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RESUMO 

 

O presente artigo visa analisar os fundamentos da desigualdade, sua evolução recente no 

Brasil e o perfil da carga tributária no país, para fundamentar considerações a respeito das 

políticas tributárias que melhor se aplicariam para minorar suas externalidades negativas. 

Apesar da melhora nas medidas de desigualdade no Brasil desde a última década, os 

níveis persistem elevados e isso é reforçado pelo efeito regressivo da carga tributária, 

mais baseada em tributos indiretos do que em tributos diretos, onerando relativamente 

mais os contribuintes em maior vulnerabilidade econômica. Assim, argumenta-se que 

medidas para indexação e progressividade dos tributos diretos são desejáveis, mas 

requerem atenção para que não alterem o sistema de incentivos à produtividade e, em 

consequência, os investimentos. Além disso, reduzir a grande participação dos tributos 

indiretos sobre a carga tributária compensaria os efeitos regressivos. A melhor gestão e 

fiscalização dos programas de transferência condicionada de renda e melhorias em 

educação para promoção de maior retorno ao capital humano também são necessárias. 

No entanto, é imprescindível a reformulação de pontos basais e de suma importância para 

o sucesso de políticas públicas, como maior eficiência dos gastos públicos e maior 

responsabilidade na concessão de isenções fiscais e subsídios a grandes empresários. 

 

 

Palavras chave: Desigualdade social, Desigualdade de renda, Política tributária, 

Redistribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the foundations of inequality, its recent developments in 

Brazil and the profile of the tax burden in the country to support considerations about the 

tax policies that best apply to reduce negative externalities. Despite the improvement in 

measures of inequality in Brazil since the last decade, the levels remain high and this is 

reinforced by the regressive effect of the tax burden, based more on indirect taxes than 

direct taxes, relatively burdening taxpayers in greater economic vulnerability. Thus, it is 

argued that measures to indexation and progressivity of direct taxes are desirable, but 

require attention not to change the system of incentives to productivity and, consequently, 

inhibit investment. In addition, reducing the high share of indirect taxes on the tax burden 

would offset the regressive effects. Improved management and supervision of conditional 

cash transfer programs and improvements in education to promote higher return to human 

capital are also necessary. However, the reformulation of baseline points as greater 

efficiency of public spending and greater responsibility in granting tax exemptions and 

subsidies to big businessmen is essential to the success of public policies. 

 

Keywords: Social inequality, Income inequality, Tax policy, Redistribution. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Constata-se que o Brasil ainda consiste em um dos países maior concentração de 

renda do mundo. Essa é uma preocupação fundamental não apenas em termos éticos e de 

bem-estar social, mas também pelos desdobramentos que a elevada desigualdade de renda 

exerce sobre a sociedade. Entre eles podem-se citar as externalidades negativas como 

aumento de criminalidade e as instabilidades na arena política, mas talvez o mais debatido 

aspecto desta relevância seja o estudo da hipótese de Kuznets de uma relação inversa 

entre redução da desigualdade e o crescimento econômico. 

Nesse sentido, a redistribuição surge como uma possibilidade de intervenção 

social nesses índices e há argumentos que sustentam sua implementação e outros que 

encontram prejuízos a partir da redistribuição. Em suma, entre os fundamentos para a 

redistribuição estariam a própria manutenção dos níveis de bem-estar social, uma vez que 

há perda de utilidade geral com a extrema pobreza, justificando a intervenção 

governamental para o controle da concentração na distribuição de renda. Dessa forma, o 

planejamento e gestão das políticas públicas é de fundamental importância no sucesso e 

eficiência do uso dos recursos dos contribuintes de um estrato da distribuição para outro 

visando o alcance dos objetivos de maior igualdade. 

O Brasil observou uma queda na pobreza e na desigualdade de renda, com a queda 

do índice de Gini notadamente a partir de 2003. Esses resultados positivos são relatados 

academicamente como decorrentes de melhorias implementadas pelo governo com a 

união de programas sociais anteriormente dispersos, gerando maior eficiência de gestão 

com a criação de um cadastro único e ampliação dos benefícios. Além disso, a melhoria 

do retorno ao capital humano, ou seja, o aumento da renda do trabalho com melhores 

índices educacionais também contribui para a melhoria nos indicadores observados 

recentemente. 

No entanto, ainda há muito caminho a percorrer e, apesar de o orçamento para 

programas de transferência de renda comprometerem uma parcela muito pequena do PIB, 

o que é considerado um bom custo-benefício dado os ganhos nos indicadores observados, 

há questionamentos quanto a eficiência desses gastos. O governo encontra dificuldades 
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na gestão dos programas sociais, que caso superadas poderiam se reverter em otimização 

dos retornos com os mesmos gastos.  

Também se questiona a capacidade de fiscalização do governo sobre as 

condicionalidades para a transferência, como frequência das crianças nas escolas do Bolsa 

Família, por exemplo. A melhor determinação das famílias que realmente mais precisam 

ser atendidas também é uma proposta considerada atualmente, no sentido de que 

removendo os benefícios das famílias que de fato já superaram a fase crítica da pobreza 

poder-se-ia aumentando a parcela do benefício para aquelas que ainda apresentam grande 

retorno com a assistência. 

A própria forma como a desigualdade surge ainda não é entendimento pacífico na 

academia e existem diferentes vertentes sobre formas de intervenção do estado no sentido 

de minorar esses índices. Além das transferências, há os mecanismos tributários de 

intervenção, que comumente visam a redistribuição através de retornos na reformulação 

tributária, como a indexação e progressividade no imposto de renda, consumo e também 

benefícios ficais. 

No entanto, a questão de desigualdade e redistribuição envolve um conflito 

político que abre espaço para discussão sobre como e quanto redistribuir a riqueza para 

alcançar o equilíbrio atendendo aos princípios da “justiça social” para manutenção de 

uma sociedade mais igualitária. Há princípios jurídicos e previsões legais que corroboram 

o entendimento de que a progressividade tributária, por exemplo, é legítima e daí decorre 

também a justificativa para a redistribuição através dos tributos. 

Este trabalho visa analisar de forma particular o papel da política tributária sobre 

a redução da desigualdade, com enfoque na economia brasileira. Para isso, realiza-se no 

capítulo um uma revisão de literatura sobre a desigualdade social em sentido genérico, 

apresentando algumas explicações sobre as origens das desigualdades de renda e suas 

repercussões sobre a economia. No capítulo dois, são feitas considerações sobre a 

desigualdade de renda especificamente no Brasil, com a pretensão de apresentar a 

problemática e reforçar a importância de seu estudo para o melhor planejamento de 

políticas públicas de intervenção governamental na variável. 
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O capítulo três atenta especificamente para o papel da política tributária em 

relação à redução da desigualdade, apresentando argumentos e funcionamento dos 

instrumentos de intervenção comumente adotados como a tributação de consumo, muito 

explorada no Brasil, e a tributação da renda e da riqueza. Com essas considerações 

teóricas, pretende-se analisar o caso brasileiro e refletir sobre a questão motivadora deste 

trabalho: avaliar as possibilidades como o Brasil pode lançar mão dos mecanismos 

tributários para alcançar uma menor desigualdade no médio e longo prazo. 
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO DE LITERATURA SOBRE DESIGUALDADE 

SOCIAL 

 

A desigualdade social em sentido econômico consiste em uma relação entre as 

diferenças de renda, salários, riqueza ou poder de compra entre as classes sociais e sua 

variação entre regiões, períodos históricos, sistemas de produção ou estruturas sociais 

diferentes. Refere-se, portanto, à concentração nas distribuições de renda ou riqueza e é 

recorrentemente chamada de “desigualdade de renda”. Seu estudo é muito relevante para 

o acompanhamento de sua evolução, o entendimento da dinâmica que a ocasiona e sua 

repercussão sobre variáveis econômicas possivelmente correlacionadas. 

A desigualdade de renda reforça as próprias desigualdades sociais, diferenças em 

um sentido mais abrangente em várias medidas de bem-estar entre os indivíduos, como 

grau de escolaridade, subsistência, acesso a serviços de primeira necessidade como saúde 

e saneamento. Antes de mais nada devem ser feitas algumas considerações iniciais sobre 

as variáveis relacionadas à desigualdade, que neste trabalho deverá sempre ser entendida 

como aquela no sentido econômico.  

Segundo relatório da OCDE1, a diferença entre ricos e pobres hoje em vários 

países do mundo é a maior em 30 anos e, nos países desenvolvidos, os 10% mais ricos 

ganham 9.6 vezes a renda dos 10% mais pobres, taxa que na década de 1980 era de 7 para 

1 e foi subindo paulatinamente. Apesar da redução da desigualdade de renda em várias 

economias emergentes, em particular a América Latina, os níveis ainda se mantêm 

bastante altos. Durante a crise recente, a desigualdade de renda continuou a crescer, 

principalmente devido ao aumento das taxas de desemprego e nos países mais atingidos 

pela crise, ainda segundo o relatório, a renda real das famílias caiu substancialmente no 

estrato mais baixo da distribuição de renda. 

