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RESUMO 
 

 

Este trabalho busca analisar a relação entre desigualdade de renda e 

desenvolvimento. Primeiramente, uma revisão das teorias relacionando 

desigualdade de distribuição e renda e crescimento econômico. Posteriormente, é 

discutida a diferença de abordagens para o desenvolvimento, o qual, nesse trabalho 

é adotado como diferente de crescimento. Abordando uma perspectiva mais no 

sentido de desenvolvimento humano e social. Em seguida, é apresentada a relação 

da desigualdade de distribuição da renda e desenvolvimento no Brasil entre os anos 

2001 a 2011. Conclui que a desigualdade de renda é um fator que exerce influência 

na desigualdade de desenvolvimento e que as desigualdades, em todas as formas, 

devem ser combatidas para se atingir um nível melhor de desenvolvimento humano 

e social.  

Palavras-chave: Desigualdade de renda. Desenvolvimento Econômico. Capital 

Humano. Capital Social. Economia Brasileira. 
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INTRODUÇÃO 
 

A preocupação com a desigualdade de distribuição de renda não é nova 

nem entre os governos e nem entre os teóricos de economia. No Brasil, nos anos de 

1960 a 2000, a elevada desigualdade de renda foi fruto das altas inflacionárias que a 

economia passou. Nesse sentido, buscaram-se controlar a inflação para diminuir a 

desigualdade. Controlada a inflação a desigualdade de distribuição de renda 

diminuiu, mas não deixou de ser uma variável que merecesse preocupação e 

soluções para sua queda. Foi constatado que a desigualdade é o fator principal para 

a má distribuição de renda. Nesse sentido, programas de transferência de renda 

foram implementados com a finalidade de elevar a igualdade de renda, os quais 

foram bem sucedidos nos anos de 2001 a 2005. Entretanto, nos últimos anos têm se 

discutido a eficácia das políticas de transferências de renda no Brasil para diminuir a 

desigualdade, visto que nos últimos quatro anos a desigualdade de renda manteve-

se estável.  

No primeiro capítulo deste trabalho são apresentadas as diferentes 

abordagens da teoria econômica para a relação entre distribuição de renda e 

crescimento econômico.   As evidências de estudos apresentados aqui pela teoria 

mostram que pode haver relação tanto positiva como negativa entre essas variáveis. 

Assim, não há um consenso sobre isso.  

O capítulo 2 trata do conceito de desenvolvimento, que dependendo do 

autor, pode ser considerado como crescimento econômico, mas levando em 

consideração que o desenvolvimento é fruto de mudanças estruturais, nesse 

sentindo há um consenso entre os autores. Para Bresser (2008) o desenvolvimento 

busca atender um objetivo fundamental direto que é o bem o estar, e indiretamente 

outros quatro objetivos que todas as sociedades buscam: a segurança, a liberdade, 

a justiça social e a proteção do ambiente.  Ele está relacionado às mudanças 

estruturais, culturais e institucionais de uma sociedade. No capítulo também são 

apresentados alguns caminhos para atingir o Desenvolvimento: através da 

diminuição de todas as desigualdades para aumentar o padrão de vida dos pobres 

e, principalmente, da diminuição da desigualdade de renda que afeta a extrema 

pobreza e pobreza.    
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O capítulo seguinte aborda a desigualdade de renda no Brasil de 2000 a 

2011. No período de 2001 a 2005, período marcado pelo nascimento da Bolsa 

Família em 2003, o índice de Gini teve uma queda expressiva de quase 5%. Dados, 

dos 2001 a 2011, como renda média, Gini, comportamento da pobreza são 

apresentados, brevemente discutidos e mostrados a relação entre eles.  Para o caso 

brasileiro a diminuição do índice de Gini tem relação às transferências de renda e a 

diminuição das desigualdades do mercado de trabalho.  

Por fim as considerações finais de que para alcançar níveis elevados de 

desenvolvimento é necessário diminuir as desigualdades existentes. Não somente a 

desigualdade de renda, mas é necessário investir em capital social, na capacidade 

da sociedade de cooperar, nas normais sociais, na cultura e de regular seus 

conflitos democraticamente e no capital humano que viabiliza o conhecimento e as 

capacidades dos indivíduos assegurando que o desejo de mudança possa ser 

alcançado.   
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Capítulo 1 CRESCIMENTO E DESIGUALDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA. 

1.1 A Hipótese de Kuznets. 

A preocupação dos economistas com a desigualdade de distribuição de 

renda não é recente, tal discussão foi colocada em pauta pelos primeiros estudiosos 

de economia. Ricardo e Marx escreveram sobre o tema e defendiam que a 

tendência era que renda se concentraria nas mãos de poucos, dos proprietários de 

terra para o primeiro autor e dos capitalistas industriais para o segundo (PIKETTY, 

2014).  

Passada as discussões antigas, o autor que retomou o debate e que fez a 

primeira teoria sobre crescimento e desigualdade de distribuição de renda 

fundamentada em estudo estatístico e que até hoje tem forte aceitação foi Simon 

Kuznets em seu trabalho intitulado Economic Growth and income inequality (1955). 

Ele verificou, analisando dados referentes à renda per capita dos Estados unidos, 

Inglaterra e Alemanha, que no curto prazo o crescimento econômico seria 

acompanhado pelo aumento da desigualdade de renda e no longo prazo o 

crescimento econômico diminuiria essa desigualdade. O modelo de Kuznets se 

fundamenta na transição da população entre dois estágios de desenvolvimento, o 

agrícola e o industrializado, no primeiro estágio devido à concentração de renda a 

distribuição per capita é baixa e há baixa produtividade, porém na fase de 

industrialização a produtividade aumenta e gera maior renda per capita. (KUZNETS, 

1955). “Esse fenômeno pode ser justificado pelo fato de que a produtividade per 

capita nas atividades industriais (urbanas) cresce mais rapidamente do que na 

agricultura – o que gera o aumento na desigualdade.” (SALVATO et al. 2006, p. 15).  

               Essa hipótese ficou conhecida como U invertido de Kuznets e acalmou boa 

parte dos economistas da época por acreditar que para haver uma melhor 

distribuição de renda era só deixar a economia seguir seu curso natural de 

crescimento, e que a má distribuição era apenas uma fase que todas as economias 

tinham que passar. 

A curva de Kuznets ao longo desses anos tem servido de base para 

vários estudos sobre crescimento e desigualdade de distribuição de renda. 

Baseando-se nela diversos pesquisadores têm feito o mesmo teste para diferentes 

países, alguns têm corroborado para a hipótese do U invertido outros não. Ahluwalia 
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(1976a, 1976b)1 apud Barro (2000) confirma uma forte regularidade empírica. Anand 

e Kanbur (1993)2 sugeriram que essa relação havia enfraquecido ao longo do tempo. 

Entretanto, até aqueles que confirmam a hipótese apontam algum problema com o 

resultado. Papanek e Kyn (1986)3 assinalam que um dos problemas do estudo de 

Kuznets é que ele pouco explica as variações de desigualdade entre países ou a 

desigualdade ao longo do tempo. 

