa, além daquilo que se esperaria exclusivamente em função do mero efeito de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB). O contraste fica mais evidente ainda quando se considera que a renda
média real per capita, segundo as respectivas PNADs, aumentou em somente
4,9% entre 1999 e 2005, enquanto que o aumento de todas as rendas, necessário para alcançar a redução da pobreza que se observou – na ausência de
mudanças distributivas ou na estrutura da população –, teria sido 21,6%.
É provável que, além do crescimento econômico, a redução da desigualdade,
ilustrada pela queda do índice de Gini de 0,591 em 1999 para 0,586 em 2002,
0,569 em 2004 (SOARES, 2006) e 0,564 em 2005, explique boa parte da tendência. Indo além dos níveis médios e da dispersão da renda, o Programa BolsaFamília e outros programas de transferência de renda têm sido apontados
como alguns dos principais responsáveis pela redução da desigualdade e, por
meio desta, pela queda da incidência de pobreza no País (VERAS et al., 2006).
Sem querer, de forma alguma, menosprezar a importância desses instrumentos de política pública, o presente trabalho procura visibilizar um outro
fator, de ordem estrutural, na redução da pobreza durante o período que raramente recebe o devido reconhecimento explícito. Trata-se da mudança no
padrão de composição das famílias decorrente do fenômeno que tem sido
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referido na literatura como o “bônus”, o “dividendo” ou a “janela” demográfica
e que consiste no aumento gradual da proporção de pessoas em idades tipicamente ativas (15-64 anos) em relação ao número de pessoas em idades
tipicamente inativas (menos de 15 e 65 ou mais). Esse fenômeno, por sua vez,
se deve à queda muito significativa da fecundidade ocorrida no Brasil desde
fins da década de 60 até a atualidade. A longo prazo, provavelmente depois
do ano 2022, esse fenômeno elevará a proporção de idosos de tal maneira
que a razão de dependência demográfica da população aumentará outra vez,
mas até lá a população atravessa uma conjuntura demográfica cada vez mais
favorável que se reflete tanto no nível macro como no nível das famílias e
domicílios, em que exerce um efeito tendente à redução da pobreza.
Não existe um consenso completo acerca da importância das vantagens econômicas auferidas pelo fenômeno do bônus demográfico. O aumento relativo da faixa da população que se concentra nas idades de maior participação
econômica (15-64 anos) tem levado muitos pesquisadores na América Latina
a expressar a sua preocupação com o efeito potencialmente adverso dessa
tendência sobre o mercado de trabalho, à medida que existe o risco de um
aumento do desemprego e subemprego em função da maior procura de emprego resultante do maior número de postulantes nas idades de maior intensidade de participação. Outros pesquisadores relativizam esse temor com a
observação de que o maior tamanho relativo da população entre 15 e 64 anos
de idade não é conseqüência de um maior tamanho absoluto desse contingente, senão de uma diminuição absoluta do contingente de 0-14 anos. Em
realidade, a população de 15-64 anos não crescerá mais rapidamente num cenário de bônus demográfico acentuado do que em cenários que implicam
bônus demográficos mais brandos, como aquele no qual a fecundidade se
mantém constante a partir de 2005. Isso vale tanto quando o crescimento é
calculado como percentagem da população total como quando é calculado
como percentagem da própria população de 15-64 anos (UNFPA, 2007). No
caso de serem calculadas como porcentagens da população total, as taxas
para 2020-24 são 0,54% a.a. (projeção média da Divisão de População das
Nações Unidas) e 0,59% a.a. (fecundidade constante), respectivamente. Isso
sugere que o temor de uma pressão excessiva sobre o mercado de trabalho
como resultado do bônus demográfico é pouco fundamentado, mas de todas
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as formas, há consenso de que os efeitos positivos do bônus demográfico podem ser minimizados se não se consegue dar a devida preparação aos novos
entrantes no mercado de trabalho.
Aceitando que as mudanças na composição da população apresentam uma
conjuntura favorável desde o ponto de vista da redução da pobreza, é preciso
reconhecer que esse efeito pode passar por duas vias distintas. A primeira se
relaciona com o possível aumento da produtividade econômica agregada decorrente, por exemplo, da maior poupança dos domicílios (e, supostamente,
dos investimentos) que, por sua vez, é resultado de uma maior concentração
dos chefes de domicílios nas idades de maior propensão à poupança. Neste
trabalho, entretanto, analisar-se-á a outra via de influência, associada à relação direta entre a composição dos domicílios (e principalmente a sua razão
de dependência) e a sua pobreza, à medida que domicílios com mais membros economicamente ativos e menos dependentes têm menos chance de
ser pobres.
Este trabalho não é o primeiro que tenta quantificar essa relação para o caso
do Brasil. Paes de Barros et al. (2001) analisaram dados das PNADs do período
de 1976 a 1996, e concluíram que o efeito dos fatores demográficos composicionais na redução da pobreza de domicílios com chefes de 36-40 anos
de idade, nascidos entre 1910 e 1960, foi equivalente ao de um crescimento
econômico adicional de 0,4% a.a. Como resultado, o índice de incidência de
pobreza em 1996 ficou 7 pontos percentuais abaixo do que teria sido, caso
se houvesse mantido a estrutura etária dos domicílios de chefes nascidos em
1910, particularmente devido ao declínio da parcela da população abaixo
de 22 anos e, ainda mais particularmente, da população abaixo de 15 anos.
No Nordeste, o efeito foi cerca de duas vezes maior. Uma outra conclusão
importante a que chegaram foi que, enquanto as mudanças agregadas na
composição dos domicílios foram determinantes na redução da pobreza ao
longo do tempo, especialmente no Nordeste, as diferenças na composição
dos domicílios entre os pobres e os não-pobres em qualquer instante não
explicam a expressiva diferença de renda.
Embora a contribuição de 0,4% encontrada por Paes de Barros et al. certamente seja significativa, o período da sua análise abrange um primeiro
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intervalo (chefes nascidos entre de 1910 e 1935), durante o qual não ocorreram mudanças significativas no regime de fecundidade do País, visto que
no Brasil o número médio de filhos por casal só começou a diminuir de forma decisiva a partir do fim da década dos anos 1960. Além disso, o impacto
desse fenômeno sobre a pobreza não foi imediato, mas cresceu ao longo do
tempo, chegando ao nível máximo nas décadas 1980 e 1990.2 Por essa razão,
é provável que o efeito encontrado por Paes de Barros et al. subestime o impacto demográfico sobre a redução da pobreza nos períodos mais recentes
e na década que ainda falta para a chegada do ano-meta dos Objetivos do
Milênio, que é 2015.
Como uma maneira inicial para ilustrar a importância do fator demográfico,
dividiu-se a população em 48 estratos, segundo os seguintes critérios: residência urbana ou rural, tipo de estrutura familiar (6 das 10 categorias que
constam do questionário da própria PNAD) e número de membros do domicílio: 1-4, 5-7, 8-10 ou mais de 10. Em princípio, a PNAD permitiria divisões
bem mais finas das estruturas de domicílios, principalmente no que se refere
à idade dos membros, mas mesmo essa divisão relativamente grosseira serve
para o propósito que se pretende demonstrar neste estudo. A primeira análise é uma aplicação simples daquilo que os demógrafos chamam de “padronização direta” e que os economistas conhecem por técnica “shift-share”. Como
a mudança total da pobreza entre 1999 e 2005 consiste de componente de
mudanças dentro dos 48 estratos e mudança na distribuição da população
entre os estratos, pode-se perguntar qual teria sido o nível de pobreza em
2005 caso a distribuição da população entre os estratos em 2005 tivesse sido
a mesma que em 1999. A resposta é que, nesse caso, a pobreza, em vez de diminuir para 30,4%, só teria caído para 34,7%. Isso significa que a maior parte
(4,3 entre 6,7%) do declínio esteve associada a mudanças na composição da
população, em termos dos 48 estratos definidos acima. Entre 1999 e 2002, a
manutenção da estrutura de 1999 teria, inclusive, aumentado a pobreza, de
37,1 para 38,5%.
À primeira vista, o anterior parece sugerir um papel preponderante da estrutura dos domicílios, mas é bom ter certo cuidado. Parte do efeito deve-se ao
aumento da proporção da população residente em zonas urbanas, de 79,7%
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em 1999 para 82,7% em 2005. Para eliminar esse efeito, fez-se a análise separadamente para zonas urbanas e rurais. Os resultados foram os seguintes: nas
zonas urbanas, a incidência da pobreza, em vez de cair de 30,0 para 25,7%,
teria caído só para 28,3%, ou seja, que 2,6% da queda total de 4,3% podem
ser atribuídos a mudanças na estrutura dos domicílios. Nas zonas rurais, a incidência da pobreza, em vez de cair de 65,0 para 55,8%, teria caído só para
59,5%, ou seja, que 3,7% da queda total de 9,2% podem ser atribuídos a mudanças na estrutura dos domicílios.
Talvez até mais importante do que a zona de residência é o nível de edu-
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(raros) casos em que um estrato
era vazio em 2005, mas não em
1999, foi usada a incidência média
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cação da população ou, mais especificamente, dos chefes de domicílios. É
possível que a mudança de estratos estivesse associada a um aumento do
nível educacional dos chefes? Se for o caso, seria enganoso identificar esse
processo puramente como uma transformação demográfica, sem considerar as suas bases educacionais. Para elucidar questão, acrescentou-se mais
uma variável classificatória, a saber, quatro níveis educacionais do chefe do
domicílio (sem grau completo, educação primária, secundária e superior), de
modo que o total de estratos aumentou para 192.3 Na padronização dos dados de 2005 com os pesos dos estratos de 1999, supôs-se que a distribuição
dentro de cada categoria de zona de residência e nível educacional foi a de
1999, mas que a distribuição das próprias categorias de zona de residência e
nível educacional evoluiu como efetivamente aconteceu. O efeito dessa modalidade de padronização é que se isola o impacto da estrutura dos domicílios, sem confundi-lo com o da mudança no nível educacional dos chefes e
na distribuição da população por zonas de residência. O resultado, sob essa
nova especificação, é que a incidência da pobreza, em vez de diminuir de 37,1
para 30,4%, teria diminuído somente para 32,3%. Isso significa que, ainda eliminando os impactos da educação e da mudança na distribuição por zonas
de residência, 1,9% da redução de 6,7% na incidência da pobreza ocorrida
entre 1999 e 2005 pode ser atribuído a mudanças no tamanho e na estrutura
dos domicílios. Para alcançar o mesmo efeito exclusivamente por meio do
crescimento – sem mudanças distributivas ou na estrutura da população –, o
mesmo deveria ter sido 6,7%, ou seja, 1,1% a.a.
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Tabela 1
Incidência da Pobreza no Brasil, Segundo Zonas de Residência – em 1999, 2002 e 2005 –,
Observada nas PNADs e Segundo Diferentes Modalidades de Padronização
1999

2002

2005

37,11%
30,01%
64,98%

35,67%
30,24%
64,34%

30,40%
25,67%
55,82%

Padronização Direta com 48 Estratos
Total
Urbano
Rural

38,49%
31,47%
66,03%

34,66%
28,34%
59,48%

Padronização Direta Eliminando Efeito
de Educação e Zona de Residência
Total

36,68%

32,26%

Total
Urbano
Rural

Fonte: Cálculos próprios baseados nos microdados das PNADs de 1999, 2002 e 2005.
Elaboração própria.

2. Metodologia da Projeção para 2015
Com a conclusão anterior, de que o efeito demográfico pode ter sido equivalente ao efeito de um crescimento econômico adicional da ordem de 1,1%,
comparado com os 0,4% previamente encontrados por Paes de Barros et al.,
encerra-se a análise retrospectiva. No que segue, faz-se uma previsão da contribuição que essas mesmas transformações demográficas poderão dar à redução da pobreza no período de 2005 a 2015.
A metodologia proposta aqui acrescenta uma dimensão demográfica à mecânica de projeção da pobreza segundo o modelo da CEPAL/IPEA/PNUD
(2003), que contém dois parâmetros: um parâmetro β que retrata o efeito
tradicional do crescimento de todas as rendas e um parâmetro α, mais inovador, que retrata o efeito de distribuição de renda. Conforme o caso (e o
exemplo do Brasil no período 1999-2005 parece ilustrar isso bem), o efeito
de distribuição α pode ser mais significativo do que o efeito de crescimento
β. O modelo DMPAP (Demographic Module for Poverty Analysis and Projection),4 como foi chamado, permite uma análise dos fatores demográficos que
intervêm nessas transformações. Operativamente funciona como um conjunto de planilhas de cálculo em Excel. Tal qual o modelo CEPAL/IPEA/PNUD no
qual se baseia, consiste na decomposição de tendências, o que torna possível
fazer extrapolações de uma forma mais fundamentada. Entretanto, análises
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desse tipo – tanto a de Paes de Barros et al., mencionada no parágrafo anterior, como as alternativas que serão apresentadas a seguir – estão sujeitas à
resolução de uma série de detalhes técnicos, tanto operativos quanto teóricos, que precisam ser esclarecidos, à medida que as soluções adotadas possam afetar os resultados.