Várias medidas de mensuração foram desenvolvidas para possibilitar o 

acompanhamento da evolução da concentração de renda na economia, a mais comumente 

adotada mede dispersão em um intervalo cujos limites representam o grau mínimo e 

máximo de desigualdade em determinada sociedade e é chamada de índice de Gini. Esse 

                                                           
1 OCDE (2015) 
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índice é derivado da curva de Lorenz, outra medida de concentração de renda, que 

consiste em uma curva de distribuição temporal da economia em questão. Esta curva 

permite avaliar melhor quando países apresentarem índices de Gini muito próximos, pois 

torna possível comparar a evolução da renda total per capita em função da proporção da 

população per capita.  

No Gráfico 1 são apresentados os indicadores do índice de Gini em 2013 para 

diferentes países, onde os melhores resultados para igualdade encontram-se em países 

desenvolvidos com destaque para Noruega e República Checa, ambos com índice de 

(0,26). Por outro lado, os piores índices concentram-se em países pobres com Haiti (0,61) 

e Honduras (0,54). Dentre os países em desenvolvimento, o Brasil (0,50) apresenta um 

indicador relativamente melhor do que a África do Sul (0,63), mas pior do que Rússia 

(0,42).  

 

 

Uma vez que no sistema capitalista os ganhos são auferidos como retorno de 

capital ou trabalho, a produtividade é o que determinaria os rendimentos em propensões 

marginais mais altas pelos trabalhadores e explicaria o porquê de alguns indivíduos 

Gráfico 1 - Índice de Gini em 2013 para países selecionados 

Fonte: BRASIL (2016, p. 3) – Dados do Brasil obtidos do IBGE/PNAD 2013 e demais 

países obtidos do Banco Mundial  
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auferirem ganhos maiores que outros, determinando diferenças nas rentabilidades 

individuais e inter-regionais. Piketty (2014a) salienta que, apesar da desigualdade ter se 

elevado em vários países desenvolvidos e na Ásia, ela tem se reduzido no mundo em 

termos agregados, devido à queda na desigualdade entre os países – consequência do 

crescimento da Ásia, que tem mais do que compensado a desigualdade no interior de cada 

país em que ela está aumentando.  

As preocupações do autor concentram-se no que concerne à evolução futura da 

taxa de retorno do capital e da relação capital-produto, que são imunes a dinâmica global, 

no sentido em que a forte acumulação na Ásia provavelmente produzirá, após o 

esgotamento do crescimento do volume de comércio, redução bem mais acentuada do que 

ele imagina nas taxas de retorno do capital. 

Os altos índices de concentração de renda fazem florescer as discussões sobre o 

problema da justiça distributiva, um tópico muito discutido dentro e fora da ciência 

econômica. Um ponto em particular dessa discussão repercute na ciência econômica a 

respeito de uma dicotomia entre eficiência e equidade, segundo a qual um mercado mais 

eficiente e próspero poderia promover desigualdade em distribuição de renda. 

Segundo Mendes (2013, p. 8), no entanto, a teoria econômica tem demonstrado 

nas últimas décadas que este conhecido dilema entre eficiência e equidade não tem total 

aplicabilidade fora do conceito dos incentivos, quando é levada em consideração a 

dinâmica do funcionamento do mundo real.  A desigualdade poderia ser prejudicial ao 

crescimento ao criar instabilidade política, retrair investimentos ou ao enfraquecer os 

direitos de propriedade, por exemplo.  

Autores como John Rawls2 teorizaram sobre a desigualdade em um sentido da 

filosofia política, fazendo considerações sobre igualdade e liberdade, equidade e 

diferença. No entanto, uma vez que os indivíduos nas sociedades modernas de produção 

capitalista são desiguais economicamente pela própria dinâmica do sistema e iguais em 

direitos à luz dos princípios democráticos, isso poderia gerar instabilidades políticas. 

A teoria marxista faz um paralelo a essa discussão em relação à luta de classes, 

originada do conflito distributivo a partir da apropriação da mais-valia pelos capitalistas 

                                                           
2 Rawls (1974) 
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na exploração do trabalho. O excedente seria produto do trabalho e, no entanto, não era 

incorporado aos salários pagos aos trabalhadores, uma lógica do capitalismo que violaria, 

no entanto, a remuneração justa equivalente à produtividade. 

A forma como esse conflito se dá na sociedade bem como as causas e 

consequências da desigualdade econômica decorrente do conflito distributivo é 

componente essencial no estudo da dinâmica macroeconômica. Portanto, o estudo da 

desigualdade além de determinar o contexto fático que contribui para sua evolução é 

justificado pois seu entendimento leva ao melhor planejamento de políticas públicas de 

intervenção governamental eficazes na reversão desse cenário e na manutenção do 

equilíbrio. Conforme Piketty (2015, p. 68):  

“One of my main conclusions is that there is substantial 

uncertainty about how far income and wealth inequality might rise in 

the 21st century and that we need more transparency and better 

information about income and wealth dynamics so that we can adapt 

our policies and institutions to a changing environment.” 

Para desenvolver uma análise sobre a desigualdade explorando suas causas e 

consequências é indispensável citar o trabalho de Kuznets (1955), que sugeriu uma 

dinâmica para explicar as variações na distribuição de renda no longo prazo. Seu modelo 

considera dois setores da economia, o agrícola e o industrial e analisa o impacto da 

transição dos trabalhadores do campo para as zonas urbanas, com a industrialização. 

Para Kuznets, o aumento da desigualdade de renda no longo prazo é determinado 

por ao menos dois fatores. Primeiramente, pela diferença de produtividade em regiões 

com industrialização diferente e a consequente estrutura da distribuição de renda gerada. 

Por último, pela maior concentração da poupança nas faixas de renda mais alta. 

A explicação de Kuznets para geração de desigualdade seria basicamente o efeito 

gerado pela diferença entre os setores menos produtivos e os setores mais produtivos da 

economia, em seu modelo, o setor agrícola e a indústria, respectivamente. Outros fatores 

somariam a esse primeiro, como o aumento do crescimento populacional devido a 

menores taxas de mortalidade3. 

                                                           
3 A taxa de crescimento da população, no entanto, pode ser considerada tanto causa como efeito das variações de longo 

prazo na desigualdade de renda.  
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Uma vez que a distribuição de poupança é mais desigual do que a distribuição de 

renda e riqueza, apenas os estratos mais ricos da sociedade têm a capacidade de poupar e 

isso leva, ceteris paribus, à concentração de uma proporção crescente de renda nas mãos 

dos estratos mais ricos. 

Nesse sentido a reestruturação de longo prazo da economia poderia agir em favor 

de uma redução da concentração de renda. O controle populacional, a inovação e 

destacadamente a educação teriam efeitos significativos sobre a manutenção de uma 

sociedade de rendimentos mais igualitários.  

Sobre a educação, Rehme (2007) constrói um modelo em que a mesma influencia 

simultaneamente crescimento e desigualdade de renda. Uma vez que o próprio processo 

de produção não consegue atingir o equilíbrio na oferta de mão de obra qualificada, 

porque os indivíduos qualificados e não qualificados não são substitutos perfeitos, o 

resultado será a manutenção ou aumento da desigualdade. Por outro lado, uma educação 

pública igualitária promoveria a mobilidade social, a redução das desigualdades.  

As restrições sobre acesso à educação de qualidade geram perdas em crescimento 

do produto potencial, uma vez que o país encontraria menores níveis de escolaridade. 

Além disso, a má alocação de recursos não atenderia estudantes com potencial alto das 

camadas de distribuição de renda mais baixas.   

Nesse sentido, Birdsall et al (1989, p. 10) apontam que uma forma de financiar a 

educação pública em favor das camadas mais altas da distribuição de renda e riqueza é 

ponderar mais a educação superior sobre a primária na média de gastos governamentais. 

Considerando-se que as universidades financiadas pelo Estado seriam menos acessíveis 

aos estratos mais baixos da distribuição, essa desproporção nos gastos seria tendenciosa 

uma vez que gastos maiores no ensino primário atenderiam mais democraticamente todas 

as classes sociais.  

Evidências de elevada desigualdade de renda ou riqueza com gastos 

desproporcionalmente altos do governo com ensino superior em detrimento da educação 

de base são encontradas na literatura. O estudo de Addison et al (2001) encontra que o 

aumento em 0,20 pontos no coeficiente de Gini, ceteris paribus, diminui a proporção de 

despesa em educação primária para gastos na educação superior.  
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A lógica segundo os autores é que indivíduos mais abastados teriam uma rede de 

influências que lhes garantiria melhores contatos e oportunidades, inclusive em 

negociação de políticas favoráveis. Assim, quanto maior a desigualdade de renda maior 

o poder de barganha dos ricos contra os pobres e, portanto, maior será a extensão das 

alocações a favor dos ricos. 

Além da educação, as instabilidades políticas também estariam relacionadas com 

o surgimento da desigualdade, conforme o trabalho de Kuznets. Para alguns autores, a 

desigualdade poderia estar relacionada a maiores instabilidades políticas pelo próprio 

conflito distributivo. Easterly (2001) argumenta que uma prova disso é que sociedades 

mais igualitárias há baixa incidência de conflitos, o que serve de nexo para a relação entre 

a desigualdade e a instabilidade na arena política.  

