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É ensurdecedor 
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O canto do trabalhador 
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Ser um canto de alegria 

Soa apenas 

Como um soluçar de dor...” 
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RESUMO  

 

Nas ciências econômicas são vastos os trabalhos que analisam a temática voltada às 

desigualdades econômicas, porém, uma das críticas feitas à literatura econômica 

contemporânea que estuda a desigualdade de renda é que esta, predominantemente, 

estuda aspectos relacionados à distribuição pessoal de renda (DPR), esquecendo-se de 

se aprofundar nas questões relacionadas à distribuição funcional de renda (DFR).  

Embora a DFR seja um aspecto importante no desenvolvimento de muitas teorias 

macroeconômicas, seu estudo é muito negligenciado, tanto em nível internacional 

quanto nacional. Isso se deve, em grande parte, às limitações teóricas e metodológicas 

inerentes ao seu estudo. Apesar dessas limitações, existem diversos fatores que motivam 

seu estudo. Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar o comportamento 

histórico da Distribuição Funcional de Renda no Brasil entre 1955-2014. Analisamos o 

comportamento da DFR a partir de três fatores: produtividade real do trabalho, salários 

reais e o poder de barganha dos trabalhadores. A análise do poder de barganha dos 

trabalhadores foi realizada através da compreensão da evolução do Estado do Bem-

Estar Social. Os resultados demonstram que, entre 1955 a 2014, a distribuição funcional 

de renda no Brasil apresentou comportamento cíclico. Em comparação internacional, 

percebe-se que a participação da renda do trabalho na renda nacional apresentou 

comportamento similar à dinâmica internacional, sendo a DFR no Brasil relativamente 

baixa quando comparada com a de outros países. Também verificamos que estudos 

voltados a DFR devem levar em consideração fatores conceituais, metodológicos e 

quantitativos, pois, não existe um consenso na literatura em relação as suas técnicas de 

mensuração. Através das metodologias apresentadas, percebe-se que o tratamento dado 

à renda dos autônomos (renda mista) é o principal fator que influencia a existência de 

diversas formas de estimação da participação da renda do trabalho na renda nacional. A 

pesquisa classifica-se como exploratória-descritiva, quali-quantitativa e os dados foram 

obtidos, majoritariamente, através das Contas Nacionais realizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelos bancos de dados da International 

Labour Organization (ILO) e Organisation for Economic Co-operation and 

Deselopment (OECD).  

 

PALAVRAS-CHAVE: Distribuição de Renda. Distribuição Funcional de Renda. 

Participação dos Salários na Renda Nacional. Participação do Capital na Renda 

Nacional. 
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ABSTRACT 

 

In the economic sciences, there are many studies analyzing the issue of economic 

inequality, but one of the criticisms of contemporary economic literature that studies 

income inequality is that it predominantly studies aspects related to personal income 

distribution, forgetting to deepen in the questions related to the functional income 

distribution. Although the functional income distribution is an important aspect in the 

development of many macroeconomic theories, its study is still very neglected both 

internationally and nationally. This is due, in large part, to the theoretical and 

methodological limitations inherent to its study. Despite these limitations, there are 

several factors that motivate its study. Thus, the present work aims to analyze the 

historical trajectory of the Functional Income Distribution in Brazil between 1955-2014. 

We analyze the behavior of DFR based on three factors: real labor productivity, real 

wages and bargaining power of workers. The analysis of workers' bargaining power was 

carried out through an understanding of the evolution of the welfare state. The results 

show that, between 1955 and 2014, the functional income distribution in Brazil 

presented a cyclical behavior. In international comparison, it can be seen that the share 

of labor income in the national income showed similar behavior to the international 

dynamics, with the DFR in Brazil being relatively low when compared to other 

countries. We also verify that studies aimed at functional income distribution should 

take into account conceptual, methodological and quantitative factors, since there are 

considerable differences in techniques for measuring capital and labor share in national 

income. The data were obtained, mainly, through the National Accounts carried out by 

the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística and by the database of the 

International Labor Organization and Organization for Economic Co-operation and 

Deselopment. 