2.1 Efeitos demográficos diretos e indiretos
Tanto a metodologia de Paes de Barros et al. como as variantes apresentadas
nesta pesquisa levam implícito o suposto de que mudanças no conjunto das
composições não afetam a capacidade geradora de renda de domicílios individuais com composições específicas. Não se consideram, portanto, efeitos
econômicos mais amplos que fogem ao âmbito do domicílio como o efeito do
tamanho relativo dos fatores de produção sobre seus preços relativos. Não há
um mecanismo intrínseco que sugira como α e/ou β possam ser alterados em
função de tendências demográficas, como, por exemplo, a diluição do capital
em face de crescimento da força de trabalho além do crescimento de investimentos. Do mesmo modo, não se considera como as mudanças na estrutura
etária afetam o comportamento de poupança e, portanto, dos investimentos.
Esses efeitos, que Paes de Barros et al. identificam como efeitos indiretos da
mudança demográfica na pobreza, têm de ser incorporados exogenamente,
como hipóteses sobre a evolução de α e/ou β (no caso de projeções, como
no trabalho atual), ou então não são explicitamente contabilizados (no caso
de análises retrospectivas, como no artigo de Paes de Barros et al.). Apesar de
reconhecer essas limitações, os autores mencionados afirmam que a abordagem é quase ideal para estimação dos efeitos diretos da mudança demográfica na pobreza. As alternativas que identificam como possíveis são uma
análise transversal de regressão de dados no nível de países e o modelo de
Equilíbrio Geral Computável (CGE). Entretanto, a primeira não consegue separar os efeitos diretos dos efeitos indiretos. Ademais, tem de assumir que
a mudança demográfica foi exógena ou confiar nas questionáveis escolhas
das variáveis instrumentais. A segunda alternativa pode, em tese, propiciar
estimativas de efeitos tanto diretos quanto indiretos, mas é afetada pela incerteza em relação à especificação correta do modelo e de seus parâmetros,
o que pode exercer um efeito considerável nos resultados.
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Também existem limitações da análise do ponto de vista das variáveis de população. Os modelos do tipo tratado aqui não exaurem todas as causalidades
pelas quais as intervenções na área de população podem causar um impacto
na pobreza. Vários outros mecanismos não operam pela estrutura idade-sexo
da população, que é a variável intermediária central aqui, mas afetam α e/ou
β diretamente ou mudam a contribuição econômica relativa dos membros
do domicílio de determinadas características de idade e sexo. Por exemplo,
nascimentos ocorridos em mães muito jovens, particularmente se não são
desejados, podem provocar uma série de conseqüências que ampliam a
pobreza, mas nem todos eles são reconhecidos pelo modelo. O fato de que
as famílias de mães jovens são obrigadas a alimentar uma outra boca está
evidentemente refletido no modelo, tanto como o fato de que essa situação
pode limitar a participação efetiva da mãe no mercado de trabalho. Mas a
possibilidade de que sua escolaridade pode ser truncada como conseqüência
da gravidez não é levada em conta.

2.2 Mecanismo de projeção dos domicílios
Diferentemente do artigo de Paes de Barros et al., este tópico trata de projeções e não de análises retrospectivas. À medida que Paes de Barros et al. conheciam a evolução histórica da composição dos domicílios, ao menos aproximadamente, sua representação da composição dos domicílios foi menos
especulativa que aquela usada neste estudo, tendo que decidir, dentre outras
coisas, se a projeção seria feita em termos de coortes ou estruturas de período. Do ponto de vista demográfico, há grandes vantagens na projeção por
coorte, que permite comparar os mesmos indivíduos em pontos diferentes
do tempo e estimar os parâmetros de transformação que operam nos intervalos entre eles. No entanto, o objeto de análise do modelo não são os indivíduos, mas os domicílios, identificados pela idade e sexo de seus chefes, que
possuem um comportamento muito mais errático. Indivíduos podem morrer ou migrar, mas, do contrário, continuarão formando parte da população
n anos depois, apenas tendo envelhecido n anos. No caso dos domicílios, no
entanto, novas unidades são constantemente formadas, outras são dissolvidas
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e há mudanças freqüentes na chefia. Na prática, é muito difícil acompanhar
essas mudanças ao longo do tempo, principalmente quando se trata de duas
amostras distintas, como as PNADs de 1999 e 2005.
Portanto, a possibilidade de comparar as mesmas coortes de domicílios em
diferentes momentos do tempo não se mostrava muito viável. Optou-se pela
solução mais simples de projetar os chefes pelo método das razões de chefia
e de ajustar os números dos outros membros de cada domicílio de tal forma
que o total fosse compatível com o número na população projetada. Em ou-

5

Como se mencionou anteriormente,
Paes de Barros et al. só usaram
chefes de 36-40 anos.

tras palavras, as composições dos domicílios são projetadas “horizontalmente” (em termos do diagrama Lexis), pela categoria idade-sexo dos chefes de
domicílio, e não por coorte. O procedimento utilizado neste estudo permite
fazer ajustes diferenciados de acordo com as características de renda e do
chefe (sexo e idade) do domicílio.5
Paes de Barros et al. dividiram os membros dos domicílios em quatro categorias: 0-14, 15-21, 22-64 e mais de 65. O presente documento utiliza uma
divisão mais detalhada (0-9, 10-14, 15-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65-74 e mais de
75), por sexo. A categoria de mais de 75 anos foi adicionada, a despeito de seu
tamanho reduzido, de forma a permitir a avaliação do impacto do envelhecimento em uma categoria etária que é predominantemente dependente da
transferência de renda. Além do mais, o presente modelo trabalha com chefes de domicílios em todas as categorias etárias, diferenciando-os por sexo, e
liga a capacidade de gerar renda dos membros do domicílio a seu parentesco
(chefe, cônjuge, outros) com o chefe do domicílio, além de sua idade e sexo.

2.3 Condensação dos domicílios
Um aspecto operativo que é próprio do DMPAP, por tratar-se de um programa de Excel, é que os domicílios foram fundidos, somados seus pesos domiciliares e substituídas as médias de suas variáveis, quando:
•

Os chefes pertencerem à mesma categoria de sexo e idade (15-24, 25-34,
35-49, 50-64, 65-74, mais de 75).

•

Possuírem o mesmo número de cônjuges (nenhum ou pelo menos um).
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•

Possuírem o mesmo número de filhos com menos de 10 anos (máximo
de 5).

•

Pertencerem à mesma categoria (entre 50) de renda per capita.

Como conseqüência do processo de condensação, algumas informações sobre os níveis de renda per capita se perdem no processo. Assim, dependendo
da linha de pobreza adotada na análise, os resultados podem ser ligeiramente
distintos do que numa análise com a amostra inteira. As categorias de renda
foram escolhidas de forma que os níveis de pobreza estimados para os dois
anos-base não serão afetados se a linha de pobreza for fixada na linha oficial
em 0,3, 0,5, 1,5, 2,0 ou 3,0 vezes o nível oficial.6 Entretanto, a análise pobreza
em termos de uma linha de pobreza hipotética escolhida em 75% do nível
oficial pode produzir resultados até 1% maiores ou menores do que os que
seriam obtidos em uma análise da amostra oficial. Em algumas circunstâncias, isso pode ser considerado inconveniente, mas a alternativa de levar as
bases inteiras a Excel seria inviável no caso do Brasil, devido ao tamanho da
PNAD.

2.4 A modelação da capacidade geradora de renda dos domicílios
O aspecto mais complexo e mais importante do modelo, no que diz respeito
a opções metodológicas, refere-se à forma como se calcula a capacidade de
geração de renda de cada domicílio em função da sua composição demográfica. Todas as alternativas consideradas se baseiam na seguinte fórmula de
decomposição da renda domiciliar Yi no ano t:
Yit = Yit (p-fator) Σ njt * cijt,
j

em que a soma é sobre todas as categorias j de membros do domicílio, classificados por idade, sexo e relação de parentesco com o chefe. A variável
chamada Yi(p-fator) representa a produtividade propriamente econômica do
domicílio devido a determinantes como a média de nível educacional dos
seus membros produtivos, residência urbana ou rural, setor de atividade econômica, acesso à terra, salário mínimo e demais legislações trabalhistas, etc.
Esse fator, em realidade, explica a maior parte da variação entre as rendas
domiciliares, e é o fator sobre o qual incidem os parâmetros α e β do modelo
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7

Essa é uma diferença com a
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parâmetros não são idênticas,
de modo que os resultados de
uma análise em DMPAP não são
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suas contrapartes na metodologia
original de CEPAL/IPEA/PNUD.

DMPAP.7 Para distinguir os parâmetros α e β do modelo CEPAL/IPEA/PNUD,
que incidem sobre a renda per capita, dos parâmetros do modelo DMPAP, que
incidem sobre Yi(p-fator), esses últimos serão anotados como αm e βm.
No entanto, do ponto de vista do presente modelo, o fator de maior interesse
é o segundo, associado à composição. Dependendo da idade, do sexo e da
relação com o chefe do domicílio, cada membro contribui com um número de unidades de geração de renda. A lógica é análoga à noção do peso
(equivalente adulto) de consumo, mas aplicada à capacidade de gerar renda. A interpretação de cijt é uma média na qual se consideram tanto a renda diferencial dos indivíduos como o seu grau de participação econômica.
A média de unidades de geração de renda (cijt) por membro do domicílio é
definida no modelo como autonomia; de certa forma, é o oposto do conceito demográfico mais convencional de dependência. Multiplicando Yi(p-fator)
pela autonomia, obtém-se a renda per capita.
Na metodologia original de Paes de Barros et al., cijt é determinado diretamente em função da renda individual de cada categoria de membros de cada
domicílio declarada na PNAD, de modo que cijt varia com i (identificador do
domicílio). Isso é vantajoso a medida que existe a possibilidade de que, por
exemplo, os coeficientes sejam diferentes em famílias pobres e não pobres.
No entanto, cijt não varia com t. Uma variante desse método, que aqui se identifica como método direto, usa pesos fixos em termos de i, mas (eventualmente) variáveis em termos de t. Como a metodologia dispõe de duas bases de
dados (no caso, as PNADs de 1999 e 2005), é possível estimar uma tendência
que posteriormente pode ser extrapolada. Para dar conta da possível variação dos pesos entre estratos socioeconômicos, os mesmos são diferenciados
segundo quatro estratos: domicílios com uma renda per capita inferior a meio
salário mínimo, entre meio e um salário mínimo, entre um e dois e mais de
dois salários mínimos.
A desvantagem teórica de ambos os métodos diretos é que ignoram a interação entre membros do domicílio que podem resultar em efeitos indiretos
gerados por um membro à medida que ele ou ela potencialize ou impede a
produtividade de um outro membro. É provável, por exemplo, que a contribuição das crianças menores de 10 anos não seja zero, mas negativa, uma vez
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que eles requerem ou condicionam a presença de pelo menos um membro do
domicílio adulto em casa. Portanto, uma das principais diferenças dos métodos descritos abaixo com os anteriores é que neles os coeficientes das crianças
menores de 10 anos serão geralmente negativos – não porque as crianças menores de 10 anos representam gastos líquidos com saúde, educação e outras
necessidades, mas, sim, porque a sua presença pode criar obstáculos para a atividade econômica de outros membros do domicílio, especialmente suas mães.
Entretanto, as mães ou sogras dos chefes dos domicílios que não possuam renda própria podem tomar conta das crianças, de forma que as esposas possam
trabalhar, contribuindo positivamente para a renda do domicílio apesar de não
auferirem ganhos monetários próprios, enquanto adultos doentes ou deficientes do domicílio reduzem o potencial de outros membros do domicílio em gerar renda, uma vez que requerem atenção constante.
Uma maneira simples para contornar o problema das contribuições indiretas
de alguns membros do domicílio é o método que aqui se identifica como
modificado. Nessa variante, os coeficientes cijt são determinados inicialmente
da mesma forma como no método direto, mas só naqueles domicílios sem
crianças menores de 15 anos e sem adultos maiores (65+ anos) dependentes
(que não são chefes ou cônjuges de chefes). Sobre essa base se fazem algumas modificações. As crianças menores de 10 anos recebem um peso negativo que varia com o seu número, mas não de forma linear, pois é plausível
que o efeito do número de crianças na produtividade dos outros membros
do domicílio, particularmente das mães, não seja aditivo. Afinal, os custos de
oportunidade de renda das mães representados, por exemplo, pelos cuidados com duas crianças abaixo de 10 anos não tendem a crescer se ela vier a ter
uma terceira criança para cuidar. Concretamente, supõe-se que uma criança
representa um ônus que corresponde a 50% da produtividade de mulheres
cônjuges entre 15 e 34 anos; duas crianças representam um ônus de 80% e
três crianças 100%. A partir da quarta criança o ônus diminui outra vez, inicialmente para 90%, depois 80% e assim adiante, pois em famílias maiores as
crianças começam a cuidar umas das outras. A presença de adultos maiores,
principalmente de mulheres entre 65 e 74 anos, também diminui o ônus e é
refletido na diminuição do ônus das crianças. Crianças de 10-14 anos carregam um peso negativo equivalente a uma criança de 0-9 anos, que é calculado de forma aditiva.8
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O procedimento é análogo a
minimizar a variança do termo
de erro em uma regressão
convencional.