Ainda segundo o autor, as sociedades que enfrentam altos índices de concentração 

estariam polarizadas e se alternariam no poder, enquanto aquelas menos desiguais seriam 

capazes de encontrar um consenso sobre o andamento da política em prol do 

desenvolvimento econômico. O autor refere-se a esse contexto como o consenso da classe 

média e defende que sociedades mais igualitárias apresentam uma série de indicadores 

mais positivos como melhor infraestrutura, acumulação de capital humano, democracia, 

urbanização. (Easterly, 2001) 

Segundo Piketty (2015, p. 71), a dificuldade em se lidar com desigualdades 

internas e externas em níveis muito altos certamente contribui para explicar a 

instabilidade política que há muito tempo tem prejudicado o processo de desenvolvimento 

econômico na América Latina e nos países da África, por exemplo. Segundo o autor, as 

instabilidades políticas tornariam frágeis as possibilidades de previsão aumentando a 

incerteza e garantia de validação das expectativas do mercado. Isso ocorreria pelos 

conflitos políticos potenciais bem como mudanças radicais de política econômica na 

alternação dos grupos no poder. 

 

Desigualdade de renda versus Crescimento Econômico 

 

Há uma grande discussão sobre um possível trade-off entre desigualdade e 

crescimento a ser considerado no planejamento de políticas públicas envolvendo estas 
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variáveis. Kuznets foi o teórico precursor da hipótese de uma relação inversa entre a 

desigualdade e o crescimento, de forma que a desigualdade aumentaria no curto prazo e, 

com a progressão do crescimento econômico, iria decrescer continuamente formando a 

curva de “U invertido”.  

Sua pesquisa gerou um debate de grande proporção e instigou outros 

pesquisadores a testarem a curva de Kuznets para diversos países de aspectos 

socioeconômicos distintos. Os resultados obtidos foram, no entanto, não homogêneos e a 

literatura apresenta basicamente dois tipos de estudos a partir do trabalho de Kuznets: por 

um lado avalia-se a relação proposta entre desigualdade e crescimento e por outro 

utilizam-se de testes empíricos para corroborar ou refutar a aplicabilidade da curva a 

diferentes economias.  

A possibilidade de que a desigualdade esteja relacionada com crescimento 

econômico levanta uma sucessão de questionamentos. Primeiramente se o crescimento 

econômico pode ser considerado uma das origens da desigualdade e quais outros fatores 

determinariam a concentração de renda a longo prazo. 

O pensamento de Kuznets acima descrito foi formalizado pela primeira vez em 

Robinson (1976) em um modelo matemático de desigualdade dinâmica dependente de 

um determinado nível de crescimento capaz de caracterizar a distribuição de renda, em 

que a desigualdade aumenta nas fases iniciais de crescimento é consolidado por um tempo 

e depois diminui em fases posteriores. Este modelo temporal é ajustado para a população 

mais pobre, mas os resultados obtidos indicam que este processo de diminuir a 

desigualdade, analisados em países desenvolvidos, é marcada pela eventual recuperação 

de desigualdade ao longo do tempo, a curva simulada em U invertido. 

O estudo de Kuznets sugere que a desigualdade só seria reduzida nos países 

desenvolvidos em um momento mais avançado do processo de crescimento, pois a 

sociedade se beneficiaria de maior acesso às redes de saúde e educação, por exemplo, o 

que levaria a uma maior produtividade. Além disso, o acesso à educação qualificaria a 

mão de obra de tal forma a gerar melhores oportunidades e geraria cidadãos mais 

conscientes e participativos das questões políticas, o que também teria efeito sobre a 

desigualdade. 
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Ainda hoje essa relação não é consenso na literatura e há uma série de ressalvas a 

serem feitas. Primeiramente, os trabalhos empíricos sugerem a existência de causalidade 

reversa entre crescimento econômico e desigualdade, visto que para alguns teóricos é o 

crescimento que afeta a desigualdade, enquanto para outros ocorre o contrário4. Além 

disso, os testes de correlação encontram tanto uma correlação positiva quanto negativa.  

O senso comum aponta para uma correlação positiva entre desigualdade e 

crescimento baseado em duas linhas de argumentação: poupança e incentivos. O 

argumento relacionado à poupança origina-se da ideia de que os ricos economizam mais 

do que os pobres, levando à conclusão de que a concentração de renda implica maiores 

níveis de poupança. Os maiores níveis de poupança têm a capacidade de financiar 

investimentos mais elevados. Assim a concentração de renda está associada a uma maior 

taxa de crescimento. No entanto, o comportamento do poupador é complexo e não é 

necessariamente representado por uma função linear da renda. Além disso, não há 

evidências empíricas claras de que a concentração de renda aumenta o nível de poupança.  

O segundo argumento é que o sistema capitalista tende a gerar desigualdades: as 

pessoas com melhor desempenho obtêm maiores recompensas. Assim, os incentivos para 

ficar rico induzem as pessoas a trabalharem ardorosamente. Segundo essa linha de 

argumentação, a desigualdade se deveria aos diferentes níveis de desempenhos dos 

indivíduos que possuem diferentes habilidades. As tentativas de remediar a desigualdade 

reduziriam esses incentivos.  

Neste contexto, sociedades que taxam os empresários e utilizam os recursos deste 

imposto para redistribuir a renda aos pobres estariam desencorajando os esforços e os 

investimentos. Em consequência, desestimula-se o crescimento. De fato, a história do 

século XX mostra como os países comunistas, cujas políticas se concentraram na 

redistribuição e na repressão de incentivos individuais, não foram capazes de alcançar 

níveis de renda per capita elevados.  

Várias teorias vêm sendo propostas para explicar tais disparidades. O caminho 

geralmente é no sentido de relaxar as hipóteses de mundo ideal utilizadas pelo modelo de 

Solow. Neste sentido, o presente estudo explora um ramo desta literatura: aquele que 

                                                           
4 Deininger e Squire (1996) não concordam com kuznets 
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analisa o impacto da desigualdade de renda e riqueza sobre a trajetória de 

desenvolvimento das nações.  

Os países em desenvolvimento são aqueles cujas características são ainda mais 

distantes das condições ideais do modelo de Solow: mercados de crédito 

subdesenvolvido, frágeis direitos de propriedade, política instável e assim por diante. 

Portanto, as proposições teóricas que exploram este tipo de falha se encaixam melhor na 

compreensão das questões de desenvolvimento dos países de baixa e média renda do que 

dos países desenvolvidos. 

Contudo, corroborando a ideia de Kuznets, a literatura de economia política 

apresenta diferentes maneiras pelas quais a desigualdade poderia impactar negativamente 

no crescimento. São duas principais teses, a primeira de que a desigualdade induziria o 

sistema político a adotar políticas redistributivas, desencorajando os investimentos em 

consequência disso. A segunda é que o tamanho do mercado consumidor em uma 

sociedade muito desigual não seria grande o suficiente para viabilizar a industrialização. 

(Mendes, 2013, p. 8) 

Persson e Tabellini (1994) argumentam que a desigualdade estaria negativamente 

relacionada ao crescimento econômico no sentido em que mais desigualdade levaria a 

políticas de redistribuição que sufocariam os incentivos econômicos prejudicando a 

economia.  

Contudo outros autores como Forbes (2000) ao pesquisarem tal relação 

encontraram que as evidências do trade off não eram consistentes pois se apoiavam em 

erros de medida ou variáveis omitidas. Quando dados adequados e técnicas de estimação 

adequadas eram usados, conseguia-se remover o efeito das variáveis não presentes nas 

estimações e a relação entre desigualdade e crescimento mudava enquanto permanecia 

fortemente estatisticamente significante. Forbes chega ao resultado de que ao menos no 

curto e médio prazo um aumento no nível de desigualdade tem uma relação positiva com 

o crescimento econômico subsequente. 
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CAPÍTULO 2 - DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL 

 

Ao estudar a desigualdade social no Brasil, pode-se argumentar que os altos níveis 

observados historicamente e ainda hoje para esta variável remontam ao Brasil antes da 

década 1930, pelo passado de exploração colonial, a escravidão e o sistema latifundiário. 

Apesar da clara contribuição desse legado passado, a desigualdade no País não deve ser 

reduzida a uma herança pré-moderna, mas sim como efeito da própria dinâmica da 

expansão econômica no processo de modernização a partir do século XIX, conforme 

argumentado anteriormente na revisão de literatura sobre as causas da desigualdade.  

Dessa forma, as disparidades poderiam estar associadas ao próprio processo de 

desenvolvimento econômico aliado a uma falta de atenção e manejo adequado dos 

instrumentos de políticas públicas para seu controle. Assim, a extrema concentração de 

renda no Brasil pode estar vinculada em correlação e causalidade aos níveis também 

extremos nas desigualdades sociais no País, no tocante ao desemprego, escolaridade, 

desnutrição, mortalidade infantil e criminalidade, por exemplo. 

Segundo dados tributários5 da Receita Federal divulgados pela Secretaria de 

Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, os 0,1% brasileiros mais ricos 

afirmaram possuir R$ 44,4 bilhões em rendimento bruto tributável e R$ 159,7 bilhões em 

rendimento total bruto. A renda dessa porcentagem é 3.101% superior ao rendimento 

médio dos declarantes do Imposto de Renda (IRPF) e possuem uma quantidade de bens 

e direitos 6.448% superior à média. Já os 5% mais ricos possuem 28% da renda bruta e 

28% dos bens e direitos. 