 

KEYWORDS: Income distribution. Functional Income Distribution. Wage share in 

National Income. Capital Share in National Income. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A distribuição da renda é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Em 

grande parte, isso se deve a intensificação dos conflitos sociais e dos índices de desigualdade 

no contexto internacional a partir da década de 1970/80. Geralmente a desigualdade no cerne 

dos conflitos políticos-ideológicos é associada a visões duais (esquerda, direita), tratando-se 

de uma questão complexa ao se remeter a noções de cidadania e justiça social, temas difíceis 

que aludem a princípios morais e éticos. Por mais antagônicas e diversas que sejam as 

concepções sobre os mecanismos econômicos e sociais que produzem as desigualdades, 

podemos atribuir esse debate a duas instituições responsáveis pela distribuição da renda na 

sociedade contemporânea, o mercado e o Estado.  

Nas ciências econômicas são vastos os trabalhos que analisam a temática voltada às 

desigualdades econômicas, geralmente, este tema é visto sobre uma perspectiva estritamente 

econômica através de análises que investigam as origens, as mudanças e as causas da 

desigualdade nos sistemas econômicos.  

Uma das críticas feitas à literatura econômica contemporânea que estuda a 

desigualdade de renda é que esta, predominantemente, estuda aspectos relacionados à 

distribuição pessoal de renda (DPR), esquecendo-se de se aprofundar nas questões 

relacionadas à distribuição funcional de renda (DFR) que, geralmente, possui caráter 

secundário frente a outros temas vinculados.
1
 Mesmo a DFR sendo um aspecto importante no 

desenvolvimento de muitas teorias macroeconômicas, seu estudo ainda é muito negligenciado 

tanto em nível internacional quanto nacional.  

Isso se deve, em grande parte, às limitações teóricas e metodológicas inerentes ao seu 

estudo, porém, apesar dessas limitações, existem diversos fatores que motivam o estudo da 

participação do trabalho na renda nacional, como seu uso: na função de produção agregada, 

como medida de custo marginal, a sua influência sob o crescimento econômico via 

modificações nos componentes da demanda agregada e a contraposição entre distribuição 

funcional e pessoal de renda, dentre outros. 

Além da curiosidade e interesse pessoal do autor pelo tema, a alta desigualdade 

brasileira é outro fato que motiva esse estudo, pois é necessário compreender o fenômeno para 

                                                           
1
 Este é o caso, por exemplo, de trabalhos que investigam através de modelos pós-keynesianos como a 

distribuição funcional de renda afeta o crescimento econômico dos países (vice-versa) via modificações nos 

componentes da demanda agregada. 
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formulações adequadas de políticas públicas de redistribuição de renda. Dada à relevância do 

tema, qual foi à dinâmica histórica da distribuição funcional de renda no Brasil entre 1955 a 

2014? Por hipótese acreditamos que a distribuição funcional de renda no Brasil acompanhou a 

dinâmica internacional e que estudos voltados a DFR devem levar em consideração fatores 

conceituais, metodológicos e quantitativos, pois, existem consideráveis diferenças nas 

técnicas de mensuração das participações do capital e do trabalho na renda nacional.  

Diante do apresentado, o trabalho tem por objetivo geral, investigar a dinâmica da 

distribuição funcional de renda no Brasil entre 1955 e 2014. Por objetivos específicos iremos: 

a) Analisar a evolução da distribuição funcional de renda no Brasil frente ao cenário 

internacional; b) Investigar, sucintamente, as principais dificuldades e metodologias de 

mensuração da distribuição funcional de renda; c) Verificar como a produtividade do trabalho, 

o salário médio e o poder de barganha dos trabalhadores afetaram a dinâmica da DFR no 

Brasil no recorte temporal escolhido e d) Compreender como a DFR é vista na História do 

Pensamento Econômico 

 Para a consecução dos objetivos propostos, podemos classificar o presente trabalho 

como um estudo de caráter exploratório-descritivo. Efetuou-se uma investigação bibliográfica 

quali-quantitativa realizada através de levantamento de dados e informações disponíveis em 

fontes secundárias. 