Barro (2000) argumenta que há uma relação entre desigualdade de 

distribuição de renda e crescimento. Para ele a desigualdade retarda o crescimento 

nos países pobres, mas incentiva o crescimento em países ricos. Ressalta ainda que 

as políticas de distribuição de renda nos países pobres podem ajudar a promover o 

crescimento, mas em países ricos essa redistribuição parece envolver uma troca 

entre os benefícios de uma maior desigualdade e uma redução no crescimento. 

 

1.2 Relação entre desigualdade e crescimento. 

Diversas teorias têm explicado como a desigualdade pode afetar o 

crescimento, isso acontece por: meio de imperfeições no mercado de crédito, 

política econômica e agitação social, taxas de poupança e incentivos. Abaixo será 

explicado como cada uma dessas variáveis interfere no crescimento e na 

distribuição de renda.  

 

1.3 Imperfeições no mercado de crédito.   

 O mercado de crédito é imperfeito, pois reflete informação assimétrica. O 

credor não consegue diferenciar os tomadores exigindo várias garantias e altas 

taxas de juros sobre o empréstimo. Outra dificuldade dos credores em realizar os 

empréstimos está relacionada às limitações das instituições jurídicas. Em países 

                                                             
1 AHLUWALIA, M. Income Distribution and Development, American Economic Review, v. 66, n.5, 

p.128-135, 1976a 
_____ ;. Inequality, Poverty and Development, Journal of Development Economics, v.3, p. 307-
342, 1976b. 

2 ANAND S.; KAMBUR S. M.  The Kuznets Process and the Inequality- Development 
Relationship, Journal of Development Economics, v.40, 25-72. 1993 

3 PAPANEK, G.:  KYN, O. “The Effect on Income Distribution of Development, the Growth Rate 
and Economic Strategy, Journal of Development Economics, v. 23, n.1, :55-65, 1986 
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menos desenvolvidos há dificuldade em cobrar os débitos, por exemplo, a lei de 

falência que protege os bens dos devedores. (MENDES, 2013) 

Dessa forma, o difícil acesso ao mercado de crédito é um entrave para o 

crescimento econômico, pois como o aceso a exploração de oportunidades de 

investimento é limitada pelo nível de bens e renda dos indivíduos ele beneficia 

apenas os ricos em detrimento dos pobres. (BARRO, 2000) 

 A dificuldade em obter crédito impede o acesso dos pobres a 

financiamentos para educação. Sabe-se que o investimento em capital humano, o 

grau de escolaridade dos indivíduos, possuem relação positiva com a renda (em 

estudos empíricos está comprovado que o incremento de mais anos de educação 

gera maiores ganhos de renda para esses indivíduos). Nesse sentido fica claro que 

a não obtenção do crédito pelos pobres tende a aumentar a desigualdade. A renda 

deles tenderá a ser baixa diminuindo a renda agregada da economia. (VIANA e 

LIMA, 2010) 

Aghion, Caroli e Garcia-Penalosa (1999) descrevem a formação de um 

círculo vicioso ocasionado quando o crescimento econômico aumenta a 

desigualdade. Para os autores, esse ciclo acontece, pois o governo deverá se 

utilizar de políticas redistributivas, que precisarão ser sempre retomadas para 

garantir as posições relativas dos agentes. Caso contrário a desigualdade será 

crescente. Os autores também descrevem a formação de um círculo virtuoso, 

quando a desigualdade e o crescimento estão relacionados de forma complementar, 

nessa situação, uma política redistributiva geraria maior crescimento e reduziria a 

desigualdade gerando um encadeamento no qual o governo não precisaria agir de 

forma ativa, pois a diminuição da desigualdade e o crescimento se 

complementariam.  

 

1.4 Política econômica e agitação social. 

Alguns teóricos analisam como os fatores da economia política estão 

relacionados ao crescimento e desigualdade. Essa análise é feita através do 

comportamento dos indivíduos perante a economia e dos efeitos da distribuição de 
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renda no crescimento econômico. Os principais teóricos dessa vertente são Alesina 

e Perotti (1996)4, Barro e Mendonça (1995)5 e Ferreira (2000)6. 

Esse modelo descreve, basicamente, uma luta de interesses entre ricos e 

pobres. Os ricos são dotados de mais capital produtivo ou mais habilidades e os 

pobres são dotados de menos capital produtivos e menos habilidades. 

Segundo Mendes (2013) e Araújo (2007), o processo ocorre da seguinte 

maneira, os impostos pagos pelos ricos são usados para financiar tanto as políticas 

redistributivas como os serviços públicos que estimulam o crescimento econômico, 

como a infraestrutura, provisão de bens públicos e proteção dos direitos de 

propriedade.  

O crescimento é fruto da acumulação de capital físico, de capital humano 

e de tecnologia. Altos impostos reduzem os retornos líquidos dos fatores de 

produção, quando a taxação é alta ela reduz o ritmo de acumulação de capital físico 

e humano afetando o crescimento.  

O conflito entre ricos e pobres acontece na escolha entre crescimento e 

distribuição de renda. O primeiro tende a preferir crescimento, já os pobres preferem 

distribuição de renda. Assim, para que suas necessidades sejam almejadas esse 

conflito acontecerá no âmbito político, pois são os políticos que decidem qual política 

econômica será prioridade. E como os políticos visam à reeleição as tomadas de 

decisões do governo será sensível ao interesse do eleitor mediano. 

Para Alesina e Rodrik (1994), em uma situação de alta desigualdade de 

renda com elevado número de pobres a política adotada será a preferida pelo eleitor 

mediano, os pobres, que nesse contexto preferem políticas de redistribuição, pois 

elas aumentam a sua renda. Em economias onde impera a desigualdade o 

crescimento não será prioridade. 

No caso em que a sociedade é menos desigual o eleitor mediano tem 

preferência por menos redistribuição. Isso ocorre, pois, para fazer a política de 

redistribuição o governo impõe taxações sobre o capital e se o eleitor mediano 

                                                             
4 ALESSINA, D.; PEROTTI, D. Income distribution, political instability, and investment. European 

Economic Review, v. 40, n. 6, p. 1203-1228, 1996.. 
5
 BARRO, R.P. de; MENDONÇA, R. S. P. Os determinantes da desigualdade no Brasil. Textos 
para   discussão: IPEA, Rio de Jeneiro, . 377, 1995. 

6
 FERREIRA, F. H. G. Os determinantes da desigualdade de renda no Brasil: Luta de classes ou  
Heterogeneidade Educacional? Textos para discussão PUCRIO, n. 415, fev, 2000. 
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possui capital, prefere que haja menos redistribuição para pagar menos taxas. Como 

conseqüência, essa economia será capaz de crescer mais rapidamente.  