De fato, a distribuição de renda no Brasil é ainda muito concentrada e, a 

distribuição de riqueza também apresenta elevado grau de concentração, apenas 8,4% da 

população se apropria de 59,4% da riqueza no Brasil, ainda segundo o relatório. A 

constatação é de que há muita desigualdade mesmo entre os estratos mais ricos da 

população, e a distribuição de renda no 95º percentil é ainda extremamente concentrada 

                                                           
5 O Relatório da Distribuição Pessoal da Renda e da Riqueza da População Brasileira de 2016 foi desenvolvido com 

base nos dados da Receita Federal do IRPF de 2014, declarados em 2015. Até que os dados tributários fossem 

divulgados, os dados disponíveis para renda no Brasil eram os das pesquisas domiciliares, que não captavam bem a 

renda dos estratos superiores da distribuição. 



14 
 

 

entre os mais ricos dentre os mais ricos, uma vez que, em média, o 1% mais rico acumula 

14% da renda declarada no IRPF e 15% de toda a riqueza. 

Até então os dados para renda no Brasil eram baseados nas pesquisas domiciliares 

como a PNAD, o Censo Demográfico e a POF, que, no entanto, tendem a subestimar os 

rendimentos mais altos e, portanto, subestimavam a própria dimensão da desigualdade. A 

Tabela 1 e o Gráfico 2 ilustram a tendência de subestimação da renda dos estratos de 

renda pelas pesquisas domiciliares, onde dados tributários (DIRF) são contrapostos aos 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) e do Censo Demográfico (CENSO), todos elaboradas pelo 

IBGE.   

A Tabela 1, em síntese aponta diretamente que os levantamentos domiciliares 

subestimam não apenas a concentração nas rendas mais altas da distribuição, mas também 

a renda média. Além disso, pode-se inferir que segundo todas as fontes de dados a 

tendência de queda da desigualdade no Brasil para o período entre 2006 e 2012 deixou de 

ser evidente, ao menos na concentração de renda entre os mais ricos, observando-se 

inclusive um leve aumento, o que pode ser tratado na melhor das hipóteses como uma 

estabilidade. (Medeiros et al, 2015, p. 27) 

Tabela 1 - Renda mínima e Renda média dos 0,1%, 1%, 5% mais ricos e Renda 

média total pelos dados tributários e pelas pesquisas domiciliares (R$ correntes) 

 

Fonte: Medeiros et al (2015, p. 27) 

O Gráfico 2 apresenta a fração da renda total apropriada pelo 1% mais rico 

segundo os dados tributários e as pesquisas domiciliares e é possível avaliar a dimensão 
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da parte da desigualdade que até a divulgação dos dados tributários não era conhecida, e 

a principal conclusão é que as pesquisas domiciliares, de forma particular a PNAD, 

apresentam menores níveis de concentração no topo da distribuição de renda do que a 

concentração encontrada pelos dados tributários. Segundo os autores, “a fração 0,1% mais 

rico varia em média em torno de 3% ou 4% da renda, a do 1% mais rico fica entre 14% e 

16% e a dos 5% mais ricos tem média próxima de 35%. ” (Medeiros et al, 2015, p. 24) 

Gráfico 2 – Fração da renda total apropriada pelo 1% mais rico no Brasil entre 

2006 e 2012 segundo dados tributários e pesquisas domiciliares 

 

Fonte: Medeiros et al (2015, p. 24) 

Piketty (2014b), lança mão de estatísticas tributárias, particularmente do imposto 

de renda para trabalhar distribuição de renda e riqueza e o tema ganhou maior visibilidade 

recentemente após a publicação de seu trabalho. Esse aspecto repercutiu no Brasil e 

resultados nesse sentido foram encontrados6 por Medeiros et al (2015), que se valeram 

do acesso aos dados tributários antes mesmo da divulgação do Relatório da SPE, com 

série amostral até o ano de 2012 para elaborar primeiras estimativas e comparação com 

os resultados de pesquisas domiciliares. Os autores ressaltam que: 

“Em média, entre 2006 e 2012, o 0,1% mais rico apropriou-se 

de 43% da renda total do 1% mais rico e de quase 25% da renda total 

dos 5% mais ricos. Isso significa que, em 2012, os cerca de 140 mil 

brasileiros pertencentes ao milésimo mais rico da distribuição tiveram 

renda média quase sete vezes maior do que a do resto dos indivíduos 

                                                           
6 Muitos trabalhos empíricos já apontavam que as pesquisas domiciliares, particularmente a PNAD, subestimam 

bastante a desigualdade, conforme descrito em Hoffman (1988), Lluch (1982) e Souza (2013). 
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no centésimo mais rico e quase 22 vezes maior do que a dos indivíduos 

entre os percentis 95 e 99 (os 5% mais ricos, excluindo o centésimo 

mais rico), além de 116 vezes maior do que a média nacional. ” 

(Medeiros et al, 2015, p. 23) 

 

A Tabela 2 apresenta a participação na renda dos estratos mais elevados em países 

desenvolvidos selecionados, países estes que recentemente encontram seus níveis de 

desigualdade aumentando. Verifica-se um elevado nível de desigualdade no topo da 

distribuição de renda, em particular nos Estados Unidos, em que 10% da população possui 

47% da renda e, ainda, os 0,1% mais ricos possuem 7,5% da renda. 

Tabela 2 - Participação dos estratos sociais na Renda Nacional em países 

selecionados 

 

Fonte: Brasil (2016, p. 5) 

 

O Gráfico 3 representa o percentual da renda total apropriado no Brasil e 

demonstra que em uma comparação em nível internacional com os países da Figura 4, o 

nível de concentração de renda é ainda mais elevado no Brasil. Segundo Medeiros (2015, 

p. 18), no período, em média o 0,1% mais rico recebeu quase 11% da renda total e 

somente os 5% mais ricos receberam 44%, quase a metade da renda total. 

Como já discutido, esses níveis de elevada desigualdade no topo da distribuição 

de renda são preocupantes na medida em que tendem a limitar e inibir os investimentos e 

a igualdade de oportunidades na sociedade, e ainda possivelmente refletirem-se 

negativamente no crescimento econômico. 
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Gráfico 3 - Participação dos estratos sociais na Renda Nacional no Brasil 

 

Fonte: Medeiros et al (2015, p. 18) 

 

Além do problema de concentração de renda, os níveis da pobreza ainda estão em 

níveis inaceitáveis e, em 2014, segundo dados do relatório da PNUD, o Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) brasileiro foi de 0,012, o que indica que 3,1% da população é 

multidimensionalmente pobre7. Isso gera prejuízos em uma série de variáveis 

macroeconômicas e termos de desenvolvimentos humano, o IDH do Brasil naquele ano 

cai 27% quando é calculado em função da desigualdade8, caindo para 0,542 e essa 

variável ainda é a que mais gera perda no cômputo do IDH no País, seguida de educação 

e expectativa de vida9.  

Portanto, apesar de terem praticado a maior redução de desigualdade recente no 

mundo, a América Latina e o Caribe ainda se configuram como a região mais desigual do 

planeta, com grandes disparidades na dimensão renda. Barros (2014) analisa a pobreza 

no Brasil enquanto insuficiência de renda e aponta que ela responde a dois determinantes 

imediatos: a escassez agregada de recursos e a má distribuição dos recursos existentes. 

(Barros, 2014, p.) 

                                                           
7 São considerados multidimensionalmente pobres as pessoas que sofrem 33,3% ou mais privações entre as dez 

variáveis do índice divididas entre as dimensões de saúde, educação e padrão de vida. 
8 IDHD é um índice ajustado a desigualdade  
9 Perda em função da desigualdade: 39,7%. Perda em função da educação: 24,7% e perda em função da expectativa de 

vida: 14,5%. 



18 
 

 

O histórico recente da desigualdade no Brasil percebe uma elevação de suas 

medidas entre as décadas de 1960 e 1980, e desde então esses níveis têm se mantidos 

bastante elevados. Na década de 1980, o contexto inflacionário contribuiu para a o 

aumento da desigualdade gerando picos ao longo desses anos. 

“Moreover, in Brazil, local economic inequality indices grew in 

the 1970s and remained high until the mid-1990s. This situation began 

to change after the implementation of the "Real Plan," when inequality 

indices began to fall. Despite this recent decrease, inequality in 

Brazilian income remains fairly high. The portion of total income 

appropriate by the wealthiest 1% of the population is of the same 

magnitude as the amount appropriated by the poorest 50%” (Kakwani 

et al., 2006). 

Nos anos anteriores à década de 1970, o Brasil observou um aumento crescente 

das medidas de desigualdade. Isso de certa forma fez renascer o debate sobre a 

concentração de renda no País e vários especialistas encontraram diferentes razões para 

explicar esse aumento, em que o índice de Gini passou de 0,49 em 1960 para 0,56 em 

1970. O momento ficou conhecido como a controvérsia de 70 e há três diferentes teses 

para tentar explica-la. 

Fishlow e Hoffman (1972) encontram a justificativa na política de arrocho salarial 

implementada a partir de 1964 no governo de Castello Branco, segundo diretrizes 

desenvolvimentistas do PAEG. A compressão salarial se dava de forma que a média dos 

salários reais dos últimos 24 meses era utilizada para ajustá-los e adicionava-se tanto uma 

taxa de produtividade quanto um resíduo inflacionário. Fishlow argumentou que este 

mecanismo subestima a inflação, pois os salários seriam desgastados pela previa da 

inflação anterior. Isso geraria as perdas do poder de compra dos salários real bem como 

a participação dos trabalhadores na renda total. 

