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INTRODUÇÃO E METODOLOGIA: 

Mediante o cenário mundial em que muitos países apresentam uma desigualdade econômica 

crescente desde a década de 1980, com um aumento especialmente acentuado nos últimos dois anos 

devido à pandemia de COVID-19, minha pesquisa tem como objetivo abordar as principais intervenções 

recentes no estudo da desigualdade social, comparando as visões dos autores selecionados e 

analisando como suas diferentes teorias nos ajudam a olhar para o tema, principalmente no Brasil. A 

revisão bibliográfica, assim, conta com as obras dos autores: Thomas Piketty (2014), Joseph Stiglitz 

(2012), Anthony Atkinson (2015), James Galbraith (2016), Branko Milanovic (2017) e Pedro Ferreira de 

Souza (2018). 

A metodologia, portanto, consistiu na revisão bibliográfica das obras escolhidas, no resumo dos 

textos, na comparação da visão desses autores e na análise das bases empíricas apresentadas por 

cada um. No que concerne à leitura, foram abarcadas as discussões de cada autor quanto as principais 

definições, conceitos e controvérsias no estudo da desigualdade social, bem como os indicadores e os 

dados apresentados por eles. À luz dessas considerações, com o intuito de aproximar esses estudos 

das atuais realidades econômicas brasileira e mundial e atualizar, assim, o arcabouço teórico 

possibilitado pela revisão bibliográfica, outras contribuições foram incorporadas à pesquisa, como alguns 

números e conclusões do relatório World Inequality Report 2022 e os valores para o ano de 2021 

referentes à concentração de renda e riqueza provenientes da World Inequality Database. Alguns desses 

dados são apresentados a seguir. 

Segundo a World Inequality Database, o mais extenso banco de dados disponível sobre a 

evolução histórica da distribuição mundial de renda e riqueza e a fonte primária das análises e 

conclusões da obra revisada de Piketty (2014), em 2021, os 10% mais ricos do mundo, denominados 

por Piketty (2014) de “classes superiores”, detiveram 52,17% da renda nacional, sendo essa mensurada 

em paridade do poder de compra (PPC), após o funcionamento dos sistemas de pensão e desemprego 

e antes dos impostos e transferências. Como mostra o Gráfico 1, o Brasil ultrapassa esse valor em pouco 

mais de seis pontos percentuais, uma vez que, aqui no país, os 10% mais ricos detiveram 58,56% da 

renda nacional. O mesmo acontece no percentil do 1% mais rico. O mundo registou uma concentração 

de 19,25% da renda nacional nas mãos do 1% do topo, enquanto no Brasil esse número também foi 

elevado em mais de seis pontos percentuais, registrando uma concentração de 26,6%. Quanto aos 40% 

do meio, denominados por Piketty (2014) de “classes médias”, no mundo essa parcela deteve 39,43% 
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da renda nacional e no Brasil praticamente oito pontos percentuais a menos, registrando 31,37%. Por 

último, os 50% que compõe a base da distribuição de renda, denominados por Piketty (2014) de “classes 

populares”, detiveram no mundo apenas 8,4% da renda nacional. No Brasil, esse número foi pouca coisa 

maior, registrando 10,07% da renda nacional nas mãos dos 50% mais pobres. 

De acordo com o World Inequality Report 2022, pesquisa coordenada, entre outros, por Piketty, 

no Brasil, em 2021, os 50% mais pobres ganharam 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. Essa 

distância entre as classes populares e as classes superiores é ainda maior quando olhamos para a 

concentração da riqueza pessoal líquida, também mensurada em PPC e ilustrada no Gráfico 2. Os 10% 

do topo detiveram no país quase 80% da riqueza pessoal líquida em 2021, sendo quase 50% da riqueza 

nas mãos do 1% mais rico, enquanto os 50% mais pobres somaram um patrimônio negativo de -0,36%. 

Já no mundo, os 10% do topo detiveram 75,5% da riqueza pessoal líquida, estando 37,81% da riqueza 

detida pelo 1% mais rico e apenas 2,03% detida pelos 50% mais pobres. Em suma, o mundo e 

notadamente o Brasil estão marcados por um nível muito alto de desigualdade de renda e um nível ainda 

mais extremo de desigualdade de riqueza.  