Segundo Mendes (2013), em uma economia desigual se o governo fosse 

capaz de fazer uma abrupta redistribuição, ele poderia direcionar a economia para o 

caminho do desenvolvimento. Os ricos teriam uma perda imediata de sua riqueza, 

mas os retornos futuros de seus investimentos não seriam afetados, contanto que a 

redistribuição não acontecesse novamente em períodos subsequentes, e os pobres 

teriam suas rendas aumentadas, pois aumentaria seu capital, perdendo o interesse 

em políticas de redistribuição.   

O autor relata que essa redistribuição de riqueza não é de fácil 

implementação, pois os direitos de propriedade são protegidos e os ricos possuem 

influencia política para protegerem seu capital. Entretanto, advoga que houve 

situações históricas como, por exemplo, pós-guerra, em que esse tipo de 

redistribuição foi observado.  

Alesina e Rodrik (1994) citam como exemplo, de redistribuição que 

funcionou, o que aconteceu na Coréia do Sul e Taiwan que após a Segunda Guerra 

Mundial fizeram reformas agrárias. As reformas elevaram o número da classe média 

e diminuiu o número de pobres que preferiam a redistribuição.  

Mendes (2013) ressalta que em contraste os países da América Latina 

que não passaram por essas reformas e continuam com nível alto de desigualdade. 

A população de maioria pobre mantém seu apoio a alta taxação e a redistribuição de 

renda. Dessa forma, o histórico político desses países inclui uma série de políticas 

redistributivas que tem dificultado o crescimento desses países. E finaliza 

ressaltando que o crescimento de longo prazo dos países asiáticos tem sido melhor 

que o dos países latino-americanos.   

Se a economia está em um ponto de extrema desigualdade e a taxa de 

crescimento decorrente da redistribuição for negativa, então, essa economia pode 

estar em uma armadilha de crescimento: o produto que o governo redistribui torna-

se cada vez menor ano após ano. Nessa situação, a desigualdade é tão forte que 

desestimula uma nova acumulação de crescimento. 

Outra possibilidade é de que com a redistribuição os pobres podem 

conseguir acumular parte da renda que recebem em vez de consumir tudo. Neste 
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contexto, a redistribuição diminui gradativamente a desigualdade e no longo prazo o 

estoque de capital, físico ou humano, dos pobres aumenta e seu nível de riqueza 

tende ao da classe média. Inicialmente, a economia encontra-se em uma situação 

de desequilíbrio com alta desigualdade e baixo crescimento, mas no longo prazo 

devido às políticas de redistribuição, caminha para uma situação de equilíbrio que 

vai diminuindo a desigualdade chegando num ponto de maior igualdade, onde a 

redistribuição é menos necessária e o crescimento é impulsionado. Por outro lado, 

se com a redistribuição os pobres não atingirem o nível da classe média a política de 

redistribuição melhorará suas vidas apenas temporariamente.  

 

1.5 Taxa de poupança.  

Para Kaldor (1957)7 a taxa de poupança ex post tem relevável importância 

para o crescimento econômico, pois quanto maior, maior será o crescimento 

econômico.         

Essa análise da poupança como estímulo ao crescimento se baseia na 

taxa de poupança dos ricos, pois esses possuem uma maior propensão marginal a 

poupar, elevando, assim, o nível de poupança local e com isso aumentando o 

montante disponível para investimento. Enquanto os pobres consumem toda sua 

renda. Dessa forma, quanto mais concentrada a renda na mão dos ricos maior a 

taxa de poupança da economia. (MENDES, 2013)  

Friedman argumenta que é a renda permanente (renda média ao longo da 

vida) que determina a taxa de poupança e não a renda corrente. Contrapõe-se a 

Kaldor ao afirmar que a proporção da renda poupada dos pobres é igual à dos ricos. 

Para Becker (1975)8 apud Mendes (2013) os pobres e ricos poupam a 

mesma proporção, mas a diferença é que os primeiros poupam para investir em 

qualificações e os ricos poupam para acumular ativos físicos e financeiros. O 

investimento em capital humano feito pelos pobres é registrado nas contas nacionais 

como consumo, por isso os pobres, aparentemente, poupam menos.  

                                                             
7
 KALDOR, J. A new model of economic growth. The economic journal, v. 67, n. 268, p. 591-694, 

dec, 1957. 
8
BECKER, G. Human Capital. NBER, Cambridge, 1975.   
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A justificativa dada por Banerjee e Duflo (2011)9 apud Mendes (2013) 

para explicar um menor nível de poupança dos pobres referem-se as barreiras 

enfrentadas por eles ao acesso aos bancos. Uma dessas é o custo operacional em 

manter uma conta bancária e os custos de acesso aos bancos que são localizados 

longe de áreas rurais. 

Apesar de existir teorias que demonstram relação entre desigualdade de 

renda e taxa de poupança. Estudos econométricos recentes apontam que a 

desigualdade de renda não tem impacto significativo sobre a taxa de poupança. 

Schmidt-Hebbel e Serven (2000)10 refizeram alguns desses estudos baseando-se 

em informações mais recentes e de melhor qualidade e apresentaram novas 

evidências empíricas, para isso, utilizaram os dados de painel compilado por 

Denniger e Squire (1996)11 para reestimar as equações. O resultado mostrou que a 

correlação causal positiva entre desigualdade e poupança encontrada nos estudos 

passados não é robusta para correção de erros de especificação e redução de erros 

de medição. Concluíram que os resultados não dão suporte suficiente para afirmar 

que a desigualdade tenha algum efeito sobre a poupança agregada. (MENDES, 

2013). 

 

1.6 Efeito Incentivo. 

Através do modelo de risco moral pode-se entender como o efeito 

incentivo se relaciona com a renda dos indivíduos. Risco moral refere-se à 

possibilidade de o agente mudar seu comportamento de acordo com diferentes 

incentivos que possa ganhar.  Um exemplo de incentivo é a gratificação por 

produtividade para o trabalhador, contanto que a gratificação seja individual, os 

funcionários se sentirão motivados a produzir mais para serem bonificados pelo seu 

esforço. E contrário, caso o trabalhador produza menos, terá uma redução de seu 

salário, assim, todos serão motivados a trabalhar mais.  

Nessa hipótese se o empregador oferecer salários iguais  

a todos os trabalhadores nenhum deles se sentirá motivado a produzir mais. A 

                                                             
9
 BANERJEE, A., DUFLO, E. Poor Economics. Penguin Books. 2011. 

10 SCHMIDT-HEBBEL, K. SERVÉN, Land L.: Does Income Inequality Raise Aggregate Saving? Journal of Development 
Economics, Vol. 16, pp. 417-446. 2000 

11 DENINGER, K. SQUIRE, L.:A New Data Set Measuring Income Inequality. The World Bank Economic Review, Vol. 10, nº 
3, pp. 565-591. 1996 
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produtividade e o nível de produção alcançarão níveis mais altos quando houver 

desigualdade de salários. Desse modo, pode-se concluir que os incentivos podem 

promover maior nível de renda. “Há, portanto, um papel fundamental da 

desigualdade de renda na promoção de incentivos para os investimentos em capital 

humano e físico, para o trabalho e também tomada de riscos.” (MENDES, 2013, pg 

17-18) 

Quando um governo intervém no contrato de trabalho impondo limites nesse 

sistema de recompensa/punição, tentando reduzir o nível de desigualdade, o 

sistema de incentivo irá fracassar e não irá oferecer um nível ótimo de produção.  Se 

isso vier acontecer “haverá um dilema entre eficiência/produtividade e/ou 

crescimento e a justiça social, a redistribuição reduziria as desigualdades de renda e 

riqueza, mas também diminuiria os incentivos para acumular riqueza.” (AGHION et al 

(1999)12 apud Mendes (2013) p. 18 e Vidigal (2011)). 