Langoni (1973) defendia que o aumento da demanda por mão de obra qualificada 

não era correspondido pela oferta, o que levou a um aumento dos salários. Para o autor 

os principais argumentos para explicar o aumento na concentração de renda seriam o 

crescimento acelerado vivenciado no período do milagre econômico e o rápido processo 

de industrialização. Neste sentido, a concentração ocorria devido à migração de pessoas 

do setor agrícola para o industrial, bem como pela incapacidade do sistema educacional 

em proferir mão de obra qualificada. 
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Uma explicação alternativa é apresentada por Bacha, uma vez que os lucros 

crescentes teriam levado os gerentes à abertura do leque salarial. Tanto o setor privado 

quanto o governo seriam organizados segundo uma hierarquia, com progressão dos 

salários entre os executivos e os empregados. A justificativa é que como os salários dos 

primeiros dependem diretamente da obtenção ou não de lucro no exercício, e os salários 

dos empregados é determinado por forças do mercado, Bacha entende que a abertura do 

leque salarial tem grande influência no aumento da desigualdade no período. 

Uma vez que o pobre é o que mais sofre com a inflação, pois enfrenta limitação 

na alocação dos recursos para investimento e, portanto, encontra maior dificuldade em se 

proteger, esse quadro configurou a desigualdade como um grande desafio e levou a uma 

série de medidas no sentido de minorar a desigualdade e pobreza no Brasil, e com a 

ampliação dos gastos sociais desde a década de 1990 e programas de transferência de 

renda, nos últimos anos os indicadores mostraram melhoras. Segundo Hoffmann (2007), 

os dados da PNAD indicam que, a partir de 1995, e especialmente a partir de 2001, houve 

um processo de redução da desigualdade.  

Segundo Schwarzman (2006), apesar da controvérsia quando de sua 

implementação, a literatura em grande parte hoje reconhece os benefícios que programas 

de transferência condicionada como o Bolsa Família tiveram sobre a redução nas medidas 

de desigualdade social. A melhoria gradual e crescente do acesso à educação associada, 

refletem também no aumento sistemático de indicadores de consumo, expectativa de vida, 

educação e condições habitacionais, além de uma redução progressiva das condições de 

pobreza extrema.  

O autor aponta ainda que essas modificações têm sido limitadas tanto pelo 

pequeno volume dos recursos transferidos do ponto de vista das famílias, quanto pela 

gestão ruim dos gastos, que poderiam ser concentrados apenas em famílias realmente 

pobres, que por repartição receberiam um valor maior na transferência gerando maior 

eficiência em se chegar aos resultados esperados. Além disso, aponta que políticas 

redistributivas que atuassem melhor sobre os gastos com aposentadorias e pensões 

poderiam contribuir melhor para alcançar a redução da concentração de renda do que as 

políticas compensatórias atuais. 
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Figura 1 - Evolução do Índice de Gini no Brasil 2004 - 2014 

 

Fonte: BRASIL (2016, p.6) – Dados fornecidos pelo IBGE 

 

O ponto positivo dos programas de transferência de renda condicionada é 

exatamente incentivar e garantir que por exemplo estejam sendo estimuladas melhorias 

em variáveis chave para o desenvolvimento social, como a educação, por exemplo. A 

condicionalidade da frequência das crianças à escola para recebimento do benefício é uma 

forma de gerar a médio prazo uma não dependência dessas famílias do benefício, que 

seria compensado pelos ganhos em qualificação de mão de obra e consequente redução 

da pobreza e desigualdade social. No entanto, problemas gerenciais destes programas 

levam ao questionamento de sua eficácia uma vez que segundo Schwarzman (2006, p.17) 

não há evidência de que estas condicionalidades estejam sendo implementadas na prática, 

e a própria direção e comando do comportamento dessas famílias pelo governo é de difícil 

ocorrência, tendo o governo apenas as condições de redistribuir os recursos e fixar os 

incentivos dos programas. O autor conclui que: 

“Os recursos a ele destinados (bolsa escola) teriam tido maior 

impacto se fossem utilizados para fortalecer as escolas e seus vínculos locais 

e diretos com as comunidades das quais participam. Programas específicos 

que apóiam ações descentralizadas de governos estaduais, municipais e da 

comunidade, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 

parecem ser muito mais bem sucedidos do que programas genéricos como o 

da bolsa família. É um tema que precisa ser aprofundado.” (Schwartman, 

2006, p. 18) 
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Quanto a aplicabilidade da curva de Kuznets para a economia brasileira, alguns 

trabalhos procuraram encontrar uma prova do comportamento de “U invertido”. De Ávila 

Berni et al (2002) buscam verificar, empiricamente, a validade da hipótese de Kuznets 

para o Rio Grande do Sul, calculando a relação entre o valor adicionado e o índice de 

desigualdade na distribuição das rendas municipais. Em termos da desigualdade regional 

na distribuição pessoal da renda, observou-se alguma corroboração com a hipótese de 

Kuznets, encontrando a existência de uma curva de Kuznets para os setores da indústria 

e serviços do estado do Rio Grande do Sul em 1991, não encontrando, no entanto, 

significância estatística para os setores da agricultura. 

De Barros et al (2007), investigaram essa mesma validade para os municípios do 

Brasil nos anos de 1991 e 2000 encontrando resultados ambíguos, rejeitando a hipótese 

de Kuznets para alguns estratos e outros não, sendo que todos os modelos apresentaram 

um poder explicativo muito fraco. Os autores concluem que a capacidade da hipótese de 

Kuznets para explicar a desigualdade entre os municípios brasileiros é, portanto, bastante 

limitada. 

Figueiredo et al (2011) também buscaram testar a hipótese de Kuznets para os 

municípios  brasileiros nos anos de 1991 e 2000. Aplicando uma estratégia empírica em 

três etapas, na primeira utilizam-se os testes para especificações quantílicas desenvolvido 

por Racine (2006), na segunda o método de estimação não-paramétrica B-splines 

proposta por Koenker et al (1994) e finalmente o teste de razão de verossimilhança de 

Fan et al (2001). Os resultados apontaram para a inconsistência da estrutura quantílica 

linear para o conjunto de dados do estudo. As estimativas não-paramétricas sugeriram a 

validade da hipótese de Kuznets. Por fim, os testes de razão de verossimilhança indicaram 

a superioridade estatística dos modelos não-paramétricos em relação aos lineares. 

Portanto, a existência de um trade off entre redução da desigualdade e crescimento 

econômico para o Brasil ainda não é consenso e diversos trabalhos procurando validar a 

hipótese de Kuznets empiricamente ainda encontram resultados contraditórios. 
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CAPÍTULO 3 - DESIGUALDADE SOCIAL E POLÍTICA TRIBUTÁRIA 

 

3.1. Fundamentos da redistribuição tributária 

Segundo Pochmann (2008), normalmente, a tributação indireta - aquela que incide 

sobre consumo - pesa mais sobre os indivíduos nos estratos mais baixos das distribuições 

de renda, e tem características mais regressivas, enquanto os efeitos progressivos são mais 

observados na tributação direta - aquela incidente sobre renda e patrimônio. O autor 

argumenta que essa regra vale para o Brasil, inclusive com um grave problema sobre a 

redistribuição tributária:  

“ (...) o peso da tributação indireta é muito maior do que o da tributação 

direta, tornando regressivo o efeito final do nosso sistema tributário. 

Ademais, o grau de progressividade da tributação direta ainda é baixo no 

Brasil. O décimo mais pobre sofre uma carga total equivalente a 32,8% da 

sua renda, enquanto o décimo mais rico, apenas 22,7. Isto é absolutamente 

inaceitável, principalmente em um país de enorme desigualdade de renda 

como o Brasil” (Pochmann, 2008, p. 3) 

Assim, a maior oneração da carga tributária brasileira é aquela sobre o consumo, 

o que, somado à relativa alta incidência da tributação sobre renda nos estratos mais pobres 

da população, faz com que estes contribuintes comprometam uma fração 

significativamente alta de seu orçamento, reforçando a desigualdade social. Assim, na 

prática o que se observa no Brasil é uma tributação regressiva, em que há uma 

contribuição proporcionalmente maior dos contribuintes com menor capacidade de 

pagamento e, portanto, uma tributação muito regressiva, uma vez que “como as alíquotas 

do ICMS sobre produtos essenciais são consideradas elevadas para os padrões 

internacionais, a carga tributária brasileira sobre o consumo apresenta um cunho 

regressivo que fere os princípios de justiça fiscal. ” (Tomich et al, 1997, p. 15) 

Por outro lado, um imposto é dito progressivo se a alíquota efetiva for maior na 

medida em que a renda do contribuinte também é maior. Quando isso ocorre, pode-se 

dizer, então, que o contribuinte dos estratos mais altos da distribuição de renda perde uma 

parcela proporcionalmente maior de sua renda pagando o tributo.  