O estudo está dividido em três capítulos: 1 – Perspectivas Teóricas acerca da 

Distribuição Funcional de Renda; 2 – Distribuição Funcional de Renda no Contexto 

Internacional: Tendências e Dificuldades de Mensuração e 3 – Distribuição Funcional de 

Renda no Brasil (1955-2014). 

 O primeiro capítulo realiza uma revisão das principais perspectivas teóricas acerca da 

DFR vinculadas a várias escolas do pensamento econômico. No segundo capítulo, analisamos 

a trajetória da DFR no contexto mundial e também apresentamos sucintamente as principais 

dificuldades teóricas e empíricas encontradas no estudo da DFR, enquanto o terceiro capítulo 

analisa a dinâmica da parcela do trabalho na renda nacional.  
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1 PERSPECTIVAS TEÓRICAS ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE 

RENDA 

 

 

1.1 A Expressão Distribuição Funcional de Renda  

 

 

A DFR trata-se basicamente de uma ótica de análise distributiva que visa analisar a 

repartição do Produto Interno Bruto (PIB) ou da Renda Nacional entre os proprietários de 

capital (renda do capital) e os trabalhadores assalariados (renda do trabalho). Ela analisa as 

participações dos rendimentos oriundos do trabalho e do capital na renda gerada pela 

economia, enquanto, a DPR verifica a distribuição dos rendimentos que as pessoas, famílias 

ou domicílios recebem.  

O termo funcional na expressão indica que a repartição da renda é realizada levando-

se em conta a função desempenhada pelos agentes econômicos no processo de produção, 

assim, se o foco de uma análise for a inserção no processo produtivo, o conceito mais 

adequado a ser utilizado é o da Distribuição Funcional de Renda que descreve como o total 

dos ganhos de uma economia em determinado período é repartido entre classes funcionais de 

renda. Em outras palavras, a distribuição funcional da renda descreve a distribuição de renda 

entre classes funcionais selecionadas (trabalhadores, capitalistas, proprietários de terras) 

considerando os diferentes tipos de renda (salários, lucros, aluguéis). Dessa forma, a DFR não 

é capaz de medir, por exemplo, a desigualdade de salários. 

Normalmente a participação da renda do trabalho é estimada a partir das Contas 

Nacionais de Renda e Produção, poucos estudos se esforçam em calcular a distribuição 

funcional da renda a partir de dados declarados por empresas (microeconômicos
2
). Como a 

DFR é tipicamente medida a partir de dados agregados, ela é vista, geralmente, pelos 

pesquisadores como uma divisão macroeconômica da renda, como afirma, por exemplo, 

Guerriero (2012), enquanto, a distribuição pessoal é chamada de divisão microeconômica, 

porém, Piketty (2014) ressalta que essas duas dimensões distributivas põem simultaneamente 

em jogo mecanismos microeconômicos e macroeconômicos na sua composição. 

 A Desigualdade Funcional de Renda se preocupa essencialmente com os resultados 

distributivos da sociedade após a produção, mas afeta diretamente questões relacionadas à 

                                                           
2
 Alguns estudos tem estimado a distribuição funcional de renda a partir de dados microeconômico como, por 

exemplo, os trabalhos de Ryan (1996), García-Verdú (2005) e Wolff & Zacharias (2007). 
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desigualdade de oportunidade que se preocupa com as possibilidades de acesso a direitos e 

recursos básicos pelos indivíduos. 

A DFR é considerada uma Distribuição Primária da Renda, pois se refere à renda antes 

das transferências e dedução de impostos, ou seja, antes de qualquer redistribuição dos 

rendimentos
3
. Assim, esse é um dos motivos que justificam a importância de uma análise 

conjunta da DFR e DPR para uma compreensão mais acurada do quadro distributivo, visto 

que os dois tipos de distribuição são mensurados em momentos diferentes do processo de 

apropriação da renda.  