Mendes (2013) cita como exemplo de desicentivo a regulamentação, que 

também desestimula o investimento e aumenta o consumo, a política de salário 

mínimo, regulamentação do mercado de trabalho, dos preços dos alimentos, 

restrições ao comércio.  

Assim, países que preferem maior crescimento a redução da desigualdade 

evitarão políticas públicas de redistribuição. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 AGHION, P.; GARCIA-PENALOSA, C.; CAROLI, E.; Inequality and Economic Growth. In: Aghion, 

Phillipe and Williamson, Jeffrey. Growth, Inequality and Globalization, Cambridge University Press, pp. 
5-102, 1999. 
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Capítulo 2 Desenvolvimento Econômico.  

 

O desenvolvimento econômico, segundo Bresser (2008), é um processo de 

acumulação de capital e de incorporações de progresso técnico ao trabalho e ao 

capital que resulta em aumento da produtividade, dos salários, e do padrão de vida 

da população. O desenvolvimento busca atender um objetivo fundamental direto que 

é o bem o estar, e indiretamente outros quatro objetivos que todas as sociedades 

buscam: a segurança, a liberdade, a justiça social e a proteção do ambiente.  Ele 

está relacionado às mudanças estruturais, culturais e institucionais de uma 

sociedade.  

A medida mais usual para desenvolvimento econômico é o aumento da renda 

per capita dos indivíduos, pois ele se traduz no aumento da produtividade. Mas 

quando há apenas aumento da renda per capita, sem ser acompanhado de aumento 

da produtividade de toda economia - e sim de um único setor - não há 

transformações na economia, não ocorre nem desenvolvimento nem crescimento 

econômico. Bresser (2008) cita como exemplo de crescimento de um único setor, 

países vitimas de doença holandesa, nos quais pode ocorrer um aumento limitado 

da renda, mas não acontecem às transformações estruturais, culturais, institucionais 

e também não ocorre o essencial do processo de desenvolvimento que é o aumento 

dos padrões de vida daquela população.  

Muito se tem usado desenvolvimento como sinônimo de crescimento 

econômico, mas eles não são a mesma coisa. Sendo assim, é fundamental não 

confundi-lo com o crescimento econômico ou crescimento da renda. Bresser (2008) 

argumenta que não há diferenças entre eles, pois aumento da renda gera 

crescimento econômico que gera maior desenvolvimento. Para ele, em situações 

normais, mudanças tecnológicas e de divisão do trabalho fruto do aumento de 

produtividade são acompanhadas por mudanças no plano das instituições, da 

cultura, e das estruturas básicas da sociedade. A interdependência dessas 

instâncias – tecnológica e econômica, cultural e institucional – tornou-se consenso 

de que nenhuma delas pode mudar sem gerar mudanças nas outras. Mesmo que 

não se possa definir dentre elas qual é a mais estratégica e prever quando a 

mudança de uma levará a mudança de outra.  
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Para que haja desenvolvimento é necessário que haja uma estratégia 

composta por um conjunto de objetivos, normas, políticas púbicas, práticas privadas, 

entendimentos compartilhados e acordos políticos que orientam o comportamento 

dos agentes econômicos ao gerarem oportunidades de investimento e ao 

estimularem o trabalho e a inovação. (BRESSER, 2006) 

Nesse sentindo o Estado é importante para assegurar o desenvolvimento, 

pois ele é o grande formulador de políticas sociais e econômicas que incentivam a 

melhoria do país, tanto no âmbito do crescimento como no desenvolvimento. 

No outro lado, Schumpeter (1997) advoga que o desenvolvimento não é 

explicado através do crescimento da renda (fluxo circular da renda) como ressalta 

Bresser. Para ele o desenvolvimento é fruto de mudanças descontínuas nos canais 

do fluxo circular que altera o estado de equilíbrio da economia. As mudanças que 

geram desenvolvimento são endógenas ao processo produtivo. O desenvolvimento 

ocorre em situações de inovações e não com crescimento da renda.  

O conceito de desenvolvimento de Schumpeter está relacionado ao processo 

de inovação produtivo e na importância do empreendedor nesse processo. Em sua 

teoria ele assinala a importância do crédito como propulsor para que ocorram essas 

inovações. Os saltos de desenvolvimento ocorrem quando há inserção de uma nova 

tecnologia que gera um novo e melhor produto.  

Sachs (2008) distingue crescimento de desenvolvimento. O primeiro visa 

à multiplicação da riqueza material, crescimento da renda, já o desenvolvimento 

engloba fatores relacionados às conquistas sociais e bem-estar.  Relacionando os 

dois afirma que o crescimento é uma condição necessária para haver 

desenvolvimento, mas diferente do que argumenta Bresser, ele sozinho não é 

suficiente para aumentar a qualidade de vida e o bem-estar de todos e que o 

crescimento não é um objetivo em si mesmo. O crescimento não pode ser visto 

como sinônimo de desenvolvimento se ele não for acompanhado de diminuição do 

nível de desemprego, da pobreza e das desigualdades.  

A idéia de desenvolvimento nasceu da necessidade de reparação das 

desigualdades existentes na sociedade. É uma maneira de diminuir o abismo criado 

pelas disparidades de renda.  
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Nesse sentido, Sachs (2004) alega que o desenvolvimento é inclusivo, 

pois olha para todos da sociedade enquanto o crescimento é excludente, com 

relação ao mercado consumidor, e é concentrador, primeiro a riqueza de uma 

pequena parcela da população deve aumentar para que haja um aumento da renda 

individual do restante da sociedade. 

Conceituando desenvolvimento Sachs (2004, p.14) o relaciona aos 

seguintes direitos humanos:  

 direitos políticos, civis e cívicos; 

 direitos econômicos, sociais e culturais, entre eles o direito ao trabalho 

digno; 

 direitos coletivos ao meio ambiente e ao desenvolvimento.  

O objetivo maior do desenvolvimento é promover a igualdade, assim 

como a equidade e a solidariedade.  

Através da igualdade, ele busca ampliar as oportunidades dos que vivem 

em piores condições a fim de diminuir a pobreza existente.   

Por meio da equidade, tratamento desigual para os desiguais, os mais 

fracos são amparados por ações afirmativas que os coloquem em igualdade aos 

demais.  