Para efeito de análise teórica da capacidade de contribuição, o princípio da 

equidade horizontal determina que haja uma contribuição em quantidades iguais em 
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termos monetários entre os contribuintes com igual capacidade de pagamento. Por outro 

lado, o princípio da equidade vertical requer tratamento tributário desigual para os 

desiguais, por assim dizer. Essa perspectiva também é corroborada pela própria 

Constituição Federal, conforme o art. 145, § 1:  

"Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para conferir efetividade a 

esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos 

termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas 

do contribuinte." 

Ou seja, o tratamento tributário especial de acordo com a capacidade econômica 

do contribuinte tem previsão constitucional, justificando a própria progressividade do 

Imposto de Renda, por exemplo. Além do IRPF, outros impostos são progressivos no 

Brasil: o IPTU e ITR e a própria previsão legal do Imposto sobre Grandes Fortunas, 

apesar de nunca ter sido aplicado, é uma ilustração clara de que há mecanismos válidos 

de diferenciação na contribuição dos indivíduos que não ferem os princípios de isonomia 

tributária. 

Um desdobramento lógico desse entendimento de é a legitimação da 

progressividade, em que a carga tributária deve ser progressivamente maior para os 

contribuintes com maior capacidade de pagamento, uma vez que o sacrifício de um 

contribuinte mais rico ao pagar o tributo deve ser menor que o sacrifício do contribuinte 

mais pobre. Esse entendimento é baseado pelo princípio que decorre diretamente da 

equidade vertical, o princípio da capacidade de pagamento e é uma argumentação de que 

à luz da justiça tributária, deve-se aumentar a carga tributária de acordo com o aumento 

da renda do contribuinte, consistindo em uma justificativa clara à progressividade do 

IRPF, por exemplo. 

Segundo Piketty (2014a), há dois contextos diferentes em que pode ser desejável 

promover a redistribuição, o que diz respeito à controvérsia entre a redistribuição pura e 

a redistribuição eficiente. Quando o mercado já é Pareto-eficiente10, mas a justiça social 

considere que se requer uma dedução maior dos indivíduos de maior capacidade de 

pagamento e beneficie os mais pobres, é válido permitir a manutenção dos preços e do 

                                                           
10 Ou seja, quando é impossível reorganizar a produção e a alocação dos recursos de forma que todos sejam 

beneficiados. 
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mercado livremente e apenas lançar mão de instrumentos tributários para redistribuir no 

sentido de redistribuição pura. 

No entanto, quando houver contextos em que as imperfeições do mercado 

ocasionam intervenções diretamente no processo de produção, permitindo ao mesmo 

tempo melhorar a eficiência no sentido de Pareto da alocação dos recursos e alcançar a 

equidade de sua distribuição, então a redistribuição eficiente é a mais adequada, e se 

realiza a devida modificação estrutural da maneira como a desigualdade é produzida em 

primeira instância. 

Portanto, a aplicabilidade de redistribuição tributária por si só não é sempre 

entendida como um recurso completamente desejável. Inclusive, contrariamente ao que a 

maior parte da literatura sugere, Milanovic (2000) e Kenworthy et al (2005) mostram que 

o aumento da desigualdade tende a ser consistentemente associado a mais de 

redistribuição dentro dos países. Alguns efeitos indesejáveis das políticas redistributivas 

sobre a desigualdade também são descritos na literatura, como o “efeito Robin Hood”. 

A redistribuição Robin Hood é um modelo no qual o governo segue as 

preferencias da maioria e usa o processo político para extrair renda dos mais ricos e 

redistribuir aos mais pobres. O modelo é bem documentado em Mendes (2013), que se 

vale de uma revisão de vários artigos para explicitar como o governo pode reduzir os 

incentivos ao investimento dos capitalistas e da própria classe média ao promover 

redistribuição. 

Neste modelo de redistribuição tem-se de um lado os indivíduos mais pobres e 

não capazes de alcançar a acumulação, pois sua dotação de fatores consiste em mão de 

obra não qualificada. De outro lado os capitalistas e a classe média possuem por exemplo 

capital, tecnologia e mão de obra qualificada, ou seja, fatores acumuláveis. Os impostos 

pagos pelos ricos são utilizados para financiar o provimento dos serviços públicos 

intimamente relacionados com o estímulo ao crescimento, bem como realizar as 

transferências de renda para os pobres.  

Assim como no modelo de Solow, o crescimento também resulta da acumulação 

de capital físico, capital humano e de tecnologia. Uma vez que tributar a renda dos 

capitalistas e classe média inibe os retornos líquidos dos fatores de produção, o ritmo de 

acumulação desses fatores diminui face a altos impostos. 
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Apesar dos efeitos adversos sobre o crescimento econômico, o governante é 

demandado a promover a redistribuição pelo eleitorado majoritário. Assim, sociedades 

mais desiguais, cujo eleitorado é majoritariamente pobre, tendem a promover a 

redistribuição e, consequentemente, enfrentar menores índices de crescimento. Uma vez 

que a renda transferida dos ricos aos pobres não é reinvestida, isso resulta em menor 

acumulação de capital físico.  

 Em sentido contrário, os países de menor concentração de renda contam com uma 

grande classe média entre o eleitorado e, portanto, o eleitor mediano enfrenta baixo 

benefício líquido em uma política redistributiva. A principal conclusão desses trabalhos 

é que as sociedades igualitárias escolherão menos políticas redistributivas e, como 

consequência, serão capazes de crescer mais rapidamente. (Mendes, 2013, p. 29) 

Recentemente o uso da política tributária como instrumento para promoção de 

redistribuição de renda e combate à desigualdade teve uma grande repercussão 

internacional a partir do sucesso do livro de Piketty (2014b) “O Capital no Século XXI”. 

O autor elabora a questão do avanço recente das medidas de desigualdade de renda em 

diversos países desenvolvidos e encontra a justificativa em questões como a distribuição 

funcional da renda entre capital e trabalho. Dentre as principais propostas do autor estão 

medidas progressistas como a elevação dos impostos sobre os mais ricos e propostas de 

difícil implantação como um imposto mundial para o capital, a que o próprio autor se 

refere como uma utopia útil. 

São muitas as medidas existentes em política tributária visando atenuar a 

concentração de renda no Brasil, com destaque para as medidas voltadas para o consumo 

e para a renda, que serão melhor discutidas à frente. 

 

3.2. Tributação de renda ou de patrimônio 

Castro (2014) buscou investigar a progressividade do IRPF no Brasil, entre 2006 

e 2012, encontrando limitação na capacidade redistributiva do tributo brasileiro pela baixa 

representatividade da arrecadação do imposto em relação à renda bruta total do país, 

problema semelhante a muitos países com renda per capita similar à do Brasil.  
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A Tabela 3 apresenta que, em geral, ocorreu um aumento da carga tributária total 

no período, avançando de 31,80% em 2003 para 35,85% em 2012. Além disso, constata-

se a participação muito maior da carga tributária sobre bens e serviços do que nas demais 

bases de incidência.  

 

Tabela 3- Carga tributária bruta por base de incidência (2003 a 2012) 

 

Sabe-se que os tributos indiretos têm característica regressiva e, portanto, oneram 

mais os indivíduos dos estratos mais baixos da distribuição de renda em relação aos 

indivíduos dos estratos mais altos, que teriam maior capacidade de pagamento. Os 

tributos diretos podem assumir grau de progressividade e onerar mais estes últimos 

contribuintes, buscando a satisfação da equidade vertical. Assim, Castro (2014, p.25) 

conclui que “a carga tributária cresceu, mas seu perfil redistributivo manteve-se 

inalterado e com tendência regressiva, pois a tributação indireta participa com quase 

metade da carga. ” 

A Tabela 4 apresenta a participação percentual dos tributos diretos na Carga 

Tributária Total, encontrando um embasamento muito forte nos Tributos sobre a renda e 

nos Tributos sobre a renda e propriedade. O Tributo sobre Pessoa Física (IRPF) 

apresentou um aumento no percentual da carga no período chegando a uma participação 

de 7,61% em 2012. A partir destas análises, Castro (2014) ressalta que o IRPF não tem o 

potencial suficiente para realizar uma transformação radical na redistribuição de renda11.  