Um quarto método, que foi aplicado no caso da Venezuela, mas não na atual
aplicação do Brasil, é chamado indireto. Nesse, os cijt são estimados por meio
de um procedimento do tipo regressão, com a diferença que a relação com
o termo (fator) de erro é multiplicativo, ao invés de aditivo. Os coeficientes
cijt nesse caso são inicialmente desconhecidos e têm que ser aproximados
com valores tentativos. O critério para determinar os valores finais é escolher
aqueles que minimizam a variação de Yi(p-fator) entre os indivíduos9 (aqui em
termos do índice de Gini, mas o indicador poderia ser outro), usando o módulo Solver, disponível no menu de ferramentas do Excel. Os resultados obtidos
ao utilizar os procedimentos diretos e indiretos são similares, tal qual os próprios coeficientes. No caso da Venezuela, a correlação foi superior a 0,8.
Enquanto o método indireto tem certas vantagens sobre os métodos anterio-
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Repare, entretanto, que foi
observado na introdução,
especificamente, que no estudo
do caso brasileiro Paes de Barros et
al. não encontraram uma ligação
significativa entre pobreza e
composição domiciliar capaz de
explicar a significativa proporção de
diferenças de renda entre pobres e
não-pobres.

res (por exemplo, o fato de basear-se num critério estatístico explícito), também apresenta alguns problemas. Se as composições dos domicílios fossem
aleatoriamente distribuídas entre os domicílios de diferentes níveis de renda
(tais como medidas pelo Yi(p-fator)), o procedimento descrito acima resultaria em estimativas não enviesadas do número médio de unidades geradoras
de renda por categoria de membros dos domicílios. Contudo, na prática, não
é esse o caso: certos tipos de estruturas domiciliares são mais comuns entre
os pobres, outras entre os ricos,10 principalmente porque as famílias mais pobres tendem a ter mais filhos (de 0-9 e principalmente de 10-14 anos). Para
corrigir o viés resultante dessa diferença adotou-se um procedimento de reponderação, exclusivamente para efeitos da determinação dos coeficientes
cijt. Trata-se de um procedimento iterativo trabalhoso em que os coeficientes
cijt são estimados repetidas vezes e em cada repetição a amostra é reponderada de tal forma que o número médio de crianças de 0-9 e de 10-14 anos
seja igual em domicílios com Yi(p-fator) acima e abaixo de seis vezes a linha
de pobreza.
Os domicílios na planilha da projeção são os mesmos que nas duas planilhas
de dados, mas transformados segundo as suas características:
•

Os pesos dos domicílios variam proporcionalmente ao número de indivíduos nas respectivas categorias de idade e sexo dos seus chefes e também em função de mudanças nas razões de chefia. Por exemplo, se um
determinado domicílio tem como chefe um homem entre 25 e 34 anos e
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o tamanho da população nessa categoria de idade-sexo aumentar 15%,
também o faz o peso do domicílio. Se, adicionalmente, a razão de chefia
nessa categoria cair 5%, essa redução será aplicada ao peso do domicílio.
•

O número de demais membros do domicílio em cada categoria de idade
e sexo varia de forma que pode ser parcialmente especificada pelo usuário, sob a condição de que tais mudanças devem ser consistentes com a
estrutura geral de idade-sexo da população projetada. De forma similar,
o número de adultos de determinada idade e sexo que são cônjuges do
chefe do domicílio também pode ser especificado pelo usuário, sujeito
à condição de que o chefe de família pode ter no máximo um cônjuge,
de sexo oposto. Se não, a planilha foi programada para fazer os ajustes
necessários automaticamente. Todas as mudanças na composição do
domicílio (inclusive a razão de chefia) são diferenciadas por classe de
renda, nesse caso com seis categorias: menos de meio salário mínimo per
capita, entre 0,5 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 5 e mais de 5. Como
se verá na aplicação abaixo, essa característica permite a formulação de
cenários de mudança na composição dos domicílios diferenciados por
estrato de renda.

•

A variável Yi(p-fator) varia de acordo com os parâmetros αm e βm. As projeções dos valores monetários são feitas em termos reais, utilizando valores monetários do segundo ano-base (nesse caso, 2005).

3. Resultados para o Brasil em 2005-2015
Embora as projeções demográficas divulgadas pelo IBGE (revisadas em 2004)
sirvam como referência para a amostra e a ponderação das PNADs, a estrutura da população por idade e sexo encontrada nas PNADs é obtida dos dados
recolhidos no campo e não coincide inteiramente com a das projeções. Como
se pode apreciar na Tabela 2, a PNAD tende a encontrar mais população nas
faixas de 10-19 e acima dos 40 anos do que o censo e principalmente as projeções, enquanto encontra participações menores das faixas de 0-9 e 20-39
anos. Não está de todo claro qual das três fontes (PNAD, censo e projeções) se
aproxima mais da realidade: enquanto a falta de crianças de 0-9 anos na PNAD
parece suspeita, por outro lado parece haver razões legítimas para supor que
as projeções subestimam a população de maiores de 65 anos. Essa falta de
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Em 1999, a incidência da pobreza
teria sido 37,35% em vez dos
37,11% estimados anteriormente,
e em 2005, 31,40% em vez dos
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e não 6,7%. Como não há certeza
quanto à composição real da
população, tampouco é possível
afirmar definitivamente qual desses
índices de pobreza é o mais correto.

coincidência cria problemas potenciais nas tendências da pobreza, devido às
mudanças bruscas de estrutura que ocorreriam entre 2005 e os anos próximos, caso a estrutura da PNAD não fosse compatibilizada com as projeções.
Por essa razão, aplicou-se um ajuste nos pesos dos indivíduos em todas as
faixas de idade e sexo, para que coincidissem com as projeções. Entretanto,
também foi necessário eliminar os domicílios com renda total mal declarada e os indivíduos declarados como pensionistas, empregados ou parentes
de empregados, assim como os com idade desconhecida. As reponderações
também compensaram essas eliminações. Finalmente, como já se explicou
na seção anterior, os dados foram condensados para evitar planilhas excessivamente grandes. Isso resultou numa planilha de 3.562 casos para 1999 e
outra de 3.826 casos para 2005. Todos esses ajustes podem causar algumas
divergências dos números apresentados aqui em relação às estatísticas oficiais de pobreza.11

Tabela 2
Comparação das Estruturas Etárias da PNAD 1999, Censo Demográfico de 2000 e as
Respectivas Projeções do IBGE (Revisão de 2004)
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+

PNAD
1999

Censo
2000

Projeção IBGE
1999

Projeção IBGE
2000

9,25%
9,61%
10,60%
10,62%
8,95%
7,71%
7,62%
7,28%
6,35%
5,30%
4,28%
3,38%
2,86%
2,30%
3,89%

9,64%
9,74%
10,22%
10,57%
9,51%
8,16%
7,67%
7,22%
6,21%
5,14%
4,16%
3,21%
2,71%
2,11%
3,74%

10,03%
9,82%
10,48%
10,46%
9,20%
8,40%
8,07%
7,45%
6,14%
4,93%
3,90%
3,14%
2,64%
1,98%
3,35%

9,97%
9,63%
10,18%
10,46%
9,28%
8,36%
7,99%
7,51%
6,28%
5,05%
4,00%
3,17%
2,68%
2,00%
3,45%

Fontes: Dados publicados da PNAD (1999), Censo Demográfico (2000) e Projeções do IBGE.
Elaboração própria.

Como no anterior, as linhas de pobreza são R$ 150,00 (meio salário mínimo) para 2005 e R$ 91,18 (equivalente deflacionado) para 1999. Com essa
informação, a planilha produz uma série de indicadores resumidos. A média
de renda nominal no nível do domicílio cresceu de R$ 956,28 em 1999 para
R$ 1.531,83 em 2005. No nível dos indivíduos, a média de renda per capita
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cresceu de R$ 253,14 para R$ 434,64 per capita, e a pobreza diminuiu de 37,35
para 30,92%. O índice de Gini, também no nível individual, foi reduzido de
0,5903 para 0,5649. Os dados também são calculados separadamente para
domicílios chefiados por homens e por mulheres, o qual revela uma incidência de pobreza levemente superior entre indivíduos vivendo em domicílios
chefiados por homens: 37,36% em 1999 e 31,39% em 2005 contra 37,32 e
29,42%, respectivamente, para domicílios chefiados por mulheres.
Comparando os resultados de 1999 aos de 2005, em termos dos parâmetros
α e β do modelo CEPAL/IPEA/PNUD para a renda per capita e sem considerar os efeitos da composição domiciliar, encontra-se o valor de 0,0431 para
α e 0,7170 para β. O primeiro valor, como esperado, sugere uma redução da
desigualdade, enquanto o segundo não possui maior importância, porque é
baseado nos valores de renda nominal, sem correção inflacionária. No entanto, αm e βm para o p-fator dos indivíduos, que elimina o efeito da composição
do domicílio na renda domiciliar, são 0,1420 e 0,5019 se os pesos modificados
de 2005 para a contribuição econômica dos diferentes tipos de membros do
domicílio forem usados. A diferença sugere que uma parte significativa do
aumento na renda nominal média per capita pode ser atribuída à mudança
na composição dos domicílios. Em realidade, se pode fazer uma retroprojeção, usando como ponto de partida os dados de renda da PNAD de 2005, mas
restituindo nestes as estruturas por idade e sexo dos domicílios de 1999. Esse
procedimento, que de certa forma constitui o caminho inverso daquilo que
se fez na primeira parte deste trabalho, dá como resultado uma incidência de
pobreza de 32,78% – ou seja, 1,9% mais que a incidência de 30,92% observada em 2005 – o qual constitui um valor muito parecido com os resultados das
padronizações mostrados anteriormente na Tabela 1.

3.1 Projeção convencional, sem os efeitos da estrutura de população
Para efeitos de todas as projeções, presume-se que de 2005 a 2015 o componente puramente econômico de todas as rendas domiciliares (Yi(p-fator))
manterá um crescimento anual de 2,5%. Este valor pode parecer baixo, principalmente quando se desconta o crescimento demográfico agregado para
reduzí-lo ao seu tamanho per capita, mas é preciso tomar em conta que a esse
crescimento se acrescentará um efeito de origem demográfica (da ordem de
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No modelo com coeficientes
modificados, a variação inicial de
Y(p-fator) é menor que na variante
com coeficientes diretos, de modo
que o efeito de uma mesma
redução relativa da desigualdade
sobre a incidência da pobreza
também é menor.

1%, como se verá mais adiante) que elevará a taxa de crescimento final. Descontando-se o crescimento populacional, com base nas projeções demográficas, isso significa que α=0 e β=0,1303. Inicialmente, o ano de projeção na
planilha é mantido em 2005, para indicar que mudanças populacionais não
são consideradas. Nessas circunstâncias, praticamente não há diferença entre
α e αm, β e βm e os resultados obtidos com diferentes conjuntos de coeficientes cijt. Em todos os casos, a redução da pobreza individual prevista é de 30,92
para 28,38%. Assumindo, além disso, que haveria uma redução de 7,5% na
desigualdade de renda (α=0,075), a pobreza cairia um tanto mais, mas nesse
caso já não há uma coincidência completa entre até α e β, por um lado, e αm
e βm, por outro. Para obter um resultado com α=0,075 e β=0,1303 no modelo
coeficientes diretos, é preciso que αm=0,1004 e βm=0,1421. Nesse caso, a pobreza cairia para 22,06%. No caso de usar coeficientes modificados, é preciso
que αm=0,1176 e βm=0,1354 e a pobreza cairia para 23,11%. A pobreza extrema cairia de 11,81 para 5,97 ou 9,01%, respectivamente. A diferença entre
os resultados das duas variantes do modelo tem pouca relevância,12 exceto
no sentido de fornecer pontos de comparação distintos para a avaliação da
contribuição demográfica nos próximos cenários.

3.2 A projeção com ajustes proporcionais na estrutura dos domicílios
Para introduzir as tendências populacionais é preciso escolher um entre os
diferentes mecanismos que o DMPAP permite para ajustar a composição dos
domicílios aos totais projetados da população por idade e sexo. Neste trabalho não é o lugar apropriado para uma explicação detalhada de todas as opções disponíveis. Basta dizer que os parâmetros chamados “Homogeneidade”
e “Sensibilidade à Tendência” são inicialmente zerados, fazendo com que os
valores projetados iniciais de todas as taxas e médias sejam proporcionais às
observadas em 2005, salvo as crianças de 0-14 anos cujos valores também
variam segundo o número de mulheres em idade fértil. Com os valores previamente escolhidos de α e β e os coeficientes cijt de 2005, obtém-se o que
pode ser chamado de projeção de base, com os seguintes resultados:
•

A pobreza individual cai de 23,11 para 17,89%.

•

O hiato de pobreza (P1) cai de 8,66 para 6,76%.