A solidariedade está relacionada a pensar o futuro das próximas gerações 

buscando minimizar as externalidades negativas, sociais e ambientais, causadas 

pelo crescimento.  

Amartya Sen (1990) também defende que os conceitos de 

desenvolvimento e crescimento não são iguais. Segundo ele o desenvolvimento é 

um processo de expansão das liberdades reais, liberdade humana, enquanto o 

crescimento é voltado apenas para o aumento da renda individual, da 

industrialização, dos avanços tecnológicos, da modernização social e do Produto 

Nacional Bruto (PNB). A liberdade individual pode ser ampliada com o crescimento 

da renda e do PNB, mas esses são apenas meios de se atingir o desenvolvimento. 

O processo de desenvolvimento inclui também as disposições sociais e econômicas 

como serviços de educação e saúde e direitos civis. O foco para atingir o 

desenvolvimento deve ser voltado para ampliação das liberdades reais e não para o 

crescimento de meios específicos como aumento da renda, pois ele por si só pode 
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tirar o indivíduo de uma situação de miséria, mas não livrá-lo de privações como 

saneamento básico, acesso a saúde e a educação de qualidade.  

Para haver desenvolvimento é necessário romper as principais barreiras 

que privam a liberdade, o foco deve-se ser voltado para a eliminação da pobreza, 

que impede o indivíduo de ter acesso as necessidades básicas como alimento, 

vestimenta e moradia com água tratada e saneamento básico; deve haver ampliação 

das oportunidades econômicas, melhoria dos serviços públicos (saúde e educação) 

e restringir o papel do Estado. 

Somente quando as liberdades reais na forma de liberdade política, 

social, econômica e garantia de direitos civis forem alcançados que uma economia é 

considerada desenvolvida. 

O olhar para assuntos relacionados ao desenvolvimento social iniciou-se 

na década de 70 quando foi notado que a expansão do crescimento econômico não 

resultou em diminuição das desigualdades sociais e da pobreza. Rocha (2003) 

afirma que a pobreza e as desigualdades eram difíceis de eliminar em países 

desenvolvidos e em países subdesenvolvidos a expansão econômica aumentava 

ainda mais as desigualdades existentes.  

Em face dessas constatações o enfoque da política econômica deixou de 

ter apenas como objetivo principal o crescimento econômico, e a nova política 

econômica foi adequada e incluiu como objetivos a redução das desigualdades e da 

pobreza, integrando grupos menos favorecidos ao curso predominante de evolução 

social, econômica e política de cada país. A popularização desse novo enfoque 

aconteceu após a adoção dele pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e do 

Banco Mundial como pressuposto de política econômica.  

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), desenvolvimento é o processo de ampliação das escolhas dos individuais 

que os capacitam e gera oportunidades que os permitem serem o que desejam ser.  

Desenvolvimento é igual a desenvolvimento humano.  

A abordagem do Desenvolvimento humano, diferentemente do 

crescimento econômico que é voltado para o aumento da renda, olha para os 

indivíduos, suas oportunidades e capacidades. Nesse sentido a renda é importante 

como um meio de desenvolvimento e não como fim.  
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O conceito de Desenvolvimento Humano parte da hipótese de que para 

avançar na qualidade de vida de uma sociedade é preciso olhar além do 

crescimento econômico e considerar outras características sociais, culturais e 

políticas que influenciam a qualidade de vida humana. 

 

2.1 Caminhos para o desenvolvimento. 

 

O desenvolvimento econômico acontece somente quando ocorrem 

mudanças estruturais, culturais e institucionais que gerem melhora na qualidade de 

vida. Dessa maneira, ele só é válido quando consegue atingir o principal objetivo 

que é o aumento dos padrões de vida dos pobres. O aumento do padrão de vida, 

segundo Bresser (2014) está relacionado ao aumento da renda e do consumo dos 

pobres. Entretanto, como afirmou Sachs (2008), o crescimento é excludente no 

mercado de consumo e concentrador de renda e riqueza, assim a melhoria do 

padrão de vida dos pobres está atrelada ao aumento da renda e consumo dos ricos. 

Bresser (2014) chama esse fato de perversidade do capitalismo.  

O autor sinaliza que a redistribuição de renda é atraente para elevar os 

padrões dos pobres, mas não é suficiente para assegurar níveis ótimos de consumo 

daqueles. Em virtude do que ocorre em países capitalistas o padrão de distribuição 

de renda varia pouco. “A diminuição da desigualdade só pode ser alcançada em 

termos marginais, ou seja, através do aumento (portanto na margem) dos salários 

dos pobres acima do rendimento dos ricos.” (BRESSER, 2014, p. 45). E sugere que 

a transferência de renda através da adoção de um sistema tributário progressivo 

para os capitalistas rentistas seria o método para diminuir essa desigualdade, mas 

esse grupo possui forte poder político que inviabiliza a implementação desse tipo 

imposto.  

As desigualdades oriundas da expansão do crescimento econômico nos 

países desenvolvidos geraram um descontentamento, pois o crescimento não era 

acompanhado, na mesma proporção, por ganhos em desenvolvimento, pelo 

contrário, mostravam-se cada vez menor. Parecia haver um limite para o padrão de 

vida. A expectativa de vida de um país pobre aumenta nas fases iniciais de 

crescimento, mas à medida que a renda aumenta, o aumento adicional do padrão de 
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vida tem influência cada vez menor na saúde.  Apesar disso, o autor defende que o 

papel-chave para o desenvolvimento é o crescimento econômico.  Bresser 

argumenta que por meio do crescimento econômico uma nação é capaz de cumprir 

os objetivos do desenvolvimento. Países desenvolvidos apresentam maior 

capacidade do Estado em promover: a segurança da sociedade; a liberdade 

individual, que é assegurada por força policial e um sistema judiciário eficazes; a 

justiça social, países desenvolvidos alcançaram maior igualdade e um Estado de 

Bem-Estar social mais desenvolvido do que os países pobres e a proteção ambiental 

é maior em países ricos, mesmo que esses explorem mais a natureza, mostram-se 

mais capazes de proteger o meio ambiente. Nesse sentido, o autor ressalta a 

importância do papel do Estado, capaz e legítimo, para garantir o desenvolvimento, 

e chama a atenção para que somente um país desenvolvido é capaz de gerar as 

receitas fiscais necessárias para custear as ações que geram desenvolvimento.   

Sachs (2004) se opõe a Bresser ao afirmar que o “efeito cascata”, 

desenvolvimento como resultado natural do crescimento, não funciona e é 

inaceitável em termos éticos. Visto que “num mundo de desigualdades abismais, é 

um absurdo pretender que os ricos devam ficar mais ricos ainda, para que os 

destituídos possam ser um pouco menos destituídos.” (SACHS, 2004, p. 26). Nesse 

sentido avalia que o crescimento rápido impulsionado por empresas modernas tende 

a ser concentrador de riqueza e renda gerando maior desigualdade. E que é 

necessário rever os padrões do crescimento e somar outra estratégia de 

crescimento econômico puxado pelo emprego.   