 

 

1.2 Teorias e Perspectivas acerca da Distribuição Funcional de Renda 

 

 

1.2.1 Clássicos 

 

 

De Adam Smith (1723-1790) a Karl Marx (1818-1883), os economistas clássicos se 

indagaram como a produção/renda cresce ao longo do tempo (longo prazo), concluindo que a 

resposta a essa indagação estava relacionada ao processo de acumulação de capital que eles 

explicaram em termos de análise distributiva. Entre esses pensadores, as questões distributivas 

são deslocadas para a análise dos determinantes da Distribuição Funcional de Renda, porém, 

essa análise não era de modo algum um fim em si, se tratava apenas de um passo necessário 

para se compreender a economia, o processo de acumulação do capital, visto que a 

distribuição funcional da renda afetava diretamente o desenvolvimento e o crescimento 

econômico dos países (CARVALHO, 1991; HEIN, 2014; LEWIS, 1954). 

 No Contexto histórico desses autores, dados sobre a DFR eram profundamente 

escassos, porém, a dinâmica dessa distribuição era fundamental para a trajetória da economia. 

As primeiras teorias que apresentaram uma discussão mais formalizada e consistente sobre a 

distribuição funcional de renda surgiram na literatura através de David Ricardo (1772-1823) e 

Karl Marx, os economistas mais influentes do século XIX. Nesta seção do trabalho, 

focaremos nossa análise nos três principais autores clássicos: Adam Smith, David Ricardo e 

                                                           
3 Por isso, a DFR é insuficiente em uma análise sobre o papel do Estado como redistribuidor e a DPR sobre a 

repartição primária da renda. 
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Karl Marx, apresentando os principais aspectos (os mais gerais) voltados às questões 

distributivas. 

Entre os clássicos, a sociedade era composta por três classes sociais fundamentais: 

capitalistas (lucros), trabalhadores (salários) e donos de terras (renda da terra) e a propriedade 

era a base para as divisões de classes, definindo a fonte de renda auferida por cada agente 

econômico. Cada classe realizava uma função na sociedade, os trabalhadores, por exemplo, 

geravam o produto (excedente)
4
 e parte do produto do trabalho era apropriada pelos 

capitalistas que visavam transformar essa apropriação em novo capital, aumentando, assim, a 

acumulação de capital e a riqueza do país. 

O estudo das questões distributivas refere-se à compreensão de como ocorre a 

apropriação do excedente social entre as classes sociais fundamentais. Hoffmann (2001) nos 

alerta que esse problema é chamado atualmente de Distribuição Funcional da Renda. Essa 

compreensão demanda em si um mínimo entendimento de como os salários são determinados 

na sociedade, como faremos a seguir. 

Para os autores clássicos, o que estabelecia o valor de uma mercadoria era o trabalho 

incorporado nestas
5
. Em uma sociedade capitalista, onde existe a apropriação de terras e o 

acúmulo de capital, o produto integral do trabalho não pertence ao trabalhador, parte do 

produto do trabalho é repartida entre capitalistas e donos de terras.  

Um aspecto essencial, em Smith, Ricardo e Marx, é a concepção de que a taxa de 

salário real tende ao nível de subsistência (natural) da força de trabalho. A taxa natural de 

salários é aquela que garante a subsistência dos trabalhadores e de sua família, ou seja, a 

reprodução da força de trabalho. Essa reprodução não se refere apenas à reprodução biológica 

(fisiológica) dos trabalhadores, e sim à reprodução dos trabalhadores sob o ponto de vista 

cultural, sócio-histórico. 