•

O índice de Gini no nível individual cai de 0,5225 para 0,5157.
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Para fins de comparação, também se calculou (em separado) qual seria a
pobreza prevista segundo a metodologia original de Paes de Barros et al.,
supondo constância na distribuição de renda ao interior de cada domicílio
individual, a não ser a redistribuição implícita no parâmetro α.13 O resultado
foi uma incidência da pobreza individual de 18,11% em 2015, ou seja, praticamente igual ao valor encontrado acima. O resultado obtido com o método
direto homogêneo também é bastante parecido (18,20%).
Traduzindo as diferenças das abordagens em taxas equivalentes de crescimento econômico adicional, os resultados seriam os seguintes. Se os fatores de população não fossem considerados e α continuasse igual a 0,075, β
precisaria ser 0,3267 para alcançar a mesma redução da pobreza que se encontrou na especificação com coeficientes modificados acima (17,89%). Isso
corresponde a uma taxa de crescimento anual de 4,16%, comparada aos 2,5%
pressupostos no começo. Também é de notar que α e β mudaram, como resultado da incorporação da dimensão demográfica, para valores de 0,0871 e
1,2472, respectivamente. Esse último valor corresponde a um crescimento do
volume de rendas de 3,49% anuais.
Esses são os resultados do cenário inicial, que não diferencia entre as tendências de mudança na composição domiciliar de cada estrato de renda. Entretanto, existem várias possibilidades de reduções ainda maiores da incidência
da pobreza em função da dinâmica demográfica. Para começar, os coeficientes cijt não são estacionários no tempo, de modo que existe a possibilidade de
extrapolá-las para 2015, com base nos valores de 1999 e 2005, e recalcular os
resultados do cenário-base com esses valores. Para não obter valores radicalmente diferentes dos coeficientes, optou-se por uma extrapolação logística
dentro de limites relativamente estreitos (entre 1/3 e 5/3 do valor observado
em 2005), com os seguintes resultados:
•

A pobreza individual cai de 17,89 para 16,77%.

•

O hiato de pobreza (P1) aumenta de 6,76 para 6,83%.

•

O índice de Gini no nível individual aumenta de 0,5157 para 0,5190.

Esses resultados, portanto, são mistos: o indicador principal diminui, mas os
outros dois aumentam. Usando o método direto, a pobreza cai de 18,20 para
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17,18%, mas nesse caso as tendências do hiato de pobreza e do índice de Gini
também são descendentes.

3.3 Uma projeção com médias convergentes de crianças de 0-9 anos
Um segundo cenário de projeção que pode ser preparado é aquele no qual
as taxas e médias iniciais não são iguais aos seus valores observados em 2005
dentro de cada classe de renda, senão às médias gerais para domicílios com
chefes da mesma idade e sexo, de forma que até 2015 a composição dos
domicílios, no que toca à faixa de 0-9 anos (a única que pode ser substancialmente afetada pela fecundidade entre 2005 e 2015), seria uniforme por
estrato de renda, variando somente por idade e sexo do chefe. Em realidade,
o que é homogeneizado neste caso não é o número médio de crianças, mas a
relação criança-mulher específica pela idade da mulher. Como sempre acontece nessas circunstâncias, é preciso recalibrar para garantir a consistência
com as projeções demográficas. Feita a recalibração, com os pesos de capacidade de geração de renda determinados pelo método modificado, surgem
as seguintes mudanças com respeito ao cenário anterior:
•

A pobreza individual cai de 17,89 para 10,46%.

•

O hiato de pobreza (P1) cai de 6,76 para 3,50%.

•

O índice de Gini no nível individual cai de 0,5157 para 0,4739.

Esses resultados mostram que o efeito de redução adicional da pobreza causado pela homogeneização das composições dos domicílios e dos comportamentos reprodutivos pode ser dramático. Essa descoberta é importante
para quantificar o impacto da igualdade demográfica na igualdade econômica, que deve ser somada ao impacto da redução da fecundidade já contido
na projeção-base. Se, além da convergência dos números de crianças de 0-9
anos, ainda fosse possível que convergissem as respectivas taxas específicas
de chefia entre estratos de renda, mantendo só as diferenças entre grupos de
idade e sexo, a incidência da pobreza diminuiria ainda mais, para 9,29%, ou
seja, 13,82% menos do que o resultado encontrado sem a consideração de
efeitos de composição dos domicílios.
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3.4 Uma projeção com declínio de fecundidade mais rápido
Um outro cenário alternativo seria um em que a fecundidade caísse mais do
que nas projeções-padrão, por exemplo, mais 20% até 2015. Isso exige a revisão de β (e conseqüentemente, αm e βm), visto que o crescimento populacional mais baixo implica maior aumento de renda per capita. O valor revisado
de β se torna 0,1496, ao invés de 0,1303. Porque a modificação do cenário de
fecundidade também afeta a população do grupo etário de 0-9 anos, é necessário recalibrar a primeira faixa de idade. Com esses novos parâmetros, a redução da pobreza em relação ao cenário-base é caracterizada pelo seguinte:
•

A pobreza individual cai de 17,89 para 15,71%.

•

O hiato de pobreza (P1) cai de 6,76 para 5,92%.

•

O índice de Gini no nível individual cai de 0,5157 para 0,5099.

Como se pode notar, a redução do nível da pobreza resultante dessa alternativa é significativa, embora menos dramática do que no cenário anterior, de
homogeneização das estruturas.

4. Considerações Finais
A dinâmica demográfica cumpre um papel preponderante na tendência atual de redução da pobreza no Brasil. A parte retrospectiva deste trabalho estimou essa contribuição de diferentes maneiras, chegando à conclusão de
que, dependendo das particularidades do método de estimação, 1,9 e 4,3 da
queda de 6,7 pontos percentuais observada na pobreza entre 1999 e 2005
pode ser atribuída a fatores demográficos, ainda que o valor de 4,3% seja um
pouco excessivo, devido à interferência de outros fatores. No que diz respeito
à análise prospectiva para 2015, a Tabela 3 fornece uma recapitulação das
diferentes projeções baseadas em parâmetros de crescimento econômico
pré-fixados.
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Tabela 3
Resumo das diferentes projeções e os seus resultados
Pobreza (P0)

Hiato de
Pobreza (P1)

Índice de Gini

Situação em 2005

30,92%

13,65%

0,5649

Projeções para 2015 baseadas em α = 0,075 e β = 0,1303
Sem considerar a composição da população
Com coeficientes diretos, αm =0,1004 e βm =0,1421
Com coeficientes modificados, αm =0,1176 e βm =0,1354

22,06%
23,11%

7,25%
8,66%

0,5225
0,5225

Pontos percentuais de diferença em relação às projeções correspondentes anteriores
Projeções com ajustes proporcionais dos domicílios
Segundo a metodologia de Paes de Barros et al.
Com coeficientes diretos (de 2005)
Com coeficientes modificados (de 2005)
Com coeficientes diretos (extrapolados para 2015)
Com coeficientes modificados (extrapolados para 2015)

-3,95%
-3,86%
-5,22%
-4,88%
-6,34%

-1,42%
-1,90%
-1,83%
-1,83%

-0,0028
-0,0068
-0,0045
-0,0035

Projeções com convergência nas taxas e médias do grupo de 0-9 anos
Com coeficientes diretos (de 2005)
Com coeficientes modificados (de 2005)
Também das taxas de chefia, coeficientes diretos (2005)
Idem com coeficientes modificados (2005)

-9,59%
-12,65%
-10,75%
-13,82%

-3,84%
-5,16%
-4,24%
-5,58%

-0,0329
-0,0486
-0,0383
-0,0541

Projeções com declínio adicional de 20% na fecundidade
Com coeficientes diretos (de 2005)
Com coeficientes modificados (de 2005)

-5,76%
-7,40%

-2,10%
-2,74%

-0,0060
-0,0126

Fonte: Simulações baseadas nos microdados das PNADs de 1999 e 2005.
Elaboração própria.

As conclusões principais dessa recapitulação podem ser resumidas da seguinte maneira:
1.

A contribuição potencial das tendências demográficas no Brasil à redução da pobreza até 2015 é muito substancial e corresponde a um crescimento econômico equivalente da ordem de 1-2%, com uma incidência
da pobreza em 2015 que poderia ser até 14 pontos percentuais mais
baixa que o nível projetado na ausência de efeitos de composição da
população.

2.

Esses efeitos são maiores do que os encontrados por Paes de Barros et al.,
em seu estudo das coortes brasileiras nascidas entre 1910 e 1960, em
que estimaram que o efeito demográfico teria sido equivalente a 0,4%
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de crescimento econômico adicional. Além das diferenças na especificação do modelo, as divergências se devem ao fato de que o período
analisado por Paes de Barros et al. se caracterizou por ritmos distintos de
mudança demográfica, sendo que a dinâmica demográfica foi de pouca
importância durante a primeira metade do período.
3.

De forma geral, existem divergências entre os resultados dos diferentes
métodos de cálculo para a redução potencial da pobreza em virtude de
efeitos demográficos, mas a conclusão de que tais efeitos são substanciais é apoiada por todos.

4.

A maior parte da contribuição demográfica está implícita nas mudanças
que aconteceram antes de 2005, devido ao efeito inercial da queda da
fecundidade no passado. Entretanto, nem tudo está determinado pelo
passado. Dependendo das características da mudança da fecundidade
entre 2005 e 2015, a incidência da pobreza em 2015 pode variar entre
níveis de 11 a quase 19%.

5.

A importância do fator demográfico no período de 2005-2015 refere-se
mais à distribuição das tendências entre os diferentes estratos sociais
do que ao ritmo agregado de mudança. Uma queda mais acentuada
da fecundidade aumentaria o ritmo de redução da pobreza, mas uma
homogeneização dos níveis de fecundidade projetados teria um efeito
consideravelmente maior.

6.

Além desta última constatação, a importância da análise reside na sua
aplicação à definição de metas políticas para a redução da pobreza. O
fato de que uma redução de aproximadamente 4-6 pontos percentuais
até 2015 já está implícita na dinâmica demográfica atual do País deveria
estimular a fixação de metas mais ambiciosas, cuja realização exija intervenções reais das políticas públicas.
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Utilizando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
de 2005, é analisada a distribuição da renda domiciliar per capita e a distribuição do rendimento por pessoa economicamente ativa no Brasil, nas suas regiões e nas Unidades da Federação. Mostra-se como a divisão em apenas três
estratos capta quase 80% da desigualdade total e considera-se a divisão em
dois estratos para discutir a separação entre “relativamente pobres” e “relativamente ricos”. Nas duas últimas seções, é analisada a decomposição do índice de Gini conforme parcelas do rendimento domiciliar per capita, mostrando
como aposentadorias e pensões “oficiais”, rendimentos do Bolsa-Família e diversos tipos de rendimentos iguais a 1 salário mínimo afetam a desigualdade
da distribuição de renda no País.
Palavras-chave: Distribuição de Renda; Decomposição da Desigualdade; Brasil.

Abstract
Using data from the Statistical Office’s annual national survey (PNAD) carried
out in 2005, this paper analyses the distribution of per capita household income and the distribution of income of economically active persons in Brazil
and in its regions and states. It is shown that the division in only three strata
captures almost 80% of total inequality. The division in two strata is used to
discuss the limit between the “relatively poor” and the “relatively rich”. In the
last two sections the decomposition of the Gini index by factor components
is used in order to analyse the influence of “official” pensions, of cash transfer
programmes and of various types of income equal to one minimum wage on
the inequality of the distribution of per capita household income in Brazil.
Keywords: Income Distribution; Inequality Decomposition; Brazil.
JEL classification: D31, H22, H53.
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1. Introdução
Neste artigo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
de 2005 são utilizados para análise essencialmente descritiva da distribuição
da renda no Brasil e nas suas regiões, considerando o rendimento por pessoa
economicamente ativa e o rendimento domiciliar per capita. Na Seção 2, são
apresentadas as características básicas da distribuição desses rendimentos.
Na Seção 3, discute-se como a divisão em dois ou três estratos pode captar
a maior parte da desigualdade da distribuição. Na Seção 4, analisa-se como
diversas parcelas do rendimento domiciliar contribuem para a desigualdade
total, deixando para a Seção 5 a análise dos efeitos de rendimentos iguais a
um salário mínimo.