O autor defende que sendo as desigualdades resultados da organização 

social, elas devem ser superadas mediante atos de “voluntarismo responsável”, 

políticas públicas que visem à transformação institucional e ações afirmativas para 

os mais desprovidos que os garantam melhores oportunidades. 

Sachs e Sen ressaltam a importância da democracia, através da 

responsabilização, é fundamental para o cumprimento dos processos de 

desenvolvimento.     

Em desenvolvimento como liberdade, Amartya Sen afirma que a liberdade 

não é só o fim almejado para o desenvolvimento como também é o meio. As 

liberdades instrumentais se relacionam entre si e se reforçam nessa ligação. Dentre 
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as liberdades instrumentais importantes para o desenvolvimento como liberdade, o 

autor discorre sobre as cinco que merecem ênfase nesse instrumental: 

 Liberdades políticas: direitos civis como direito a escolher quem deve 

governar, além de incluírem a possibilidade de fiscalizar e criticar as 

autoridades. Nesse sentido a democracia expressa essa liberdade contanto 

que ela não seja apenas representativa, mas também direta.  

 Facilidades econômicas são as facilidades que os indivíduos têm de 

utilizar recursos econômicos com propósitos de consumo, produção ou 

troca.  

 Oportunidades sociais ligadas à educação, saúde etc. O resultado 

dessas oportunidades impacta diretamente na taxa de mortalidade, de 

natalidade e de expectativa ao nascer. O acesso à educação possibilita 

maior liberdade de escolha e de se fazer o que se deseja.   

 Garantias de transparência nas interações sociais entre os próprios 

indivíduos e com o governo. Elas inibem a corrupção e a irresponsabilidade 

financeira. Em outros termos a responsabilização (accountability). 

 A segurança protetora que garanta uma rede de segurança social que 

impeça aqueles que estejam em situação de vulnerabilidade sucumba à 

miséria, à fome e à morte.  

 

De acordo com Amartya Sen as transações econômicas tende a ser o 

motor do crescimento econômico, pois não só elevam as rendas privadas, mas 

também possibilita ao Estado financiar a seguridade social e a intervenção 

governamental ativa. Entretanto, afirma que o sucesso do processo conduzido de 

custeio público indica que não é necessário um país ser muito rico para obter 

ganhos com o investimento em educação básica e nos serviços de saúde. O custeio 

público é uma receita rápida para melhorar a qualidade de vida da população e, 

assim, gerar desenvolvimento.    

A maior privação que uma pessoa pode sofrer é a impossibilidade de ter 

acesso as necessidades básicas. A pobreza pode impossibilitar o acesso a elas. 

Nesse sentindo, Amartya Sen não a considerada, meramente, como baixo nível de 

renda, mas também como privação das capacidades. Argumenta que o enfoque 
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para ampliar o acesso as necessidades básicas não deve ser apenas centrado na 

renda, mas verificar e combater as causas da pobreza.     

 Ricupero (2002) alega que o desenvolvimento não é consequência direta 

da existência das economias. Ele tem sido uma exceção histórica e não a regra 

geral. O desenvolvimento é fruto de sistemas elaborados de cooperação humana. 

Sendo os mercados e o governo a expressão institucional dessa cooperação.  

O autor levanta a ideia de que para alcançar o desenvolvimento a 

economia precisa ser revista a partir da abordagem original da economia como 

“economia política”, como ensinou Adam Smith: a filosofia moral, ou seja, a 

economia como produto, na qual as leis podem ser alteradas em resultado das 

escolhas das sociedades com base em valores partilhados.   

Franco (2002), assim como Ricupero, também defende que a economia 

seja voltada para a abordagem da economia política. Afirma que desenvolvimento é 

desenvolvimento social, e está relacionado diretamente ao aumento de capital 

humano e social. Para que haja desenvolvimento deve haver mudança na estrutura 

política e social de uma sociedade e não apenas no aumento da renda.  

A equação do desenvolvimento é complexa e sua resolução não é linear. 

Para resolver esse problema a política não deve ser direcionadas exclusivamente 

para o crescimento através de políticas voltadas para expansão do investimento, 

exportação, aumento do mercado interno e produtividade. Segundo Franco (2002) o 

capital humano é que viabiliza o conhecimento e as capacidades dos indivíduos 

assegurando que o desejo de mudança possa ser alcançado. A busca por inovações 

é consequência do desenvolvimento desse capital. Entende-se por capital humano a 

nutrição, saúde, educação e capacitação para o empreendedorismo. A promoção do 

dele tem efeitos positivos no nível pessoal, familiar e das nações, e ele é 

fundamental para aumentar a produtividade e a competitividade, compondo, assim, 

um percentual importante do crescimento econômico.  O capital social é a 

capacidade da sociedade de cooperar, nas normais sociais, na cultura, em formar 

redes e de regular seus conflitos democraticamente. Franco apresenta como 

solução para alcançar o desenvolvimento a necessidade de desenvolver estratégias 

que gerem desenvolvimento em regiões mais atrasadas através das redes de 
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Desenvolvimento Local e Sustentado e que a experiência bem sucedida seja levada 

a outras regiões atrasadas.   
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Capítulo 3 O Brasil, a desigualdade de distribuição de renda e o 

desenvolvimento. 

 

3.1 Desigualdade de Distribuição da Renda no Brasil. 

A desigualdade de distribuição de renda tem sido a preocupação de 

especialistas e governos no Brasil e no mundo. Em consequência disso, o debate a 

cerca da relação entre distribuição de renda, pobreza e desenvolvimento econômico 

tem se ampliado.  

A desigualdade de renda no Brasil é tão elevada que o tem feito ser 

reconhecido como um dos países mais desiguais. Assim, uma das preocupações 

dos governos nos últimos anos foi diminuir a desigualdade de distribuição de renda. 

(NERI, 2007) 

O período de 2001 a 2005 apresentou os menores níveis de desigualdade 

de renda comparados aos últimos 30 anos e essa queda, diferentemente do que 

vinha acontecendo desde 1993, ocorreu de forma rápida. Nesse período o 

coeficiente de Gini diminuiu 4,6% de 0,558 em 2001 para 0,532 em 2005. (NERI, 

2007). 

Essa queda pode ser explicada, segundo Barros et al. (2007) em 

decorrência das transformações na distribuição de renda (e não da renda derivada 

do trabalho). Os programas de transferências de renda foram fundamentais para 

esse resultado, a partir de 2003 eles foram intensificados.   