Podemos verificar na sociedade uma taxa salarial menor que a taxa natural, mas esta 

não pode apresentar essa configuração em um longo período. Se a taxa de salário real for 

menor do que a taxa natural, a população de trabalhadores diminuiria progressivamente 

impedindo a acumulação de capital. Cabe ressaltar que mesmo que a taxa de salário em vigor 

                                                           
4
 Na escola clássica, o estudo da distribuição de renda é relacionado ao conceito de produto/excedente social 

desenvolvido pelo fisiocrata François Quesnay na sua obra Tableau Economiqué de 1758.  O excedente social é 

determinado pelas condições técnicas de produção e pela taxa natural de salário. Podemos definir o excedente 

social como aquela parte da produção material da sociedade resultante após serem deduzidos os custos materiais 

necessários para a produção. 
5
 Existe um debate extenso e considerável a respeito das diferenças do conceito de trabalho contido em Smith, 

Ricardo e Marx. Porém, diferentemente da escola mainstream – que afirma que o valor é determinado pela 

utilidade –, para esses autores o valor é determinado pelo trabalho incorporado nas mercadorias. 
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seja equivalente à taxa natural de salário, esta pode ser “mais baixa que se coaduna com o 

mínimo humanitário” (SMITH, 1996, p. 120). Em algumas situações, o salário em vigor pode 

ser maior que o salário natural. Isso ocorre em períodos de forte crescimento da demanda por 

mão de obra, ou seja, de escassez de mão de obra e forte concorrência entre os capitalistas em 

contratar os trabalhadores disponíveis. Nestes períodos de forte acumulação, normalmente, os 

trabalhadores desfrutam de melhor condição de vida, assim, não é o valor da riqueza nacional, 

mas seu incremento que provoca elevações nos salários (SMITH, 1996; RICARDO, 1996, 

MARX, 1996b).  

Uma taxa de salário maior provoca crescimento na oferta de trabalho, mas o efeito dos 

acréscimos na taxa de salário real provocados pela acumulação de capital é temporário, pois a 

concorrência entre os trabalhadores pelos empregos disponíveis intensifica-se (redução do 

poder de barganha) provocando uma redução no salário real, fazendo com que este tenda ao 

nível de subsistência da força de trabalho, diminuindo assim, a taxa de crescimento da mão de 

obra. Os salários em vigor funcionam como uma variável de equilíbrio da população de 

trabalhadores.  

Na abordagem clássica, o salário real é determinado previamente a outros tipos de 

renda, sendo uma variável conhecida antes do processo de produção. Hoffmann e Ney (p. 9, 

2008) nos alertam que para Marx e os Economistas Clássicos, “o salário é a forma de 

remuneração dos relativamente pobres, em contraposição a juros, lucros e renda da terra, 

típicas formas de rendimento de classes relativamente ricas”.  

 Por esse motivo, no mundo clássico
6
, variações na participação salarial na renda 

nacional eram sinônimos de uma distribuição de renda menos (mais) desigual. “Em uma 

sociedade de classes, como a Inglaterra ricardiana, um aumento de 1 ponto percentual na 

participação dos salários teria reduzido o índice de Gini em 1 ponto percentual” 

(ATKINSON, 2015, p. 100). Hoje, não podemos afirmar da mesma forma isso, visto que um 

indivíduo pode possuir uma renda baseada em diferentes tipos de rendimento, mas Checchi e 

Garcia-Penãlosa (2010) estimaram, por exemplo, para dezesseis países da OECD entre 1970 a 

1996 que um aumento de 1% da quota salarial está associado a uma redução de 0,7% no 

Índice de Gini.  

Para Smith, o “aumento e a diminuição dos lucros do capital dependem das mesmas 

causas que o aumento e a diminuição dos salários do trabalho, do estado de progresso ou de 

                                                           
6
 Por mundo clássico, estamos nos referindo ao período histórico dos autores (Smith, Ricardo e Marx). Apesar 

das mudanças sociais verificadas na sociedade em que vivia Smith até os tempos de Marx, normalmente, neste 

período histórico, os indivíduos aferiam apenas um tipo de renda (salário, lucro ou renda da terra). Atualmente, 

as pessoas são mais propensas a aferir mais de um tipo. 
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declínio da riqueza da sociedade; porém essas causas afetam um e outro de maneira muito 

diferente” (SMITH, 1996, p. 137), pois, no caso geral, um aumento dos salários é sempre 

relacionado a um decréscimo nos lucros.   