2. A Distribuição da Renda no Brasil em 2005
Nesta Seção são apresentadas as informações básicas sobre a distribuição
da renda no Brasil, utilizando os dados da PNAD de 2005. A área pesquisada abrange todo o território nacional, pois a partir de 2004 o IBGE passou a
coletar dados inclusive na área rural da antiga Região Norte. É importante
ter em mente que, como ocorre em qualquer pesquisa desse tipo, os rendimentos tendem a estar subestimados. Não se considera, por exemplo, o valor
da produção para autoconsumo, que pode ser componente importante da
renda real de pequenos agricultores. Mas a principal causa da subestimação
das rendas é a sua subdeclaração, especialmente para rendimentos elevados.
Ao examinar as várias medidas de posição da distribuição da renda no Brasil,
apresentadas adiante, é necessário admitir que o valor verdadeiro possa ser
50 ou 100% maior. Como regra prática, rendimentos médios e percentis obtidos diretamente da PNAD devem ser divididos por 0,6 para obter estimativa
do valor verdadeiro. Tendo em vista que provavelmente o grau de subdeclaração é maior no caso dos rendimentos mais elevados, os dados da PNAD
devem subestimar as medidas de desigualdade da distribuição da renda.
O grau de subdeclaração certamente varia com a natureza do rendimento. Ele
deve ser relativamente baixo no caso de rendimentos regulares pagos pelo
Governo, como o salário de funcionários públicos estatutários e militares e as
aposentadorias e pensões pagas pelo Governo ou instituto de previdência.1
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O rendimento de empregados com Carteira tende a ser menos subdeclarado
do que o rendimento de empregados sem Carteira ou dos que trabalham por
conta própria e dos empregadores. Provavelmente a omissão é maior no caso
do rendimento de aluguéis e maior, ainda, no caso de juros e dividendos.
A Tabela 1 apresenta resultados para dois tipos de distribuição: a do Rendimento por Pessoa Economicamente Ativa (considerando apenas as pessoas cujo
rendimento de todas as fontes é positivo) (RPEA) e a do Rendimento Domiciliar
per Capita (RDPC). Nesse último caso, são considerados os domicílios particulares permanentes com declaração de rendimento domiciliar (mesmo que o
rendimento declarado seja nulo) e o rendimento per capita é obtido dividindo
o rendimento domiciliar pelo número de moradores, excluindo pensionistas,
empregados domésticos e parentes de empregados domésticos. Trata-se de
52.119 mil domicílios com média de 3,46 pessoas por domicílio.

Tabela 1
Estatísticas Relativas à Distribuição do Rendimento entre Pessoas Economicamente Ativas
(PEA) com Rendimento Positivo e a Distribuição do Rendimento Domiciliar per Capita,
Conforme Dados da PNAD de 2005
Estatística
Nº de Pessoas (1000)
Renda Média1
10º Percentil
1º Quartil (25º Percentil)1
40º Percentil1
Mediana (50º Percentil)1
60º Percentil
3º Quartil (75º Percentil)1
80º Percentil1
90º Percentil1
95º Percentil1
99º Percentil1
% da Renda Apropriada Pelos
40% Mais Pobres
50% mais Pobres
20% Mais Ricos
10% Mais Ricos
5% Mais Ricos
1% Mais Ricos
Índice de Gini
T de Theil
L de Theil

PEA com Rendimento de
Todas as Fontes Positivo

Rendimento Domiciliar
per Capita

80.644
835,3
150
300
380
450
574
800
1.000
1.700
2.800
6.500

180.354
435,9
66,7
120,8
185,0
237,5
300,0
460,0
550,0
906,0
1.450,0
3.456,7

11,1
16,0
60,5
45,3
32,5
13,3
0,550
0,640
0,561

9,4
14,2
61,0
45,1
32,1
12,9
0,567
0,653
–

Nota: 1 Em reais de setembro de 2005, quando o salário mínimo era R$ 300,00.
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O valor médio declarado para o rendimento de todas as fontes por pessoa
economicamente ativa é R$ 835,3. Esse valor é um pouco superior ao 3o quartil (R$ 80,00), mostrando que menos de 1/4 das pessoas economicamente
ativas tem rendimento superior à média. Os 50% mais pobres, cujo rendimento declarado não ultrapassa R$ 450,00, ficam com 16% do rendimento total,
ao mesmo tempo que o centésimo mais rico, cujo rendimento ultrapassa
R$ 6.500, se apropria de 13,3% do rendimento total. Pessoas cujo rendimento
declarado supera R$ 1.700,00 estão entre os 10% mais ricos, que ficam com
45,3% da renda total. O índice de Gini dessa distribuição é igual a 0,550.
Para o rendimento domiciliar per capita, verifica-se que a média é R$ 435,9 e a
mediana é R$ 237,5. A porcentagem da renda total apropriada pelo centésimo
mais rico (12,9%) é apenas um pouco inferior à porcentagem que fica para a
metade mais pobre (14,2%). Pessoas de domicílio cujo rendimento per capita
declarado supera R$ 906,00 estão entre os 10% mais ricos, que se apropriam de
45,1% da renda total. O índice de Gini da distribuição do rendimento per capita
é igual a 0,567.
É interessante lembrar do conceito de dual das medidas de desigualdade,
que é a porcentagem da população que ficaria sem renda para que se mantivesse o valor da medida de desigualdade, se a renda fosse igualitariamente
distribuída entre as outras pessoas. No caso do índice de Gini, o dual é igual
ao índice, significando que, para a distribuição do RDPC no Brasil, 56,7% da
população ficaria sem renda naquela situação hipotética. Para a medida T de
Theil o dual é igual a 1 – exp(−T), significando que o seu dual para essa distribuição é 47,9%.
A Tabela 2 permite comparar a distribuição do RPEA em seis regiões do País.
Note-se que o estado de São Paulo foi destacado da Região Sudeste. Verificase que as regiões com maior desigualdade são o Nordeste (com os maiores
valores para as duas medidas de Theil) e o Centro-Oeste (com o maior valor
para o índice de Gini). No Nordeste a porcentagem da renda total apropriada
pelo centésimo mais rico (15,1%) é substancialmente maior do que a porcentagem apropriada pelos 40% mais pobres (10,8%).
Quando os quantis de uma distribuição y são maiores ou iguais aos quantis correspondentes de uma distribuição x, com a desigualdade valendo em
algum intervalo, diz-se que a distribuição y domina, em 1a ordem, a distribuição
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x. Isso significa que, para qualquer linha de pobreza, a proporção de pobres na
distribuição y é menor ou igual à proporção de pobres na distribuição x. Com
base nos percentis apresentados na Tabela 2, verifica-se que a distribuição do
RPEA no estado de São Paulo domina, em 1ª ordem, as distribuições nas outras
cinco regiões. Verifica-se, também, que a distribuição no Nordeste é dominada, em 1ª ordem, pelas distribuições nas outras cinco regiões.

Tabela 2
Estatísticas Relativas à Distribuição do Rendimento de Todas as Fontes por Pessoa Economicamente Ativa, Excluindo
Pessoas sem Rendimento, em Seis Regiões do Brasil, Conforme Dados da PNAD de 2005.
Estatística
Nº de Pessoas (1000)
Renda Média
10º Percentil
1º Quartil (25º Percentil)
40º Percentil
Mediana (50º Percentil)
60º Percentil
3º Quartil (75º Percentil)
80º Percentil
90º Percentil
95º Percentil
99º Percentil
% da Renda Apropriada Pelos
40% Mais Pobres
50% Mais Pobres
20% Mais Ricos
10% Mais Ricos
5% Mais Ricos
1% Mais Rico
Índice de Gini
T de Theil
L de Theil
Elaboração própria.

Região
Norte

Nordeste

MG + ES + RJ

SP

Sul

5.789
659,6
150
300
320
400
480
660
800
1.200
2.000
5.000

20.414
505,6
80
160
300
300
327
477
580
902
1.560
4.500

16.914
849,4
200
300
400
450
600
810
1.000
1.750
2.900
6.800

18.562
1.118,6
300
400
508
600
800
1.120
1.360
2.200
3.500
8.500

13.046
946,2
230
350
450
550
650
1.000
1.200
2.000
3.000
6.500

Centro-Oeste
5.919
971,3
200
300
400
500
600
900
1.100
2.000
3.010
8.000

13,6
19,2
56,1
41,4
29,7
12,1
0,498
0,531
0,448

10,8
16,8
60,5
46,7
34,9
15,1
0,555
0,693
0,592

12,1
17,0
59,6
44,5
31,6
12,2
0,533
0,593
0,512

12,3
17,5
58,7
43,3
30,9
12,7
0,524
0,579
0,485

12,4
17,7
57,6
41,8
29,3
11,7
0,515
0,553
0,480

11,3
15,9
62,2
46,8
33,8
13,9
0,557
0,683
0,551

A Tabela 3 mostra as medidas de desigualdade e os percentis da distribuição do RDPC em seis regiões do País. Verifica-se, novamente, que o Nordeste
(com o T de Theil mais alto) e o Centro-Oeste (com o índice de Gini mais alto)
se destacam pela elevada desigualdade. O Nordeste é a única região, dentre as seis analisadas, onde a porcentagem da renda total apropriada pelo
centésimo mais rico supera a porcentagem que fica com os 50% mais pobres.
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A menor desigualdade é observada na Região Sul, que é a única onde a porcentagem da renda total apropriada pelos 40% mais pobres supera a porcentagem que fica com o centésimo mais rico.
Com base nos percentis apresentados na Tabela 3, verifica-se que a distribuição
do RDPC no estado de São Paulo domina, em 1ª ordem, as distribuições nas outras cinco regiões em que a distribuição do RDPC no Nordeste é dominada, em
1ª ordem, pelas distribuições das outras cinco regiões, excetuando-se o caso
do 99º percentil da Região Norte. Nota-se que há cruzamentos das curvas de
quantis das Regiões Sul, Centro-Oeste e MG + ES + RJ, mostrando que não é
possível ordenar essas três regiões no que se refere à dominância de 1ª ordem.
No Apêndice 1 são apresentadas algumas características básicas da distribuição do rendimento domiciliar per capita em cada Unidade da Federação.

Tabela 3
Estatísticas Relativas à Distribuição do Rendimento Domiciliar per Capita em Seis Regiões do Brasil, Conforme Dados
da PNAD de 2005
Estatística
Nº de Pessoas (1.000)
Nº de Domicílios (1.000)
Pessoas/Domicílio
Renda Média
10º Percentil
1º Quartil (25º Percentil)
40º Percentil
Mediana (50º Percentil)
60º Percentil
3º Quartil (75º Percentil)
80º Percentil
90º Percentil
95º Percentil
99º Percentil
% da Renda Apropriada pelos
40% Mais Pobres
50% Mais Pobres
20% Mais Ricos
10% Mais Ricos
5% Mais Ricos
1% Mais Rico
Índice de Gini
T de Theil
Elaboração própria.

162

Região
Norte

Nordeste

MG + ES + RJ

SP

Sul

Centro-Oeste

14.536
3.683
3,95
291,6
60,0
99,6
137,1
166,7
210,9
301,7
360,0
593,5
916,7
2.100,0

50.219
13.183
3,81
248,1
40,0
75,0
105,0
133,3
166,7
250,0
300,0
475,0
800,0
2.150,0

36.865
11.255
3,28
479,0
87,5
150,0
220,0
275,0
328,3
500,0
585,1
988,7
1.600,0
3.800,0

39.317
11.901
3,30
605,0
118,0
200,0
300,0
358,3
450,0
650,0
760,0
1.240,0
1.890,3
4.325,0

26.545
8.277
3,21
529,5
100,0
180,0
266,7
325,0
402,0
600,0
683,3
1.083,3
1.610,0
3.565,0

12.873
3.821
3,37
497,9
86,0
150,0
201,8
260,0
316,7
500,0
600,0
1.050,0
1.710,0
4.000,0

11,3
16,5
58,1
42,5
30,2
12,3
0,530
0,576

9,9
14,7
61,4
46,8
34,7
14,9
0,570
0,703

10,7
15,8
59,8
44,4
31,5
12,1
0,547
0,607

11,2
16,5
57,8
42,0
29,5
11,7
0,528
0,561

11,6
17,2
56,2
40,1
27,6
10,7
0,513
0,516

9,8
14,4
62,4
46,9
33,6
13,7
0,573
0,700
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3. Divisão em Estratos de Renda
Vamos admitir que uma população seja dividida em k estratos de renda. Sejam
e Yh as frações da população e da renda total, respectivamente, que
ficam no h-ésimo estrato, com h = 1, ..., k. Sejam G, T e L os valores do índice
de Gini, do T de Theil e do L de Theil, respectivamente, para toda a distribuição. Vamos indicar por Gh, Th e Lh os valores dessas medidas de desigualdade
dentro do h-ésimo estrato, e por Ge, Te e Le as medidas da desigualdade entre
estratos. Sabe-se que são válidas as seguintes expressões (ver, por exemplo,
HOFFMANN, 1998):
(1)
k

T = Te + ∑ YhTh

(2)

h =1

(3)

Cabe ressaltar que L e T são consideradas medidas de desigualdade decomponíveis, pois as expressões (2) e (3) são válidas sempre que a população é dividida em k grupos. De outra parte, a expressão (1), referente ao índice de Gini,
deixa de ser válida se os grupos não forem definidos como estratos de renda.
Note-se que, tanto na expressão (2) como na expressão (3), o segundo termo
do segundo membro é uma média ponderada das medidas de desigualdade
dentro dos estratos, o que não acontece na expressão (1). Nas três expressões,
a medida da desigualdade entre estratos (Ge, Te ou Le) pode ser interpretada
como a desigualdade que seria observada após eliminar a desigualdade dentro dos estratos (redistribuir a renda dentro dos estratos, deixando todos com
renda igual à média do estrato).
Consideremos a divisão da população do Brasil em três estratos de RDPC,
como mostra a Tabela 4.
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Tabela 4
Divisão da População do Brasil em Três Estratos de RDPC, Conforme Dados da PNAD de 2005
Porcentagem
Estrato
(R$ per Capita)

Medida de Desigualdade

de Pessoas
(100 πh)

da Renda
(100 Yh)

De 0 a 250

52,51

15,61

Mais de 250 a 1.000

39,02
8,46
100,00

Mais de 1.000
Total

Renda Média
(R$)

G

T

129,5

0,2877

0,1407

42,71

477,0

0,2198

0,0757

41,69

2.147,0

0,3155

0,2033

100,00

435,9

0,5670

0,6529

Elaboração própria.

