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INTRODUÇÃO

O plano de trabalho foi estruturado a partir da discussão sobre a evolução recente 
da desigualdade de renda corrente em dois países, Brasil e Estados Unidos. Duas 
outras dimensões foram complementarmente abordas: a associada ao 
desemprego e a ausência de proteção social da ocupação. 
O tema da desigualdade tem sido objeto de preocupação crescente nas políticas 
públicas e na discussão acadêmica, no Brasil e no mundo. Neste início de Século, 
observa-se a consolidação de situações socioeconômica marcadas pelo aumento 
das desigualdades tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento 
(Nações Unidas. 2005; OCDE, 2009). O recrudescimento das desigualdades no 
mundo tem sido visto com razoável espanto, pois se considerava que o problema 
estivesse sido definitivamente superado ao menos nos países desenvolvidos e que 
as novas configurações de programas sociais adotadas nos países em 
desenvolvimento teriam aberto caminho para sua superação. A experiência recente 
brasileira tem sido uma exceção no mundo. Ao longo da década passada, o país 
conheceu um recuo da desigualdade de renda corrente, isto é, daquela associada 
aos rendimentos mensalmente recebidos pela população no mercado de trabalho e 
das políticas públicas (Barros, 2011; Hoffmann, 2007; e Dedecca, 2007). 

METODOLOGIA 
Um primeiro orientado para uma revisão bibliográfica que permita apresentar uma 
síntese das abordagens sobre desigualdades. A  revisão bibliográfica foi realizada 
a partir da base documental dos projetos de pesquisa em curso, lançando mãos de 
novos documentos que sejam convergentes com o tema explorado. A revisão 
bibliográfica deu formação acadêmica adequada à bolsista no tema central do 
plano de trabalho.
O outro passo metodológico foi realizado na organização e uso das bases de 
dados. Duas bases foram utilizadas: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
– PNAD e Current Population Survey – CPS. O uso das bases se fez a partir dos 
microdados, através do uso do SPSS. 

RESULTADOS
A composição dos arranjos domiciliares brasileiros vem se modificando ao longo 
dos anos, como decorrência tanto de fatores demográficos quanto dos 
socioeconômicos. 
De 2001 para 2005, grande parte das famílias unipessoais não só se moveu do 5 º 
para o 6 º décimo da distribuição das rendas familiares, mas também teve forte 
aumento em seu peso relativo no total de tipos de família. 
No entanto, como essas alterações deram-se próximas à mediana da distribuição, 
o efeito sobre a desigualdade não deve ter sido marcante. Outro fato notável é que 
as famílias de menor renda (dois primeiros decis) apresentam maior densidade de 
famílias com filhos e isso tem um efeito concentrador sobre a desigualdade. 
Quando se compara a evolução dos resultados percebe-se que a diferença entre 
os decis mais ricos e os mais pobres diminuiu ao longo dos anos, e embora essa 
diminuição tenha um efeito positivo sobre a desigualdade, ainda se faz necessário 
diminuir essa diferença em um grau mais elevado para que o Brasil consiga 
combater a desigualdade e pobreza intensa presente em seu território, e que fica 
mais evidente quando se compara com a desigualdade nos países desenvolvidos.
Em relação às regiões, ao comparar a participação que cada região tem em 
relação aos dois primeiros decis de famílias com filhos, nota-se que a região nor - 

deste e sudeste possuem as maiores participações com, respectivamente, 29% e 
41%. A explicação desses dados está no fato de que a região nordeste é 
caracterizada pela grande pobreza da população e pela falta de instrução, o que 
leva as famílias a terem mais filhos e a continuarem com o seu estado de pobreza. 
Já em relação à região sudeste, essa alta porcentagem pode ser explicada pelo 
fato de essa região ter uma alta concentração populacional e um alto índice de 
migração da região nordeste para ela em busca de melhores condições de vida, 
fazendo com que grande parte da população que vive em condições precárias de 
pobreza fique concentrada nela.
Quando se analisa as tabelas de chefes mulheres, os dados nos mostram que a 
porcentagem de chefes mulheres cresceu ao longo dos anos. Isso pode ser 
explicado pelo fato das mulheres estarem enfrentando a desigualdade em relação 
aos homens e se inserirem cada vez mais no mercado de trabalho e contribuindo 
para o aumento da população economicamente ativa, sendo que isso as torna 
mais independentes e seguras e as possibilita chefiar famílias.

CONCLUSÕES
O aumento da desigualdade é um movimento comum dentre os países 
desenvolvidos e predominante entre os em desenvolvimento, sendo o Brasil um 
país que escapou desse movimento. 
Em relação aos países desenvolvidos, a desigualdade de oportunidade afeta o 
desempenho da economia, aumenta os desafios políticos devido aos 
ressentimentos sociais e gera instabilidade política. 
Um desafio para a política é facilitar e eucourajar o acesso à empregos para 
grupos representados. Nas duas últimas décadas, o aumento do nível educacional 
foi um dos elementos mais importantes para contrariar o aumento da desigualdade 
de renda. Não há como evitar o aumento da desigualdade. Globalização e 
mudanças tecnológicas oferecem oportunidades mas também aumentam os 
desafios que podem ser enfrentados com políticas efetivas. 
Ao se discorrer sobre a queda desigualdade de renda corrente ocorrida no Brasil, 
os estudos nos mostram um enfoque insuficiente para revelar a evolução e a 
complexidade do quadro presente no país. A adoção de um enfoque mais amplo 
sobre a desigualdade requalifica o movimento observado ao longo da década 
passada, pois ao mesmo tempo em que mostra a dimensão estrutural da 
desigualdade socioeconômica presente no país, também evidencia que a 
complexidade do problema determina que sua superação ou redução depende de 
alterações que requerem tempo e mudanças estruturais da sociedade brasileira, o 
que exige um esforço das políticas públicas econômica e social visando ampliar 
seu papel distributivo (Dedecca, 2012). Entretanto, vale destacar a importância do 
que ocorreu no Brasil na última década e que foi mostrado no desenvolvimento 
desse relatório. Pela primeira vez, uma fase de crescimento com capacidade 
distributiva foi observada. A reprodução da relação entre crescimento e distribuição 
com uma crescente melhora das políticas públicas poderá gerar resultados 
socioeconômicos aprimorados para os próximos anos, possibilitando uma 
transformação social que se manifeste na redução das desigualdades com maior 
justiça social.  A realização de tal fato dependerá da capacidade da sociedade em 
reproduzir e ampliar o crescimento e os instrumentos econômicos e sociais 
distributivos. Em contraste, os países desenvolvidos de modo geral passam por um 
quadro diferente com o crescimento da desigualdade, modificando a tendência de 
queda que havia sido estabelecida.
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