A renda da terra trata-se da renda máxima que o dono da terra consegue auferir do 

arrendatário diante da reposição do capital empregado na terra e da taxa de lucro normal
7
 do 

capital empregado segundo a taxa vigente da região. Ela pode ser entendida como um 

excedente - dados os níveis de salários e lucros - determinado pelo preço dos produtos do solo 

visto que esses preços constituem um dos determinantes do lucro. Se o preço normal (médio) 

da mercadoria for superior – demanda maior que oferta – à reposição do capital empregado 

para se colocar essas mercadorias no mercado, juntamente com os lucros normais desse 

capital; toda a parcela excedente é destinada à renda da terra (SMITH, 1996).  

Como períodos prósperos (crescimento do estoque de capital e da demanda por mão 

de obra) normalmente são associados ao crescimento da taxa salarial e a renda da terra se 

comportar da maneira referida no parágrafo anterior, um aumento da taxa salarial – diante do 

fato que salários e renda da terra se constituem em custos ao arrendatário - estaria sempre 

relacionado à queda na taxa de lucro, exceto, em algumas situações peculiares (SMITH, 

1996). 

Perceba que “Salários e lucros altos ou baixos são a causa do preço alto ou baixo das 

mercadorias, ao passo que a renda da locação da terra, alta ou baixa, constitui o efeito dos 

preços altos ou baixos das mercadorias” (SMITH, 1996, p. 187), visto que o preço 

corresponde ao somatório de lucro, renda da terra e salários
8
, sendo que os preços podem estar 

acima, iguais ou abaixo do preço natural das mercadorias. O preço natural das mercadorias é o 

preço ao qual a receita auferida pela sua venda é suficiente para remunerar capitalistas 

(lucros) e trabalhadores (salários) à taxa normal (média) da sociedade, sendo esse preço um 

dos fatores determinante da renda da terra. 

Diferentemente de Ricardo, em Smith em algumas situações não gerais (peculiares) a 

trajetória dos salários e lucros não necessariamente é oposta. Tal fato ocorre, por exemplo, em 

novas colônias devido à provável carência de capital e de mão de obra e em países que não 

apresentam mais possibilidades de progresso (acumulação de capital): 

                                                           
7
 “a taxa normal de lucro varia mais ou menos de acordo com a certeza ou a incerteza do retorno” (SMITH, 

1996, p. 153). 
8
 O somatório de todas as categorias funcionais de renda se constitui na produção, no qual seu nível depende do 

número de trabalhadores produtivos (além do salário, produz algo a mais que é apropriado pelos lucros) e da 

produtividade desses trabalhadores. O crescimento da produtividade ocorre através do desenvolvimento da 

divisão do trabalho. A divisão do trabalho é fruto natural do poder de troca, mas é limitada pela extensão do 

mercado. 
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Em um país que tivesse adquirido toda a riqueza compatível com a natureza de seu solo e 

clima e com a sua localização em relação a outros países, e que portanto não tivesse mais 

possibilidade de progredir, mas ao mesmo tempo não estivesse regredindo, aconteceria o 

seguinte: tanto os salários do trabalho como os lucros do capital seriam provavelmente muito 

baixos. Em um país totalmente povoado, tanto em relação ao território necessário para manter 

essa população, quanto em relação ao capital necessário para dar-lhe emprego, a concorrência 

para conseguir emprego necessariamente seria tão grande que reduziria os salários ao 

estritamente necessário para conservar o número de trabalhadores, sendo que esse número 

jamais poderia ser aumentado, pois o país já estaria, no caso, totalmente povoado. Em um país 

saturado de capital, em relação a todos os negócios a transacionar, esse montante tão alto de 

capital seria aplicado em todo e qualquer setor específico que a extensão do comércio 

comportasse. Em conseqüência, a concorrência seria em toda parte a máxima imaginável, e o 

lucro comum do capital seria igualmente o mais baixo possível (SMITH, 1996, p.142-143). 