Segundo Arbix (2007) os quatro aspectos fundamentais que impactam na 

desigualdade de renda são: 

 Queda na desigualdade entre grupos educacionais, decorrente da persistente 

redução nos retornos dos investimentos em educação; 

 Forte redução nas diferenças entre áreas urbanas e rurais, com destaque 

para a diminuição das desigualdades no interior do mercado de trabalho entre 

as cidades pequenas e médias; 

 Expressivo aumento no volume de recursos e no grau de focalização das 

políticas de transferência implementadas pelo governo; 

 Crescimento do poder de compra do salário mínimo, que recebeu sucessivos 

aumentos reais na segunda metade da década de 1990. (Arbix, 2007, p. 135). 
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O autor ressalta que a diminuição da desigualdade e crescimento 

econômico foram responsáveis também pela queda da pobreza e na extrema 

pobreza naquele período. Ressaltando que a força propulsora dessa redução foi a 

queda na desigualdade e não o crescimento econômico. 

Com relação ao efeito da desigualdade sobre a redução da pobreza, no 

período de 2001 a 2005, ela caiu 4,5%, se nesse período, não tivesse apresentado 

redução da desigualdade, a pobreza teria caído apenas 1,2%.  O mesmo percentual 

de queda seria alcançado, sem precisar diminuir a desigualdade, se a renda de 

todas as famílias tivesse um aumento de 14,5%, ou, necessário o país crescer 22%. 

Mostrando assim, que a redução da pobreza e extrema pobreza é mais eficiente 

quando diminui a desigualdade de renda. Essa relação é importante, pois nesse 

período o nível de crescimento foi baixo. A desigualdade de renda, na experiência 

brasileira, mostrou que combinação de programas focalizados de transferências de 

renda com estabilidade econômica tem impacto maior na diminuição da pobreza e 

extrema pobreza. (ARBIX, 2007. Os valores referem-se aos apresentados pelo 

autor). 

Conforme IBGE (2014) a melhoria das condições de vida da população 

brasileira dos anos 2000 a 2010 deveu-se ao crescimento econômico, medido pelo 

Produto Interno Bruto - PIB, e a diminuição da desigualdade de renda, medida pelo 

índice de GINI. A diminuição da desigualdade é explicada em parte pelo crescimento 

econômico e por um conjunto de políticas e conjunturas, como a valorização do 

salário mínimo (reajustado nos últimos anos em patamares acima da inflação real 

observada), programas de transferências de renda, e também uma evolução 

favorável do rendimento do trabalho, devido à crescente formalização e maior 

capacidade de barganha dos trabalhadores para ganhos salariais, sobretudo até a 

crise de 2008-2009. 
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Gráfico 1. Variação anual do Produto Interno Bruto - PIB - Brasil - 2000-2014 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados IBGE (2014) 

 
Segundo o IPEA (2012) no período de 2003 a 2011 houve crescimento da 

economia brasileira, compondo uma taxa acumulada de 40,9%.  

 

Gráfico 2. Evolução do Índice de Gini no Brasil 2001 a 2014. 
 

 

Fonte: Elaboração própria: Dados IBGE 2014. 
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Apesar de ter apresentado uma queda de 10,2% de 2001 a 2013, o Brasil 

ainda se encontra em um patamar muito alto de desigualdade se comparado a 

outros países do mundo e da América Latina 

Gráfico 4. Índice de Gini de Países Selecionados em 2013, incluindo, Brasil. 

 

Fonte: Banco Mundial (World Development Indicators) – Dados de 2013 ou último disponível. Para Brasil, 

IBGE/PNAD 2013. 

 

.   

Para melhor avaliar a desigualdade e concentração de renda é necessário 

dividir a sociedade em décimos conforme a renda per capita. Numa sociedade 

perfeitamente igualitária, cada décimo (10% das pessoas com rendimentos) teria 

10% da soma desses rendimentos.  

Entre 2001 a 2013 a queda da desigualdade foi devido a maior elevação 

da renda dos grupos mais pobres em relação aos mais ricos. Nesse período, a 

renda per capita dos 10% mais ricos aumentou, em termos acumulados,16,6%, 

enquanto a renda dos mais pobres cresceu 91,2% no período. Comparativamente, a 

do décimo mais pobre cresceu 550% mais rápido que a dos 10% mais ricos. A 

medida que vamos aumentando a renda os ganhos oriundos dela vai decrescendo. 

(IPEA, 2012) 
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Gráfico 5. Variação por Décimos de Renda Per capita na Década, Brasil 

(2001/2011) Crescimento da renda 2001-2011(%) 

 
Fonte: IPEA (2012). 

 

Apesar do aumento do crescimento da renda dos mais pobres ter 

superado o crescimento da renda dos mais ricos a concentração de renda ainda é 

muito alta. Segundo IBGE (2014) em 2013, as pessoas com os 10% menores 

rendimentos concentravam 1,2% da renda total enquanto que as com os 10% 

maiores rendimentos concentravam mais de 41,7% da renda per capita.   
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Gráfico 6. Distribuição percentual do rendimento familiar per capita, por 

décimos de rendimento - Brasil - 2004/2013. 
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Uma maneira de observar a participação das fontes de renda (trabalho, 

previdência, Bolsa Família, BPC e outras rendas) na diminuição da desigualdade e 

na participação da composição da renda média é decompondo-as como mostrado 

na tabela abaixo.  

 

Tabela 1. A decomposição das fontes de renda responsáveis pela redução da 

desigualdade e no impacto na renda média:  

FONTE DE RENDA 
EFEITO NA 

DESIGUALDADE 

IMPACTO NA RENDA 

MÉDIA 

TRABALHO 58% 76% 

PREVIDENCIA 19% 21% 

BOLSA FAMÍLIA 13% 2% 

BPC* 4% 2% 

OUTRAS RENDAS 6% -3% 

*Benefício de Prestação Continuada (BPC2). 

Fonte: Dados IPEA (2012). 

 

 O efeito da renda proveniente do trabalho foi o principal fator para a 

queda da desigualdade de 58%. Outra importante fonte para a diminuição da 

desigualdade é a redistribuição (Previdência, Bolsa Família e BPC) que somada 

equivale a 36% da redução da desigualdade. Esse fato confere sustentabilidade ao 

processo redistributivo assumido, pois sem as políticas redistributivas patrocinadas 

pelo Estado brasileiro, a desigualdade teria caído 36% menos na década. (IPEA, 

2012). Com relação ao impacto das fontes de renda sobre a renda média a 

redistribuição tem impacto de 25% sobre a renda média.   

A importância do trabalho para a redução da desigualdade de renda fica 

claro quando a renda recebida dele compõe 76% da renda média e seu impacto 

sobre a desigualdade é de 58%.  

Segundo IPEA (2012) a redução da desigualdade depende da diminuição 

da desigualdade no mercado de trabalho e da manutenção das políticas de 

redistribuição. Como a renda do trabalho tem percentual maior na diminuição da 

desigualdade é necessário ampliar as políticas que visem melhor qualificação e 

educação para que os pobres consigam melhores empregos. De acordo com 
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Langoni (1973) a educação continua sendo a variável mais importante para explicar 

as diferenças individuais de renda e a magnitude de sua contribuição tende a 

aumentar quanto mais dinâmica for a região analisada, e ampliar a oferta de 

empregos. Nesse sentido, o crescimento deve ser voltado para o crescimento 

puxado pelo emprego conforme Sachs (2004) apontou.   