Gráfico 1 - Concentração da renda nacional antes dos impostos em 2021 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) a partir da World Inequality Database 

Gráfico 2 - Concentração da riqueza pessoal líquida em 2021 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) a partir da World Inequality Database 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Uma das teorias que buscam explicar as tendências de longo prazo da desigualdade dentro dos 

países é a chamada “ondas de Kuznets” de Milanovic (2017). Essa teoria parte do descontentamento 

que a hipótese de Kuznets passou a viver, sobretudo, a partir dos anos 1980. Como explica Souza (2018, 

p. 75), a partir de estimativas para as frações de renda dos mais ricos nos Estado Unidos entre 1913 e 

1948, “[Kuznets] propôs que, no longo prazo, o processo de desenvolvimento provocaria primeiro o 

aumento, seguido por um período de estabilidade e, por fim, de redução da desigualdade”. Essa teoria, 

conhecida pelo gráfico em forma de “U invertido” formado pela trajetória da desigualdade, tornou-se um 

mantra intelectual e político nas primeiras décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Esse 

mantra, então, caiu por terra quando a desigualdade descendente nos países ricos desapareceu e 

transformou-se numa curva com tendência ascendente a partir da década de 1980. Frente a esse 

cenário, Milanovic propôs uma extensão da hipótese de Kuznets, que não mais conseguia explicar a 

crescente desigualdade registrada depois de 1980, mas que, para o autor, é consistente com a trajetória 

da desigualdade nos países ricos entre 1850 e 1980. 

Para Milanovic (2017, p. 61), a sua teoria das ondas de Kuznets têm “potencial para explicar, em 

termos gerais, as mudanças ocorridas na desigualdade no período que antecedeu a Revolução 

Industrial, no período subsequente até à revolução Reagan-Thatcher e no período mais recente”. 

Resumidamente, de acordo com o autor, a última metade do milênio foi caracterizada por ondas de 

aumentos e diminuições alternadas da desigualdade. Nesse contexto, segundo Milanovic, o Brasil, 

mesmo não estando no grupo dos países ricos, tem o formato das mudanças em termos de desigualdade 

dos últimos 150 anos compatível com o formato da primeira onda de Kuznets. Isso porque o país passou 

por um período de aumento da desigualdade até por volta de 1950, seguido por um período de 

estabilização em um nível muito elevado nas décadas de 1970/80 até uma diminuição constante da 

desigualdade no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000. Além disso, Milanovic (2017, p. 93) 

ressalta que “as forças econômicas que Kuznets tinha em mente – educação mais alargada, salários 

mínimos mais elevados, transferências sociais aumentadas – são precisamente as forças tidas como 

responsáveis por diminuir a desigualdade no Brasil [durante o final do século XX e começo do XXI]”.  

Atkinson (2015) também ilustra muito bem esse cenário vivido pelo Brasil e outros países da 

América Latina. Segundo o autor, o Brasil, entre 2001 e 2011, teve uma queda de seis pontos 

percentuais no coeficiente de Gini. Podemos constatar esse resultado com o estudo de 2012 do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) intitulado como “A Década inclusiva (2001-2011): desigualdade, 

pobreza e políticas de renda”. De acordo com essa pesquisa, o coeficiente de Gini brasileiro passou de 

0,594 em 2001 para 0,527 em 2011, atingindo o menor nível de desigualdade de renda desde os 

registros nacionais iniciados em 1960. Resumidamente, Milanovic, Atkinson e Stiglitz responsabilizaram 

a combinação entre as mudanças em rendas de mercado e a redistribuição expandida por essa redução 

na desigualdade brasileira. Essa análise também é compatível com os dados da pesquisa do Ipea, uma 

vez que, segundo o estudo, o crescimento dos salários foi o principal indicador para a melhoria da 

desigualdade no país, seguido pelos rendimentos previdenciários, com 19% de contribuição, pelo Bolsa 

Família, com 13%, e os 10% restantes dizem respeito aos benefícios de prestação continuada e outras 

rendas.  

Entretanto, com a forte aceleração da crise econômica brasileira em 2014 e a guinada liberal que 

se seguiu em 2016, o problema da desigualdade voltou a ser colocado em segundo plano, 

acompanhado, ainda, por questionamentos crescentes com relação à função distributiva do Estado, o 
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que agravou ainda mais a conjuntura vigente desde então. Como destaca Galbraith (2016), as 

instituições políticas são uma fortaleza contra às crescentes desigualdades, ou seja, o desmoronamento 

dessas instituições pode contribuir para mudanças abruptas e aumento nos níveis de desigualdade que 

podem ser difíceis de reverter (como já estão sendo).  

Além disso, como focaliza Stiglitz (2012), sobretudo após a Crise Financeira de 2008-2009, o mal 

funcionamento da macroeconomia mundial fez com que o ritmo de destruição fosse maior do que o de 

criação de empregos. Os trabalhadores são, assim, amplamente atingidos: pelo enorme desemprego, 

pela queda dos salários e pela insegurança e desigualdade que não são apenas com relação à renda, 

mas também ao acesso à saúde física e mental. Em suma, a globalização financeira e produtiva da 

década de 1980, que culminou no fenômeno de desregulamentação e financeirização como padrão 

sistêmico de riqueza, levou a dezenas de crises econômicas e, consequentemente, ao aumento elevado 

da desigualdade a nível global.  