                                                           
11 Segundo as tabelas elaboradas pelo autor, o IRPF representa 2,73% do PIB e 7,61% da arrecadação tributária total. 

Fonte: Castro (2014, p.24) com dados da RFB 
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Tabela 4 - Participação percentual dos tributos diretos na Carga Tributária Total 

(2003 a 2012) 

 

Fonte: Castro (2014, p. 26) com dados da RFB 

Além disso, uma vez que a desvantagem da tributação direta em relação à indireta 

é mais que o dobro em 2012, o autor acrescenta que “se pode melhorar consideravelmente 

o perfil redistributivo desonerando-se os tributos sobre bens e serviços à medida que se 

oneram os tributos diretos. ” (Castro, 2014, p. 27) 

 

Indexação e progressividade do imposto de renda 

O Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incide sobre a renda e os proventos de 

contribuintes residentes no País ou residentes no exterior que recebam rendimentos de 

fontes no Brasil. Apresenta alíquotas variáveis conforme a renda dos contribuintes, de 

forma que os de menor renda não sejam alcançados pela tributação. Recentemente houve 

mudanças na base de cálculo do IRPF em relação ao ano anterior e estão representadas 

na Tabela 5, onde são representados os valores novos, relativos ao ano calendário 2015 a 

partir do mês de abril e, em parênteses os valores antigos, correspondentes ao ano-

calendário de 2015 até o mês de março. 
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Tabela 5 – Mudanças na incidência mensal IRPF ano calendário 2015 a  

partir do mês de abril 

BASE DE CÁLCULO (RS) ALÍQUOTA (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$) 

Até 1.903,98  

(antes 1.787,77) 

Isenção - 

De 1.903,99 até 2.826,65 

(Antes de 1787,78 até 2.679,29) 

7,5 141,80  

(antes 134,08) 

De 2.826,66 até 3.751,05 

(Antes de 2.679,30 a 3.572,43) 

15 354,80 

 (antes 335,03) 

De 3.751,06 até 4.664,68 

(Antes de 3.572,44 a 4.463,81) 

22,5 636,13  

(antes 602,96) 

Acima de 4.664,68 

(Antes acima de 4.463,81) 

27,5 869,36  

(antes 826,15) 

Fonte: RFB - Elaboração própria 

 

Visando promover a justiça tributária e em conformidade com os princípios já 

apresentados no tópico sobre fundamentos da redistribuição estão as justificativas para 

progressividade do imposto de renda. Além da aplicabilidade da progressividade ser 

apoiada pelo princípio da equidade vertical e, mais precisamente pelo princípio da 

capacidade de pagamento, a progressividade na tributação da renda também contribui 

para que a própria distribuição da renda já seja equalizada antes da arrecadação via 

consumo incidir. 

Na economia brasileira, bem como em muitos países latino americanos, a carga 

tributária ainda persiste muito mais concentrada em tributação sobre consumo do que em 

renda. Assim, a tributação do IRPF poderia configurar-se como um instrumento de 

alteração desse contexto, de forma gradual e paulatina. Segundo Castro (2014, p. 105), 

para isso, “basta que cada aumento de arrecadação do IRPF seja retribuído com uma 

diminuição correspondente nos tributos federais incidentes sobre o consumo, de forma a 

se obter uma alteração gradual do perfil da carga. ”  
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Outro argumento possível para melhorias no sentido de justiça tributária é a 

indexação do IRPF e a justificativa reside no efeito-Tanzi recaindo sobre sua arrecadação, 

quando a economia enfrentasse um contexto inflacionário. O efeito-Tanzi em alusão ao 

conhecido trabalho de Tanzi (1977), corresponde à perda de valor real da arrecadação em 

função do aumento no nível geral dos preços entre o momento da ocorrência do fato 

gerador dos tributos e o momento em que o tributo é efetivamente recolhido aos cofres 

públicos. Apesar de o escopo deste artigo não se concentrar nos instrumentos de política 

tributária como forma de manutenção dos níveis de arrecadação pró-fisco, há uma 

interessante implicação do efeito-Tanzi que justificaria a indexação pelos seus efeitos 

sociais sobre a desigualdade. 

A perda de arrecadação é formalizada pela equação 1: 

𝑇𝑡−𝑛
𝐺  − 𝑇𝑡

∗ =  
𝑇𝑡−𝑛

𝑃𝑡−𝑛
−

𝑇𝑡−𝑛

𝑃𝑡
= 𝑇𝑡−𝑛

𝐺 ×
𝑝𝑎

(1+𝑝𝑎)
    (1) 

Onde: 

𝑇𝐺: valor real dos tributos no momento da ocorrência do fato gerador 

𝑇∗: valor real dos tributos que é recebido pelo governo 

𝑇𝐺 − 𝑇∗: perda de arrecadação 

t: momento atual 

n: momento do fato gerador 

T: valor nominal da arrecadação 

pa: taxa da variação acumulada no nível geral de preços entre (𝑡 − 𝑛) 

 

Desta forma, quanto maior for a distância entre esses dois momentos t e n e/ou 

quanto maior for a inflação, maior será a perda do valor real dos tributos em relação ao 

caso em que a taxa pa é nula. 

A indexação das faixas do imposto de renda é uma proposta que gera muita 

controvérsia no meio teórico. Friedman (1974) a defendeu argumentando que, ao 

diminuir o ganho do governo com a inflação a partir da indexação das faixas do imposto 

de renda, a propensão do governo a utilizar-se da inflação para auferir ganhos pró-fisco 

também diminuiria. Dessa forma, o governo não enfrentaria um desincentivo a combate-

la, uma vez que ela não lhe seria mais útil. De forma, oposta, há autores que defendem 
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que a indexação reduziria a receita tributária, aumentando consequentemente o déficit 

governamental e a própria inflação.  

 Apesar da discussão, é fato que a indexação das faixas visa fazer com que o 

contribuinte pague exatamente em termos reais aquilo que pagaria caso não houvesse 

inflação. No tocante a este aspecto, Varsano (1985), apresenta que no Brasil por muitos 

anos a correção da tabela progressiva se deu a taxas inferiores à inflação média anual, o 

que tendeu a ampliar a carga tributária sobre o contribuinte pessoa física. 

 

THE RISING TIDE TAX SYSTEM 

Outro sentido da indexação do imposto de renda é proposto pelos autores em 

Burman et al12 (2007), seria algo próximo de uma indexação da desigualdade, ou o que 

eles chamaram de Rising Tide Tax System.  

A proposta foi elaborada para a economia estadunidense, considerando o 

crescimento da desigualdade nas últimas décadas. Os autores testam os efeitos pela 

indexação da desigualdade caso o modelo desenvolvido fosse implementado em 1979 ou 

1994 e descrevem os efeitos distributivos e sobre os incentivos na economia e 

demonstram que, assumindo que a desigualdade futura é imprevisível e que não há custos 

na redistribuição, a indexação aumentaria o bem-estar social. 

Primeiramente, seria definida uma meta de distribuição de renda pós tributação, 

por exemplo, os níveis da distribuição no ano base da implementação do sistema, e nos 

anos seguintes as taxas do tributo seriam ajustadas automaticamente de forma a anular os 

efeitos da distribuição de renda das metas fixadas. 

Por exemplo, supondo que o quintil mediano da distribuição de renda ganhasse 

15% da renda pós-tributação no ano base e que essa é a meta de renda para este grupo. 

Supondo que a fração de ajuste foi estabelecida em 25% e que no ano subsequente o 

quintil mediano ganharia 14% da renda pós-tributação antes da indexação. As taxas da 

tributação pelo sistema proposto ajustariam de forma que o quintil recebesse 14,25% da 

renda pós-tributação. Os outros grupos similarmente receberiam 25% da renda que 

                                                           
12 Entre os autores estão Leonard Burman, Tax policy center e Robert Shiller, prêmio Nobel de Economia em tal ano 

por suas contribuições com tal pesquisa. 
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receberam no ano base mais 75% da renda que aplicaria-se antes da indexação. (Burman 

et al, 2007) 

Assim, se não há expectativa de aumento ou diminuição da desigualdade a 

proposta não é redistribuição, ex ante. Se a dispersão de rendas pré-tributação diminuir o 

esquema de tributação automaticamente ficaria menos progressivo. Se aumentasse, mais 

progressivo. Basicamente, a proposta provê um tipo de seguro parcial contra mudanças 

imprevisíveis na desigualdade econômica. (Shiller, 2003, p.)  

Consiste em modificar o sistema tributário de forma a indexá-lo contra aumentos 

no nível presente de desigualdade. Segundo os autores, a taxação sobre o imposto de 

renda ajustaria de maneira endógena as mudanças na desigualdade de forma a amenizar 

os efeitos na curva de Lorenz.  

Os autores apontam que mesmo a parcela mais rica teria incentivo em desejar a 

implementação desse sistema uma vez que ele garante que as famílias de baixa e média 

renda vão ganhar uma parcela maior dos benefícios com crescimento econômico do que 

iriam dentro do status quo – ou seja, a indexação da desigualdade aumenta as chances de 

todas as classes sociais e não só as mais abastadas se beneficiarem da maré de 

crescimento. Isso em troca poderia ajudar a contribuir suporte para políticas pró-

crescimento. 

 Portanto, dentro dessa proposta, o mecanismo tributário seria automaticamente 

reescrito ao final de cada ano para refletir quaisquer mudanças na parcela relativa da renda 

nacional ganha por cada agrupamento de renda.   

 

3.3. Tributação do consumo 

Segundo Paes (2009), a grande quantidade de tributos, entre impostos, taxas e 

contribuições é a característica marcante da tributação sobre consumo no Brasil, tributos 

estes que são administrados paralelamente por diferentes níveis de governo. Em 

decorrência disso, há grandes distorções e falta de eficiência na estrutura tributária. O 

principal imposto sobre consumo, o ICMS ainda tem sua arrecadação comprometida pelo 

alto grau de competição tributária e, finalmente, há falta de alinhamento em relação à 

tributação do consumo em outros países. 
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Para instituir um imposto geral para mercadorias e serviços, haveriam duas 

alternativas básicas que, a princípio, teriam o mesmo resultado em arrecadação ou em 

repercussão sobre a dinâmica do mercado. A primeira delas é apenas aplicar o imposto 

na última etapa de agregação de valor, ou seja, na venda ao consumidor final, o que 

corresponderia a um imposto sobre a despesa com a aquisição de bens finais.  A segunda 

delas seria adotar o imposto em todas as etapas do processo produtivo e de 

comercialização, deduzindo o valor pago em cada etapa precedente, de forma a tributar o 

valor agregado em cada etapa somando exatamente o mesmo montante de despesa ao 

final. (Rezende, 1991, p.13) 

 A instituição do ICM em 1967, hoje ICMS13, foi muito positiva, pois este era um 

imposto não cumulativo, incidente sobre o valor agregado em cada etapa do processo de 

produção e circulação de bens, em substituição ao antigo imposto IVC, que onerava 

cumulativamente as vendas de mercadorias. 