As medidas da desigualdade entre estratos são Ge = 0,4956 e Te = 0,5138, correspondendo a 87,4 e 78,7% da respectiva medida da desigualdade total. As
parcelas referentes à desigualdade dentro dos estratos são
e
Y
T
=
0
,
1390
,
correspondendo
a
apenas
12,6
e
21,3%
da
desigualdade
total.
∑ hh
Para que seja possível fazer a decomposição do L de Theil, vamos considerar
apenas os domicílios com rendimento declarado positivo, como mostra a Tabela 5.

Tabela 5
Divisão da População do Brasil em três Estratos de RDPC, Conforme Dados da PNAD de 2005, Excluindo
Domicílios que Declararam Não Ter Nenhum Rendimento1
Porcentagem

Estrato
(R$ per Capita)

Medida de Desigualdade

Renda
Média (R$)

G

T

L

131,6

0,2766

0,1253

0,1588

de Pessoas
(100 πh)

da Renda
(100 Yh)

De 0 a 250

52,13

15,61

Mais de 250 a 1.000

39,34

42,71

477,0

0,2198

0,0757

0,0736

Mais de 1.000

8,53

41,68

2.147,0

0,3155

0,2033

0,1609

Total

100,0

100,0

439,4

0,5634

0,6448

0,5865

Nota: 1 Correspondendo a apenas 0,8% do total de pessoas com declaração de RDPC.

Elaboração própria.

Agora, as medidas de desigualdade entre os três estratos são Ge = 0,4928,
Te = 0,5082 e Le = 0,4610, correspondendo, respectivamente, a 87,5, 78,8 e
78,6% da desigualdade total. As parcelas referentes à desigualdade dentro
dos estratos são ∑ ð Y G = 0,0707 , ∑ Y T = 0,1366 e ∑ ð L = 0,1255 , correspondendo, respectivamente, a 12,5, 21,2 e 21,4% da desigualdade total.
h h
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Limitando-nos às medidas de desigualdade decomponíveis, é importante
notar que quase 4/5 da desigualdade total são captados pela divisão em três
estratos adotada, na qual o estrato mais rico, formado por aqueles cuja RDPC
declarada supera R$ 1.000,00, inclui cerca de 8,5% da população. Uma idéia
falsa bastante difundida consiste em admitir que grande parte da desigualdade total se deve às diferenças de renda dentro desse estrato.
A seguir será mais formalmente analisado como a divisão em apenas dois
estratos de renda pode captar grande parte da desigualdade total. Variando
o limite entre os dois estratos (até o limite e acima do limite) e calculando,
em cada caso, os valores das medidas de desigualdade entre os estratos (Ge,
Te e Le), foi possível determinar o limite que maximiza essa desigualdade. No
Apêndice 2 são apresentadas informações adicionais sobre a metodologia de
divisão de estratos.
Na análise estatística de agrupamentos (cluster analysis), é comum usar a maximização da variância entre grupos como critério de divisão. Como a medida de desigualdade corresponde à variância é o quadrado do coeficiente
de variação (C2), ele foi incluído nos resultados apresentados a seguir. Cabe
ressaltar que o coeficiente de variação é pouco usado como medida de desigualdade da distribuição de renda, por ser muito sensível a modificações na
cauda direita da distribuição (entre os muito ricos).
A Tabela 6 mostra os resultados obtidos para a distribuição do RDPC e a Tabela
7, os resultados para o RPEA.

Tabela 6
Limite (ω) para a Divisão em Dois Estratos de RDPC que Maximiza a Desigualdade entre Estratos, no
Brasil, em 2005, para Quatro Medidas de Desigualdade: o Índice de Gini (G), as Medidas T e L de Theil
e o Quadrado do Coeficiente de Variação (C2)
Medida de
Desigualdade

Limite ω (R$)

Desigualdade entre Estratos
Medida

% do Total

Média do RDPC
Estrato 1

Estrato 2

% das Pessoas
Estrato 1

Estrato 2

G

435,9

0,4186

73,8

186,8

1.117,8

73,2

26,8

T

743,5

0,4117

63,1

244,4

1.675,9

86,6

13,4

L

346,21

0,3744

–

1

162,4

951,5

65,3

34,7

1.922,2

1,5827

50,9

337,9

3.506,4

96,9

3,1

C

2

Nota: 1Não se aplica, pois a existência de valores de RDPC iguais a zero impede o cálculo de L para toda a distribuição.
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Cabe assinalar que há certa imprecisão na determinação do limite ω, pois
a função que mostra como a desigualdade entre os dois estratos varia em
função da separatriz pode apresentar um patamar. No caso da distribuição
do RPEA, por exemplo, o valor de Le é praticamente igual a 0,3499 para ω variando de R$ 750,00 a R$ 775,00, e o valor de Te é praticamente igual a 0,4119
para ω variando de R$ 1.560,00 a R$ 1.580,00.

Tabela 7
Limite (ω) para a Divisão em Dois Estratos de RPEA que Maximiza a Desigualdade entre Estratos, no Brasil, em 2005,
para Quatro Medidas de Desigualdade: o Índice de Gini (G), as Medidas T e L de Theil e o Quadrado do Coeficiente
de Variação (C2)
Medida de
Desigualdade
G
T
L
C2
Elaboração própria.

Limite ω (R$)
835,3
1.572,2
764,6
3.757,8

Desigualdade entre Estratos
Medida
0,4094
0,4119
0,3499
1,6521

% do Total
74,5
64,4
62,4
48,4

Média do RDPC
Estrato 1

Estrato 2

384,2
497,6
362,9
644,3

2.248,9
3.617,4
2.057,4
6.871,3

Os limites ω podem ser considerados maneiras de dividir a população em dois
estratos, como ocorre quando se estabelece o limite de isenção para o IR.
Outra maneira de dividir a distribuição de renda em dois estratos é adotar
como limite a renda (λ ) para a qual muda de sinal o efeito, sobre uma medida
de desigualdade, de um pequeno acréscimo na renda de uma pessoa (ver
HOFFMANN, 2001; LAMBERT e LANZA, 2006). É claro que um acréscimo na
renda de uma pessoa pobre faz diminuir a desigualdade, e um acréscimo na
renda de uma pessoa rica faz aumentar a desigualdade. O limite λ é o valor da
renda em que esse efeito muda de sinal. A Tabela 8 facilita a comparação dos
limites λ com os limites ω já apresentados nas Tabelas 6 e 7.
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% das Pessoas
Estrato 1
75,8
89,2
72,1
96,9

Estrato 2
24,2
10,8
27,9
3,1
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Tabela 8
Os Limites λ e ω para Quatro Medidas de Desigualdade, Considerando a
Distribuição do RDPC ou a Distribuição do RPEA, no Brasil, em 2005
Distribuição do RDPC

Medida de Desigualdade
G
T
L
C2
Elaboração própria.

Distribuição do RPEA

λ (R$)

ω (R$)

λ (R$)

ω (R$)

512
837
436
1.791

436
743
346
1.922

900
1.584
835
3.684

835
1.573
765
3.758

É notória a semelhança entre os limites λ e ω, no que se refere a sua ordem de
grandeza e padrão de variação conforme a medida de desigualdade adotada,
apesar da diferença na sua conceituação. De certa maneira, o valor de ù reforça a importância do limite λ, que pode ser considerado como a renda que
separa os relativamente pobres dos relativamente ricos (“benchmark income
level”, conforme LAMBERT; LANZA, 2006).
A Tabela 8 mostra que o limite λ varia muito com a medida de desigualdade
adotada. Mas se a análise da desigualdade é feita tendo em vista reduzir a
pobreza, não cabe adotar o C2 como medida de desigualdade, por ser especialmente sensível a modificações na cauda direita da distribuição. Descartando os valores correspondentes a C2, o intervalo de variação de λ na Tabela
8 se torna bem menor. Para o índice de Gini, que é a medida de desigualdade
mais usual, obtemos λ = R$ 512,00 na distribuição do RDPC e λ = R$ 900,00 na
distribuição do RPEA. É importante lembrar, nesse contexto, a correção para
subdeclaração discutida no início da Seção 2.

4. Decomposição Conforme Parcelas da Renda
Seja xi o rendimento domiciliar per capita da i-ésima pessoa, com i = 1, ..., n.
Então n indica o tamanho da população. Admite-se que os rendimentos estão
ordenados de maneira que:

x1 ≤ x 2 ≤  ≤ x n
Sendo

(4)

µ a média dos xi , as coordenadas da curva de Lorenz são:
pi =

i
n

(5)
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e

Φi =

1 i
∑ x j (6)
nµ j =1

Vamos admitir que a renda
k

xi = ∑ x hi

xi é composta por k parcelas:

(7)

h =1

Sendo

β a área entre a curva de Lorenz e o eixo das abscissas, o índice de

Gini pode ser obtido de:
G = 1 − 2β

(8)

Mantida a ordenação das rendas

xi , conforme (4), a curva de concentração

da parcela
mostra como a proporção acumulada dos
varia em funβ
ção da proporção acumulada da população. Sendo h a área entre essa curva
e o eixo das abscissas, a razão de concentração da parcela
é:

Ch = 1 − 2 β h

(9)

Verifica-se que − 1 < Ch < 1 .
Se

ϕ h é a participação da h-ésima parcela na renda total, pode-se demons-

trar que:
k

(10)

G = ∑ ϕ h Ch
h =1

Dessa maneira o índice de Gini da distribuição da renda pode ser dividido em
k componentes, correspondentes às k parcelas do rendimento domiciliar per
capita.
Somando e subtraindo G no segundo membro de (10) e lembrando que
∑ϕh = 1, obtemos
k

G = G + ∑ ϕ h (Ch − G)

(11)

h =1

O último termo dessa expressão mostra a contribuição de cada parcela do
rendimento para aumentar ou diminuir o índice de Gini da distribuição de xi.
Vamos admitir que todos os valores da h-ésima parcela do rendimento
sofram pequeno acréscimo relativo θ, isto é, essa parcela é multiplicada por
1 + θ, com θ bastante pequeno. Admitindo que esse pequeno acréscimo
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relativo em uma de suas parcelas não cause reordenação dos valores de xi,
pode-se demonstrar que a alteração ∆G no índice de Gini é tal que:
ϕh (C

h

− G)

(12)

Isso mostra que o último termo na expressão (11) é formado por esses efeitos
marginais, sobre o índice de Gini, de pequenos acréscimos relativos em cada
parcela do rendimento.
Se ϕh > 0 e Ch < G, a h-ésima parcela contribui para reduzir o índice de Gini. A
diferença G − Ch é a medida do grau de progressividade da parcela de acordo
com Lerman e Yitzhaki (1985, 1994 e 1995). Uma parcela positiva (xhi > 0) da
renda final é denominada progressiva se G − Ch > 0. Um imposto (t) corresponde a uma parcela negativa da renda final, isto é, xhi = −t; neste caso a participação na renda total (ϕh) é negativa, e a medida de progressividade passa
a ser Ch − G, onde Ch é a razão de concentração do imposto.
Vamos admitir que determinado montante de recursos possa ser usado para
aumentar o valor de uma das parcelas do RDPC (que pode ser algum tipo de
transferência do Governo). Vamos admitir, também, que esse aumento seja
dado na forma de um acréscimo proporcionalmente igual para todos os valores daquela parcela e que esse acréscimo proporcional seja bastante pequeno. Então, de acordo com a expressão (12), o índice de progressividade
G – Ch indica a intensidade do efeito desse aumento sobre a desigualdade.
Se o objetivo for reduzir a desigualdade, deve-se optar por gastar o montante disponível, aumentando a parcela (ou tipo de transferência) com o maior
grau de progressividade.
Utilizando os dados da PNAD de 2005, vamos considerar a divisão do rendimento domiciliar nas seguintes parcelas:
1.

Rendimento de todos os trabalhos, incluindo salários e remuneração
de trabalhadores por conta própria e empregadores (representado por
TTR).

2.

Aposentadorias e pensões “oficiais”, isto é, pagas pelo Governo Federal
ou por instituto de previdência (AP1).

3.

Outras aposentadorias e pensões (AP2).
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4.

Rendimentos de doações feitas por pessoas de outros domicílios (DOA).

5.

Rendimentos de aluguel (ALU).

6.

O valor registrado na última pergunta sobre rendimentos no questionário da PNAD, que inclui juros, dividendos, transferências de programas
oficiais como Bolsa-Família ou Renda Mínima e outros rendimentos
(JUR).