CONCLUSÕES: 

Atkinson (2015) destaca que, embora atualmente a riqueza seja distribuída de forma mais ampla, 

boa parte da posse dela corresponde a pouco ou nenhum controle sobre as atividades produtivas da 

economia, ou seja, não há uma equalização do poder econômico. Como exemplifica Atkinson (2015, p. 

138), “a propriedade da casa, que constitui boa parte da riqueza da maioria da população, não traz 

consigo o controle sobre empregos ou investimento”. Para mudar esse cenário, propondo um conjunto 

de medidas que podem reduzir a desigualdade econômica, Atkinson conclui que é fundamental aprender 

com os períodos significativos nos quais a desigualdade caiu, como as décadas do pós-guerra na Europa 

e a primeira década dos anos 2000 na América Latina, como foi o caso do Brasil. Segundo o autor, essas 

experiências sugerem que a combinação entre redução da diferença de rendas de mercado e uma 

redistribuição mais eficiência pode ser a base para propostas concretas que possibilitem a redução da 

desigualdade econômica. Ademais, Atkinson enfatiza a importância de não deixar a discussão sobre o 

tema ser marginalizada na economia. Essa última questão é um dos pontos de discussão mais 

importantes da contribuição de Souza (2018), que se debruçou sobre a trajetória do interesse pelo tema 

da desigualdade social.  

Segundo Souza (2018), no Brasil, o golpe de 1964 e a brutalidade do Estado foram divisores de 

águas. Durante a ditadura, houve uma oposição nítida entre os defensores do regime, que reafirmavam 

versões de narrativas benignas com relação à desigualdade vigente, e os críticos do regime, que 

apontavam as contradições e a permanência no país dos antagonismos e conflitos de interesses. Em 

síntese, os tumultos político, econômico e social das décadas de 1960/70 trouxeram de volta no Brasil 

e no mundo as questões distributivas à superfície. O mesmo aconteceu nos últimos anos. Sobretudo 

devido à grave crise mundial econômica, política, social e sanitária, houve um ressurgimento do 

interesse pela desigualdade que, segundo Souza (2018, p. 171), veio associado ao “reconhecimento 

crescente da influência dos arranjos institucionais de cada país, considerados mais como processos 

históricos e políticos do que como tentativas racionais de maximizar a eficiência. Em suma, a economia 

política da desigualdade retornou à agenda”. É de carona com esse retorno da desigualdade social à 

agenda, sobretudo frente ao cenário pandêmico no qual deu-se minha pesquisa, que conduzo o meu 

estudo e me dedico a contribuir com esse tema que deve ser tão caro ao nosso país e que jamais deve 

voltar a ser marginalizado na economia. 
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Por fim, como enfatiza Piketty (2014, p. 367), “é ilusório pensar que existem, na estrutura de 

crescimento moderno, ou nas leis da economia de mercado, forças de convergência que conduzem 

naturalmente a uma redução da desigualdade de riqueza ou uma estabilização harmoniosa”. É por isso 

que se faz urgente e necessário estudarmos, discutirmos e colarmos em prática alternativas de 

organização econômica, política e social que contemplem objetivos, de curto e longo prazo, de combate 

à desigualdade social, especialmente no Brasil. Em que ponto se inicia o esforço e o mérito e termina a 

sorte? Assim como enfatiza Piketty, acredito que essa problemática nunca será resolvida por meio de 

princípios abstratos ou fórmulas matemáticas. As instituições formais e informais que organizam essa 

discussão, as decisões subsequentes e as relações de força e persuasão entre os grupos sociais 

desempenham um papel medular na buscar por respostas e ações que contemplem a necessária 

deliberação democrática e o confronto político. O desenvolvimento de um Estado fiscal e social 

amplamente difundido e funcional é de importância fundamental para o futuro do planeta.  

Mediante o exposto, espero com o final da minha pesquisa emparelhar, adensar e explicitar as 

propostas práticas de medidas interventivas ao estado atual de organização econômica e política dos 

países mais estudados pelos autores, que são os países centrais e desenvolvidos como França, Reino 

Unido e Estados Unidos, a fim de pensar as suas aplicabilidades e adaptações necessárias à realidade 

brasileira. Além do mais, no horizonte de longo prazo deste estudo, busco dar o passo inicial para o meu 

trabalho de monografia, que terá como tema a desigualdade social no Brasil durante o período recente, 

podendo esta pesquisa se tornar o seu primeiro capítulo.  

“Se você não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um 

economista sério. Você é um tecnocrata.”  – Maria da Conceição Tavares 
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