O efeito da redução da desigualdade e o crescimento econômico 

reduziram a pobreza em 57,5% entre 2001 a 2011. Desses 52% foi devido a 

mudanças na desigualdade de renda e o restante pelo efeito do crescimento 

econômico. Sem a redução da desigualdade, a renda média precisaria aumentar 

89%, em vez dos 32% para apresentar a mesma queda da pobreza para o período. 

(IPEA, 2012). 

 

Gráfico 7. População com renda domiciliar per capita abaixo da linha de 

pobreza mais alta Metas do Milênio (%) 

 

Fonte: IPEA a partir dos microdados das PNADs 1995-2011. 

 

3.2 Índices de Bem-Estar 

 

Como medida de Bem-Estar Social, do período 2001 a 2011, IPEA (2012) 

elaborou uma equação em função dos efeitos da renda média e da desigualdade, 

função bem-estar social simples proposta por Amartya Sen. Essa função é 

multiplicação da renda média pela medida de equidade, dada por um menos o índice 

de Gini (Média * (1 – Gini)). Desse modo, a desigualdade funciona como um fator 
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redutor de bem-estar em relação ao nível da renda média. Por exemplo, a renda 

média de 763 reais mensais por brasileiro seria o valor do bem-estar social segundo 

a medida simples de Sen, se a equidade fosse plena. Mas na verdade corresponde 

a 47,3% deste valor, 360 reais, dada a desigualdade atual brasileira.  

 

Gráfico 8. Renda Média, R$. 

 

Fonte: IPEA a partir dos microdados das PNADs 1995-2011. 
Exclui domicílios com renda ignorada; exclui áreas rurais da região Norte (exceto TO). 
Dados para 2000 e 2010 obtidos por interpolação linear 

 

Gráfico 9. A evolução ano a ano da combinação renda e desigualdade, dada 

por essa medida de bem-estar. Bem-Estar Social, R$ 

 
Fonte: IPEA a partir dos microdados das PNADs 1995-2011. 
Exclui domicílios com renda ignorada; exclui áreas rurais da região Norte (exceto TO). 
Dados para 2000 e 2010 obtidos por interpolação linear 

 

 

Segundo PNUD (2013) o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 

IDHM para brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH global – saúde, 

educação e renda, mas vai além: adéqua a metodologia global ao contexto brasileiro 
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e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos 

fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados para 

avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros.  

No ano de 2010 o IDHM é de 0,727, qualificado em alto desenvolvimento 

humano. Nos anos anteriores o IDHM teve uma melhoria substancial, visto que em 

1991 foi qualificado como baixo desenvolvimento, 0,493, e no ano de 2000, como 

médio desenvolvimento, 0,612. Em relação a 2000 e 2010 correspondeu a um 

crescimento de 47,5%. A dimensão que apresentou maior crescimento absoluto foi o 

IDHM Educação que de 1991 a 2000 teve crescimento de (0,456 – 0,279) 0,177, e 

de 2000 a 2010 foi de 0,181. Em termos percentuais o IDHM Educação também teve 

maior crescimento. De 1991 a 2000 foi 63,4% e de 2000 a 2010 é de 39,7%. (PNUD, 

2013) 

 

 

Gráfico 10. IDHM Brasileiro 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados PNUD 

 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 

O IDH é uma medida resumida do progresso a longo prazo que leva em 

consideração três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, 

expectativa de vida ao nascer e educação. Foi desenvolvido em 1990 pelos 

economistas Mahbub ul Haq e Amartya Sen. 

A estatística é composta por: 
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 Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida ao 

nascer; 

 Acesso ao conhecimento (educação) medido pela média de anos de 

educação dos adultos a partir dos 25 anos e expectativa de anos de 

escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar. É o número 

total de escolaridade que uma criança na idade de iniciar a vida escolar 

pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas 

especificas por idade permaneceram os mesmos durante a vida da 

criança; 

 Padrão de vida medido pela renda Nacional Bruta (RNB) per capita 

expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, 

tendo 2005 como referência. 

O IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento como 

democracia, participação, equidade, sustentabilidade. Não pode ser considerado 

para avaliar o melhor lugar do mundo para se viver.  

O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento) a 1 (total 

desenvolvimento). Quanto mais próximo de 1 maior desenvolvimento possui o país. 

É considerado o índice-chave dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio das Nações Unidas. Esses objetivos são: redução da Pobreza; atingir o 

ensino básico universal; igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 

reduzir a mortalidade na infância; melhorar a saúde materna; combater o HIV/Aids, a 

malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma 

parceria mundial para o Desenvolvimento. 
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CONCLUSÃO 

 

O problema do novo milênio é diminuir as desigualdades existentes e 

crescentes. O capitalismo ao mesmo tempo em que permite uma maior mobilidade 

das pessoas, com sentido de permiti-las seguir o caminho que desejam, por meios 

das oportunidades de escolhas, tem se mostrado excludente, por ter acentuado 

ainda mais a desigualdade de distribuição de renda entre a parcela mais rica e os 

mais pobres.  Nesse sentido, fica claro que a busca por entender a equação do 

desenvolvimento é fundamental e necessária para a redução das desigualdades.  

Esse trabalho tentou mostrar diferentes visões de desenvolvimento, 

iniciando com a relação entre distribuição de renda e crescimento econômico e 

associando, posteriormente, ao desenvolvimento, fica claro que, mesmo em 

situações da teoria onde crescimento, como na primeira sessão, se referia apenas a 

crescimento da renda e produto ele já mostrava uma relação com o desenvolvimento 

no sentido de mudanças estruturais. As limitações das instituições podem ser 

comparadas ao que Sen nomeia como falta de liberdade de efetuar transações 

econômicas, ou, no caso das instituições serem responsáveis pelo mau 

funcionamento do Estado como um Estado ineficiente gerador de desigualdades, 

assim como as limitações do mercado geram menores rendas. 

Foi consenso de que desenvolvimento é fruto de mudanças estruturais na 

economia. E que o combate das desigualdades é o propulsor do desenvolvimento e 

da distribuição igualitária da renda.  

Os dados referentes ao Brasil sinalizaram que os efeitos de uma política 

voltada para o controle da inflação com transferência de renda impactou 

positivamente no índice de Gini, na diminuição da pobreza e da extrema pobreza, 

assim como serviu de exemplo para países que se encontram no mesmo patamar 

do Brasil, que a redução da pobreza pode ser feita mesmo sem elevados níveis de 

crescimento econômico. Em um segundo momento foi identificado que a 

redistribuição tem papel importante para diminuir a desigualdade de renda, mas a 

renda do trabalho tem participação maior, sendo assim, a redistribuição deve ser 

combinada com a diminuição das desigualdades oriundas do mercado de trabalho. 
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Podendo citar a influência da educação e capacitação para as pessoas adquirirem 

maior renda individual.  
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