A Tabela 9 mostra a distribuição dos domicílios, das pessoas e da renda em
oito estratos de RDPC. Observa-se que pouco mais de 1% dos domicílios, incluindo 0,81% das pessoas, tem renda declarada nula.
Agregando os três primeiros estratos, verifica-se que os 44,3% mais pobres
ficam com 11,3% da renda total. No outro extremo, verifica-se que os 6,6%
mais ricos ficam com 37% da renda total.
Se considerarmos a participação dos três estratos mais ricos, a renda de aposentadorias e pensões oficiais (AP1) é quase tão concentrada quanto o rendimento de todos os trabalhos (TTR). De outra parte, a concentração de AP1 é
maior do que a de TTR, se considerarmos a participação dos três estratos mais
pobres (44,3% das pessoas, que ficam com 11,4% do total de TTR e apenas 8,8%
do total de AP1). A participação do 4o estrato (mais de 200 a 300) no total de
AP1 é especialmente elevada porque ele inclui os valores de RDPC iguais a um
salário mínimo (cujo valor corrente em setembro de 2005 era R$ 300).
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Tabela 9
Distribuição Percentual dos Domicílios, das Pessoas, da Renda e das suas Seis Parcelas em Oito Estratos de RDPC,
Brasil – 2005
Estrato de RDPC
(em R$ de set./2005)

Pessoas
(%)

1,02

0,81

0

0

0

0

Mais de 0 a 100

14,07

19,34

2,90

2,87

1,64

Mais de 100 a 200

20,69

24,13

8,39

8,57

7,18

Mais de 200 a 300

18,05

16,78

9,87

9,52

Mais de 300 a 600

24,11

21,63

21,36

21,73

Mais de 600 a 1.200

13,02

10,70

20,48

Mais de 1.200 a 2.500

6,20

4,76

18,34

0 (zero)

Mais de 2.500
Total

Renda total
(%)

Parcelas da renda

Domicílios
(%)

AP1
(%)

TTR
(%)

AP2
(%)

DOA
(%)

JUR
(%)

ALU
(%)
0

0

0

3,09

9,20

0,52

16,47

7,96

12,26

2,16

18,48

11,78

8,06

10,32

3,77

13,05

22,22

16,39

18,40

12,89

11,55

20,53

21,78

15,89

21,51

21,02

8,29

18,42

18,28

20,80

16,97

23,96

8,13

2,85

1,85

18,65

18,36

17,12

27,83

11,33

35,69

24,04

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Elaboração própria.

2

Cabe esclarecer que, de acordo com
o Manual de Entrevista da PNAD, as
pensões alimentícias (espontâneas
ou judiciais) são registradas na
pergunta sobre “outras pensões” e,
conseqüentemente, neste trabalho
estão incluídas em AP2.

É interessante notar que o recebimento de doações de outras pessoas está
longe de ser exclusividade dos relativamente pobres. Quase 50% do total
dessa parcela vai para os 17,3% mais ricos.2
A parcela mais concentrada é claramente o rendimento de aluguéis: quase
60% do total ficam com os 6,6% mais ricos.
Comparando a distribuição de JUR com a distribuição da renda total, verificase que essa parcela é relativamente mais importante nos estratos de mais de
0 a 300 reais e volta a se destacar no último estrato. Isso se deve ao fato de JUR
incluir tanto rendimentos típicos de domícilios pobres (como Bolsa-Família)
como rendimentos típicos de domicílios relativamente ricos (como juros e
dividendos).
A Tabela 10 mostra a composição percentual da renda no Brasil e em cada estrato de RDPC. O rendimento de todos os trabalhos (TTR) é a parcela mais importante, representando cerca de 3/4 da renda total. Note-se que essa parcela
representa mais de 77% do total nos estratos de “mais de 100 a 200” e “mais
de 300 a 600”. No estrato intermediário (“mais de 200 a 300”), a participação
de TTR é relativamente baixa devido à participação especialmente elevada
de AP1 (aposentadorias e pensões oficiais, pois um RDPC igual a um salário
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mínimo (R$ 300) está dentro desse estrato e o grande número de aposentadorias e pensões iguais a 1 salário mínimo corresponde, muitas vezes, a um
rendimento domiciliar per capita igual a 1 salário mínimo.
As aposentadorias e pensões oficiais representam 18,1% da renda total.
Essa participação certamente está superestimada, pois tais rendimentos são
menos subdeclarados do que os demais componentes da renda domiciliar.
Note-se que a participação de AP1 é menor nos dois estratos mais pobres,
especialmente no primeiro.
Como é esperado, a participação das doações de outros domicílios (DOA) na
renda total tende a cair, e a participação da renda de aluguéis (ALU) tende a
subir com o nível de renda.
A participação de JUR é relativamente elevada no estrato mais pobre, decresce substancialmente até o 5o estrato, e volta a subir no estrato mais rico.
Admite-se que nos estratos pobres essa parcela seja constituída essencialmente por transferências como o Bolsa-Família, e que nos estratos relativamente ricos corresponda basicamente a juros e dividendos (com valores
drasticamente subdeclarados).

Tabela 10
Composição Percentual da Renda em Sete Estratos de RDPC, Brasil – 2005
Estrato de RDPC (Em R$ de Set./2005)
Mais de 0 a 100
Mais de 100 a 200
Mais de 200 a 300
Mais de 300 a 600
Mais de 600 a 1.200
Mais de 1.200 a 2.500
Mais de 2.500
Total
Elaboração própria.

Parcelas da Renda
TTR

AP1

AP2

DOA

ALU

JUR

75,32
77,55
73,28
77,25
76,15
76,30
74,78
75,97

10,26
15,50
21,62
18,84
19,27
18,06
16,62
18,12

1,72
1,53
1,32
1,24
1,25
1,83
2,40
1,61

2,27
1,04
0,75
0,62
0,75
0,66
0,43
0,71

0,33
0,47
0,69
1,09
1,86
2,37
3,47
1,81

10,10
3,91
2,35
0,96
0,72
0,79
2,29
1,78

A Tabela 11 mostra a decomposição do índice de Gini, com base na razão de
concentração de cada parcela do rendimento domiciliar. A parcela mais regressiva, entre as seis consideradas, é o rendimento de aluguéis, e a mais progressiva é JUR, devido ao fato de incluir as transferências do Governo, como
o Bolsa-Família.
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A razão de concentração de aposentadorias e pensões “oficiais” (AP1) é um
pouco maior do que o índice de Gini, fazendo com que essa parcela do rendimento seja ligeiramente regressiva e sua participação no índice de Gini
(18,78%) seja maior do que sua participação na renda total (18,12%).

Tabela 11
As Razões de Concentração (Ch) para Seis Parcelas do Rendimento e a Decomposição do Índice de
Gini da Distribuição do RDPC, Brasil – 2005
Parcela

Participação
(100ϕh)

Razão de Conc.
(Ch)

Parcelas de G

Progressividade

ϕh Ch

%

G − Ch

TTR

75,97

0,5648

0,4290

75,67

0,0022

AP1

18,12

0,5877

0,1065

18,78

– 0,0207

AP2

1,61

0,6172

0,0099

1,75

– 0,0502

DOA

0,71

0,4139

0,0030

0,52

0,1531

ALU

1,81

0,7905

0,0143

2,53

– 0,2235

JUR
Total

1,78

0,2363

0,0042

0,74

0,3307

100,00

0,5670

0,5670

100,00

–

Elaboração própria.

É possível examinar o que aconteceria com a distribuição do RDPC se as aposentadorias e pensões “oficiais” fossem eliminadas. A renda per capita média
cairia 18,1%, de R$ 435,9 para R$ 356,9. Quase 6% das pessoas ficariam sem
nenhum rendimento. O índice de Gini aumenta de 0,5670 para 0,6065. Mas não
tem sentido concluir, desses resultados, que AP1 é uma parcela progressiva da
renda, contribuindo para reduzir a desigualdade. É obviamente irreal imaginar
que todas as aposentadorias e pensões “oficiais” pudessem ser eliminadas, e o
crescimento do índice de Gini nessa situação se deve à reordenação das pessoas. Aposentados com 1 salário mínimo per capita, que estavam ao redor do
60o percentil da distribuição observada, passam a integrar os 6% sem nenhuma
renda. É muito mais razoável avaliar o grau de progressividade de AP1 considerando acréscimo ou redução marginal no seu valor. Nesse caso, se a variação for
proporcionalmente igual para todos, a variação no índice de Gini tem, de acordo com os dados da PNAD, o mesmo sentido que a variação em AP1, indicando
que essa parcela é regressiva (ver Tabela 11).
É interessante examinar o caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
onde é extraordinariamente elevada a participação das aposentadorias e
pensões na composição do índice de Gini. Observa-se, na Tabela 12, que as
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aposentadorias e pensões “oficiais” representam quase 26% da renda total
declarada, e que essa participação é mais elevada nos estratos mais ricos , alcançando quase 30% no estrato de RDPC acima de R$ 2.500. A Tabela 13 mostra que a razão de concentração de AP1 supera substancialmente o índice de
Gini da Região, fazendo com que a participação dessa parcela na formação do
índice de Gini alcance 29,34%. Para o conjunto de todas as aposentadorias e
pensões (AP1 + AP2) essa participação atinge 1/3.

Tabela 12
Composição Percentual da Renda em Sete Estratos de RDPC, Região Metropolitana do Rio de
Janeiro – 2005
Parcelas da Renda

Estrato de RDPC
(Em R$ de Set./2005)

TTR

AP1

AP2

DOA

ALU

JUR

Mais de 0 a 100

79,72

12,09

2,16

3,09

0,65

2,29

Mais de 100 a 200

82,12

13,21

2,03

1,36

0,48

0,81

Mais de 200 a 300

76,24

20,15

1,56

0,90

0,56

0,58

Mais de 300 a 600

71,82

25,40

1,39

0,53

0,45

0,41

Mais de 600 a 1.200

68,64

27,52

1,33

0,73

1,29

0,49

Mais de 1.200 a 2.500

69,63

26,07

1,68

0,45

1,51

0,66

Mais de 2.500

60,00

29,55

6,62

0,20

2,43

1,20

Total

68,35

25,97

2,98

0,56

1,39

0,75

Elaboração própria.

Tabela 13
As Razões de Concentração (Ch) para Seis Parcelas do Rendimento e a Decomposição do Índice de
Gini da Distribuição do RDPC, Região Metropolitana do Rio de Janeiro – 2005
Parcela

Participação
(100ϕh)

Parcelas de G

Progressividade

Razão de Conc.
(Ch)

ϕh Ch

%

G − Ch

TTR

68,35

0,5197

0,3552

63,60

0,0388

AP1

25,97

0,6308

0,1638

29,34

−0,0723

AP2

2,98

0,7524

0,0224

4,01

−0,1939

DOA

0,56

0,2849

0,0016

0,28

0,2736

ALU

1,39

0,7708

0,0107

1,92

−0,2123

JUR
Total
Elaboração própria.
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0,75

0,6261

0,0047

0,85

−0,0676

100,00

0,5585

0,5585

100,00

–
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Note-se que na Região Metropolitana do Rio de Janeiro a parcela JUR é regressiva, provavelmente devido à menor importância relativa das transferências do Governo Federal.
É claro que uma das razões para que a participação de aposentadorias e pensões seja excepcionalmente elevada no Rio de Janeiro é o fato de ter sido
sede do Governo Federal e aí estarem localizados vários órgãos do Governo.
Talvez por ser uma capital “jovem”, a participação das aposentadorias e pensões no RDPC do Distrito Federal é apenas 16,7% (com 14,4% para as “oficiais”),
como mostra a Tabela 14. Mas a regressividade das aposentadorias e pensões
“oficiais” em Brasília é até maior do que no Rio de janeiro. Dessa maneira, essa
parcela contribui para aumentar o índice de Gini da distribuição do RDPC no
Distrito Federal, que se destaca como relativamente elevado (0,6032).

Tabela 14
As Razões de Concentração (Ch) para Seis Parcelas do Rendimento e a Decomposição do Índice
de Gini da Distribuição do RDPC, Distrito Federal (Brasília) – 2005
Parcela
TTR
AP1
AP2
DOA
ALU
JUR
Total
Elaboração própria.

Parcelas de G

Progressividade

Participação
(100ϕh)

Razão de Conc.
(Ch)

ϕh Ch

%

G − Ch

80,09
14,39
2,31
0,29
1,95
0,98
100,00

0,5926
0,6971
0,5457
0,2177
0,7426
0,0603
0,6032

0,4746
0,1003
0,0126
0,0006
0,0145
0,0006
0,6032

78,69
16,62
2,09
0,10
2,40
0,10
100,00

0,0106
– 0,0939
0,0575
0,3855
– 0,1394
0,5429
–

A Tabela 15 mostra que, na Região Metropolitana de São Paulo, a participação
de AP1 na renda total é apenas 13,4% e que essa parcela é progressiva, fazendo com que sua contribuição para o valor do índice de Gini nessa Região seja
apenas 12,2%. A parcela JUR é regressiva, da mesma maneira que na Região
Metopolitana do Rio de Janeiro. Curiosamente, as doações recebidas de outros domicílios se mostram regressivas.
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Tabela 15
As Razões de Concentração (Ch) para Seis Parcelas do Rendimento e a Decomposição do Índice
de Gini da Distribuição do RDPC, Região Metropolitana de São Paulo – 2005
Parcela
TTR
AP1
AP2
DOA
ALU
JUR
Total
Elaboração própria.