Paes (2009) se propõe a analisar o efeito da implementação de um imposto único 

sobre valor agregado, aos moldes do que ocorre na união europeia, sobre a redução da 

desigualdade. O autor encontra que do ponto de vista da equidade, a alteração da 

sistemática de tributação do ICMS pode trazer ganhos significativos na redução da 

pobreza, particularmente para o Nordeste, quando acompanhada do aumento das 

transferências para as famílias. A desigualdade regional, no entanto, parece apresentar 

pouca alteração. 

Tomich et al (1997) propõem a desoneração do ICMS dos itens da cesta básica, o 

que funcionaria na pratica como um aumento no rendimento real das famílias pobres, que 

comprometem uma parcela proporcionalmente maior de suas rendas com o consumo 

desses bens. Os autores analisam tanto os impactos sobre o custo da cesta básica e da 

renda das famílias quanto quantificar a perda de receita tributária decorrente. Os 

resultados indicam benefícios líquidos sociais. 

Esses benefícios decorrem do elevado gasto que a população de baixa renda tem 

com alimentação bem como dos elevados níveis de sonegação nos produtos da cesta 

básica. Um entrave à proposta é a possibilidade de que a redução do ICMS não leve a 

                                                           
13 O ICMS é previsto pelo art. 155, § 2º, II da Constituição Federal. 
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uma diminuição dos preços dos alimentos, caso outros agentes econômicos se apropriem 

da renda gerada pela redução do ICMS.  

Portanto, a vantagem de tributar o consumo residiria na nos efeitos de se tributar 

diretamente renda do capital e do trabalho, o que pode incorrer em efeitos na própria 

competitividade dos países de forma que houvesse um desestimulo dos investimentos 

para aumento de produtividade em meio a concorrência dos mercados internacionais. Um 

grande problema em se tributar a renda bem como a riqueza é o impacto negativo em 

termos de competitividade. 

Por outro lado, segundo Rezende (1993, p.9): 

“A redução da tributação sobre a poupança e o investimento, 

assim como a diminuição da progressividade do Imposto de Renda 

pessoal, poderia incentivar a competitividade dos países. As 

recomendações de política tributária passaram a sugerir que maior 

importância deveria ser dada à tributação sobre o consumo, como fonte 

de receita tributária dos países. ” 
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CONCLUSÃO 

 

O combate à desigualdade social e à pobreza no Brasil nas últimas décadas foi 

mais respaldado por mudanças no manejo do gasto público do que de fato por políticas 

de redistribuição tributária. De fato, há dificuldades e obstáculos políticos em se realizar 

uma reforma tributária de tamanha proporção no Brasil e além disso, a variedade de 

possibilidades de implementação geram controvérsias, pois o campo da tributação está 

intimamente relacionado às preferências políticas.  

O contexto político atual no Brasil enfrenta grande instabilidade e percebe-se que, 

devido à grande disparidade na distribuição de renda no País, há uma polarização das 

classes políticas, que alternam o poder afastando-se de um consenso de equilíbrio. 

Conforme apresentado neste trabalho, esse cenário traz uma série de prejuízos ao bem-

estar social e a própria instabilidade política pode ser entendida como consequência da 

elevada concentração de renda e configura-se em mais um argumento para uma melhor 

redistribuição.  

O Brasil, diferentemente dos países mais desenvolvidos, ainda vive um momento 

de aumento da participação do trabalho na renda, ou seja, o investimento no país ainda é 

em níveis tímidos. Neste sentido, há espaço para promoção do aumento dessa 

participação, o que levaria a melhorias distributivas e maior prosperidade econômica. 

Além disso, a carga tributária brasileira é muito baseada em tributos indiretos, que têm 

caráter regressivo e, portanto, oneram mais os contribuintes com menor capacidade de 

pagamento.  

A tributação brasileira é muito focada no consumo não parece ser suficiente 

apenas a manutenção da progressividade sobre o imposto de renda, inclusive pelas 

constatações na literatura de que a participação deste imposto na arrecadação não é grande 

o suficiente para que ele por si só sirva de ferramenta para tanto.  Por isso, deve-se ir além 

de medidas como fixação de alíquotas de caráter mais progressivo e indexação para aliviar 

efeitos inflacionários sobre a renda real das famílias, principalmente as de mais baixa 

renda. 



35 
 

 

Há um problema que requer muita atenção ao se tributar fortemente a renda e a 

riqueza, pois o risco é desestimular o sistema de incentivos ao investimento e prejudicar 

com isso o crescimento econômico. Tributar propriedade e riqueza também consiste em 

um ponto delicado na discussão, uma vez que isso poderia minar os incentivos em termos 

de produtividade, bem como consistir em bitributação, uma vez que no processo de 

acumulação a riqueza já foi taxada.  

Dessa forma, não seria adequado concentrar na política de transferência de 

recursos ou redistribuição via fisco, onerando progressivamente os contribuintes mais 

ricos, e responsáveis por grande parte do reinvestimento social, todos os esforços de 

intervenção governamental nos níveis de pobreza e desigualdade social. Mesmo que as 

externalidades negativas da diminuição dos investimentos fossem desconsideradas, essas 

políticas parecem não ser suficientes sem que haja concomitantemente a própria 

reformulação estrutural dos gastos do governo, como a otimização dos gastos públicos, o 

que pode melhorar impactando positivamente na redução da desigualdade.  

Assim, a própria compensação gerada ao diminuir os impostos indiretos sobre 

consumo e aumentando proporcionalmente o montante perdido para os tributos diretos de 

forma progressiva, valendo-se de indexação, por exemplo, poderia por si só reestruturar 

o sistema tributário para algo mais redistributivo. Ao mesmo tempo, uma reformulação 

que não privilegiasse os tributos indiretos desoneraria o consumo de bens de primeira 

necessidade, que comprometem boa parte do orçamento das famílias de baixa renda. Isso 

geraria ganhos em rendimentos reais e também traria benefícios ao promover o acesso a 

bens relacionados a melhorias em termos de desenvolvimento humano como acesso a 

saúde e alimentação de qualidade. 

Ou seja, seria possível reduzir o caráter regressivo da carga tributária brasileira, 

obtendo efeitos positivos sobre redução da desigualdade, apenas pela reorganização da 

estrutura tributária, antes de aumentar essa carga em termos agregados ou em termos 

relativos a algum estrato de renda em especial. Após superada essa fase de reestruturação, 

os ganhos com transferências e redistribuições tributárias seriam ainda mais eficientes em 

atingir o objetivo de manutenção de uma sociedade mais igualitária em termos de 

concentração de renda. 
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A implementação de melhorias em educação, por exemplo, aparentemente é o 

grande entrave em infraestrutura e investimento no País, levariam a uma série de 

externalidades positivas não apenas na redução da desigualdade, mas em termos de 

crescimento econômico, conforme explicitado na revisão de literatura. Neste sentido, a 

promoção de qualificação da mão de obra traria melhoria da relação de nível de renda 

sobre trabalho, ainda mais quando o retorno ao capital humano, aquela remuneração paga 

de acordo com a qualificação do trabalhador, parece ser o que define a desigualdade no 

brasil segundo especialistas.  

Os próprios programas de transferência, que têm um papel importante hoje em 

melhorar as medidas de desigualdade, também precisam de reformulações para garantir 

que os beneficiários atendam a requisitos de enquadramento em condição de 

marginalidade econômica. A fiscalização contra fraudes e para garantia do atendimento 

às condicionalidades para recebimento do benefício também são peças chave para que 

esses programas logrem sucesso e, no entanto, o governo planeja e executa os programas, 

mas não tem sido eficaz em geri-los de forma a atender esses cuidados. Talvez seja 

interessante questionar se, uma vez que o governo redistribui os impostos com os 

programas de assistência, não seria então desejável diminuir a própria arrecadação via 

renda e via consumo nessa parcela da população, ao invés de usar os mesmos tributos, 

regressivos e mais onerosos justamente a esses estratos, para promover programas sociais, 

o que consiste em um paradoxo. 

Por fim, não se pode deixar de citar que aspectos da realidade contextual do país 

criam um cenário muito favorável ao atendimento de interesses de uma minoria mais rica 

e poderosa, como o histórico protecionista, o peso do lobby e a corrupção. Assim, são 

questionáveis as isenções fiscais e os créditos subsidiados concedidos a grandes 

empresários, bilionários que não representam sequer a média do estrato 0,1% mais rico 

do país. Esses benefícios ficais consistem muitas vezes, portanto, em privilégios a uma 

minoria muito rica, muitas vezes sem a observância de princípios éticos ou de eficiência 

das empresas subsidiadas para retorno real de externalidades positivas à sociedade que 

justificassem essa desoneração fiscal. 
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