Parcelas de G

Progressividade

Participação
(100ϕh)

Razão de Conc.
(Ch)

ϕh Ch

%

80,77
13,40
1,47
0,78
2,25
1,32
100,00

0,5540
0,5053
0,5846
0,6262
0,7511
0,6626
0,5544

0,4475
0,0677
0,0086
0,0049
0,0169
0,0087
0,5544

80,71
12,22
1,55
0,89
3,05
1,58
100,00

G − Ch
0,0004
0,0491
– 0,0302
– 0,0718
– 0,1967
– 0,1082
–

5. Efeitos sobre a Desigualdade de Rendimentos Iguais a
um Salário Mínimo
Em setembro de 2005, que é o mês de referência da PNAD daquele ano, o
salário mínimo era igual a R$ 300,00. Para avaliar os efeitos do salário mínimo
sobre a desigualdade,3 vamos destacar os rendimentos em dinheiro iguais a
R$ 300,00. Não estaremos captando, portanto, os efeitos do valor do salário
mínimo em rendimento definidos como frações ou múltiplos do salário mínimo. Haveria que considerar, ainda, o efeito do salário mínimo como valor de
referência na determinação de outros salários (o seu papel como “farol” no
mercado de trabalho). De outra parte, pode haver remunerações declaradas
iguais a R$ 300,00 que não estão formalmente associadas ao salário mínimo,
particularmente porque se trata de um número redondo (e as pessoas tendem a declarar números redondos).
Outra limitação da análise apresentada a seguir é considerar apenas os efeitos diretos de um pequeno acréscimo no salário mínimo. A medida de progressividade utilizada (G – Ch ) indica a intensidade do efeito desse acréscimo
sobre o índice de Gini da distribuição do rendimento domiciliar per capita,
mantidas constantes as demais condições. Assim, não estamos considerando
um eventual aumento do desemprego causado pelo aumento do salário mínimo ou o seu efeito sobre o déficit das contas do Governo (com todas as suas
conseqüências sobre o crescimento econômico do País).
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Sobre esse tema, ver Saboia (2007).
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Vamos considerar a divisão do rendimento domiciliar per capita em oito parcelas:
1.

Rendimento mensal em dinheiro igual a R$ 300,00 recebido em qualquer trabalho realizado na semana de referência da PNAD.

2.

Outros rendimentos de trabalho.

3.

Aposentadorias “oficiais” iguais a R$ 300,00.

4.

Pensões “oficiais” iguais a R$ 300,00.

5.

Valor de JUR (rendimento declarado na última pergunta do questionário)
igual a R$ 300,00.

6.

Valor de JUR diferente de R$ 300,00 para pessoa cujo rendimento domiciliar per capita é igual ou menor do que R$ 400,00 (RDPC ≤ 400).

7.

Valor de JUR diferente de R$ 300,00 para pessoa com RDPC > 400.

8.

Demais rendimentos, incluindo doações de outros domicílios, rendimentos de aluguel, aposentadorias e pensões “oficiais” diferentes de
R$ 300,00 e outras aposentadorias e pensões.

A parcela 5 (JUR = 300) deve captar, essencialmente, os rendimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC), embora parte substancial dessas transferências do Governo possivelmente seja captada na PNAD como rendimento
de aposentadoria, como mostram Soares et al. (2006).
A parcela 6 (JUR ≠ 300 para RDPC ≤ 400) é uma estimativa reconhecidamente grosseira dos rendimentos do Bolsa-Família e outros programas similares.
Soares et al. (2006) fazem estimativa muito mais cuidadosa, utilizando os dados da PNAD de 2004.
A parcela 7 (JUR ≠ 300 para RDPC > 400) deve corresponder, grosso modo, aos
juros e dividendos.
A Tabela 16 mostra a decomposição do índice de Gini do RDPC com base nas
razões de concentração das oito parcelas.
Observa-se que o índice de progressividade de todas as parcelas com valores
iguais a R$ 300,00 é positivo, indicando que um aumento do salário mínimo
contribui, diretamente, para reduzir a desigualdade da distribuição do RDPC
no Brasil.
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Agregando aposentadorias e pensões “oficiais” iguais a R$ 300,00, verifica-se
que representam 4,86% da renda total declarada, com razão de concentração
igual a 0,1474 e índice de progressividade igual a 0,420.
Note-se que aposentadorias e pensões “oficiais” iguais a um salário mínimo constituem parcela total (4,86%) maior do que rendimentos do trabalho iguais a um salário mínimo (4,30%). Se agregarmos às aposentadorias e
pensões “oficiais” iguais a um salário mínimo a estimativa de rendimentos
do BPC, verifica-se que 5,31% da renda total corresponde a transferências do
Governo iguais a um salário mínimo.

Tabela 16
As Razões de Concentração (Ch) para Oito Parcelas do Rendimento Domiciliar e a Decomposição do Índice de Gini da Distribuição
do RDPC, Brasil – 2005
Parcela do Rendimento

Participação %
(100ϕh)

Razão de
Concentração (Ch)

Parcelas de G

Progressividade

ϕh Ch

%

G − Ch

1. Rdmto. de Trabalho = 300

4,30

–0,0485

–0,0021

–0,37

0,615

2. Outros Rdmtos de Trabalho

71,67

0,6015

0,4311

76,04

–0,035

3. Aposent. “Oficial” = 300

3,45

0,1319

0,0045

0,80

0,435

4. Pensão “Oficial” = 300

1,42

0,1852

0,0026

0,46

0,382

5. JUR = 300

0,45

–0,0095

–0,0000

–0,01

0,576

6. JUR ≠ 300 para RDPC ≤ 400

0,56

–0,4590

–0,0026

–0,46

1,026

7. JUR ≠ 300 para RDPC > 400
8. Demais Rendimentos
Total

0,76

0,8970

0,0068

1,20

–0,330

17,39

0,7276

0,1266

22,32

–0,161

100,00

0,5670

0,5670

100,00

–

Elabora própria.

Embora a parcela 6 seja estimativa grosseira dos rendimentos do BolsaFamília, a respectiva medida de progressividade é coerente com o valor (1,1)
que pode ser calculado a partir de resultados obtidos por Soares et al. (2006),
utilizando cuidadosamente as informações sobre programas de transferência
de renda disponíveis na PNAD de 2004.
Verifica-se que a progressividade da parcela 6 (1,026) é 2,4 vezes maior do
que a progressividade de aposentadorias e pensões “oficiais” iguais a um
salário mínimo (0,420). Se o objetivo for reduzir a desigualdade, é muito mais
eficiente aumentar os rendimentos do Bolsa-Família do que gastar o mesmo
montante com aposentadorias e pensões iguais a um salário mínimo. Isso
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reforça a conclusão de Barros, Carvalho e Franco (2006), que afirmam que
o Bolsa-Família é 2,5 vezes mais efetivo que o salário mínimo para reduzir a
pobreza.
Note-se que mesmo no caso do BPC (parcela 5), o índice de progressividade é
substancialmente mais baixo do que para o Bolsa-Família.

Apêndice 1
Características da distribuição do rendimento domiciliar per capita
nas Unidades da Federação em 2005
Com base nos dados da PNAD de 2005, foram obtidas as características básicas da distribuição do RDPC em cada Unidade da Federação apresentadas
na Tabela A1.
A RDPC média por Unidade da Federação vária de R$ 184,2 no Maranhão a
R$ 849,3 no Distrito Federal. Depois do Maranhão, a média mais baixa é a de
Alagoas (R$ 204,5), sendo que a renda mediana é praticamente a mesma nesses dois estados (R$ 112,00). As medianas mais altas são as do DF e de Santa
Catarina (R$ 393,3 e R$ 390,00, respectivamente).
Excluindo o Maranhão, todos os estados do Nordeste mostram desigualdade
especialmente elevada, com índice de Gini acima de 0,55, T de Theil acima de
0,6 e porcentagem da renda apropriada pelo décimo mais rico (10+) acima de
44%. De outra parte, de São Paulo para o Sul a desigualdade é comparativamente menor, com índice de Gini abaixo de 0,54, T de Theil abaixo de 0,59 e
porcentagem da renda apropriada pelo décimo mais rico abaixo de 43%.
O estado de Santa Catarina se destaca pela desigualdade comparativamente
baixa. O fenômeno merece análise específica, mas parte da explicação certamente está na história do estado, no qual teve grande importância a colonização sistemática com propriedades familiares.
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Tabela A1
Principais Características da Distribuição do Rendimento Domiciliar per Capita nas Unidades da Federação, de Acordo
com os Dados da PNAD de 2005
Pessoas por
Domic.

Média (R$)

Mediana (R$)

90o Percentil
(R$)

G

T

1.533

3,56

367,1

200,0

714

0,567

0,693

14,5

45,8

AC

639

3,96

294,4

150,0

650

0,585

0,682

13,5

47,4

AM

3.251

3,94

294,2

176,0

588

0,513

0,544

17,4

40,9

RR

360

3,93

272,1

156,0

600

0,547

0,624

15,0

42,9

PA

6.870

4,07

268,3

158,3

515

0,515

0,539

17,4

41,5

AP

594

4,40

249,6

200,0

767

0,525

0,514

16,0

41,0

TO

1.287

3,65

296,1

166,7

637

0,536

0,566

16,1

42,7

Unidade da
Federação

Pessoas (1000)

RO

50–

10+

MA

6.056

4,22

184,2

112,5

352

0,519

0,563

17,0

40,7

PI

2.978

3,86

232,9

122,0

457

0,589

0,761

13,6

48,3

CE

7.895

3,78

245,8

131,1

450

0,577

0,720

14,3

47,6

RN

2.990

3,73

311,3

150,0

627

0,595

0,785

13,7

50,1

PB

3.535

3,80

278,7

145,0

507

0,578

0,743

14,5

48,4

PE

8.256

3,74

267,1

136,0

524

0,586

0,763

13,9

48,6

AL

2.991

3,96

204,5

112,0

400

0,565

0,667

14,8

46,1

SE

1.945

3,56

286,5

153,3

593

0,553

0,612

15,1

44,2

BA

13.573

3,73

252,0

141,7

497

0,553

0,643

15,5

45,1

MG

18.865

3,40

407,6

250,0

800

0,525

0,564

16,9

42,4

ES

3.372

3,38

441,1

248,8

967

0,554

0,614

15,2

44,4

RJ

14.628

3,10

579,9

302,5

1.233

0,555

0,614

15,3

45,1

SP

39.317

3,30

605,0

358,3

1.240

0,528

0,561

16,5

42,0

PR

10.171

3,29

508,0

300,0

1.033

0,535

0,583

16,1

42,3

SC

5.696

3,23

567,1

390,0

1.100

0,459

0,399

20,1

35,6

RS

10.678

3,12

530,0

321,4

1.100

0,518

0,521

16,9

40,5

MS

2.249

3,32

425,0

250,0

925

0,528

0,546

16,5

41,6

MT

2.778

3,52

404,4

243,6

850

0,520

0,525

17,0

41,3

GO

5.588

3,30

431,7

243,2

800

0,552

0,737

16,0

45,9

DF

2.258

3,41

849,3

393,3

2.100

0,603

0,678

11,1

45,5

180.354

3,46

435,9

237,5

906

0,567

0,653

14,2

45,1

Brasil
Elaboração própria.
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Apêndice 2
Divisão em estratos de renda de maneira a maximizar a desigualdade entre estratos
A metodologia para fazer uma divisão em estratos de maneira a maximizar
a desigualdade entre estratos (ou minimizar a desigualdade dentro dos estratos) foi analisada por Aghevli e Mehran (1981) e por Davies e Shorrocks
(1989).

nh
µ
e h o número de pessoas e a renda média do h-ésimo estrato e seja ε h o
Vamos considerar, em geral, uma divisão dos dados em k estratos. Sejam
limite entre esse estrato e o seguinte (com h = 1, ..., k).
Aghevli e Mehran (1981) deduzem que, para maximizar o índice de Gini entre
estratos, devemos ter

nh µ h + nh +1 µ h +1 ,
εh =
nh + nh +1
isto é, o limite entre dois estratos deve ser igual à renda média no conjunto
dos dois estratos. Isso significa que para k = 2 o limite entre os dois estratos
deve ser a renda média da população.
Os mesmos autores mostram que, para maximizar o valor do T de Theil entre
estratos, os limites devem ser tais que

Se o quadrado do coeficiente de variação for adotado como medida de desigualdade, os limites devem ser

εh =

1
( µ h + µ h +1 )
2

Usando o mesmo procedimento que Aghevli e Mehran (1981), deduzimos
que para maximizar o L de Theil entre estratos devemos ter
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Com base nas expressões apresentadas neste apêndice, é possível determinar
os limites desejados, por meio de processo iterativo. Como vimos, o processo
iterativo não é necessário no caso da divisão em dois estratos para maximizar
o índice de Gini entre estratos, pois nesse caso o limite é, simplesmente, a
renda média da população.
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