 

Segundo Smith, com a acumulação de capital, a taxa de crescimento da oferta cresce a 

taxas superiores à demanda, acirrando a concorrência entre os capitalistas e ocasionando a 

queda dos preços.  Uma das críticas feitas a Smith é que este transformou um caso individual 

(setorial) para a economia como um todo. Por defender a Lei de Say
9
 – apesar de ideias 

básicas da referida lei já se encontrarem presentes na obra de Smith – , tal fato não é viável 

para Ricardo, os desequilíbrios entre oferta e demanda (sempre parciais
10

) são corrigidos 

através do processo de concorrência, de plena mobilidade do capital. Apesar de na obra de 

Smith existir a possibilidade da oferta crescer a taxas superiores à demanda em nível 

macroeconômico, para o autor, o comércio exterior pode aumentar os lucros mediante a 

ampliação do mercado nacional e o Princípio da Mão Invisível levaria o mercado ao 

equilíbrio (SMITH, 1996; MACEDO & SILVA, 1992; MIGLIOLI, 2004). 

David Ricardo (1996) no prefácio da sua obra Princípios de Economia Política e 

Tributação defende que o principal objetivo da Economia Política
11

 era determinar as leis que 

regulam a distribuição do produto nacional entre proprietários de terra, donos de capital e os 

trabalhadores, na forma de renda, lucros e salários respectivamente. Ricardo apresenta a 

distribuição como um objeto das Ciências Econômicas. Em uma carta a Malthus em 1820, 

Ricardo diz ao destinatário: 

 

                                                           
9
 A famosa Lei de Say (desenvolvida por Jean-Baptiste Say nos seus trabalhos de 1806 e 1814) foi formulada 

depois da teoria de Smith, mas algumas ideias básicas já se encontravam presentes nos trabalho de Smith e 

James Mill. Para uma explicação e discussão didática da referida lei, veja os capítulos 1, 2,3 e 4 em Miglioli 

(2004). 
10

 “Determinada mercadoria pode ser produzida em excesso e pode haver tal superabundância dela no mercado 

que não chegue a remunerar o capital nela aplicado. Mas isso não pode ocorrer com todas as mercadorias” 

(RICARDO, 1996, p. 211). 
11

 Hoje denominada de Ciências Econômicas ou Economia.  
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no seu entender, a economia política é uma investigação sobre a natureza e as causas 

da riqueza – eu penso que deveria chamar-se investigação das leis que determinam a 

divisão do produto da indústria entre as classes que concorrem para a sua formação. 

Não se pode estabelecer nenhuma lei relativamente à quantidade, mas no que diz 

respeito às proporções já se pode estabelecer um lei toleravelmente correta. Cada dia 

mais me convenço de que o primeiro estudo é vão e ilusório  e de que o segundo é o 

verdadeiro objetivo da ciência (RICARDO, 1890 apud KEYNES, 1936, p.3). 

 

 

Ricardo e Marx defendiam a visão de que apenas um único e pequeno grupo social se 

apropriava da maior parte adicional da produção/renda. Ricardo acreditava que os 

proprietários de terra formavam o grupo social que se apropriava da maior parte adicional da 

produção e da renda, porém, para Marx este grupo não era composto pelos proprietários de 

terra e sim pelos capitalistas industriais. Essa diferença tem explicações nos diferentes 

contextos de vida dos dois autores, quando:  

 

Marx publicou, em 1867, o primeiro tomo de O capital, exato meio século após a 

publicação dos Princípios de Ricardo, as realidades econômicas e sociais haviam 

mudado profundamente: não se tratava mais de saber se a agricultura poderia 

alimentar uma população crescente ou se o preço da terra aumentaria até chegar ao 

céu, mas sobretudo de entender a dinâmica de um capitalismo industrial a pleno 

vapor (PIKETTY, 2015, p.14-15). 

 

A análise teórica distributiva de Ricardo possui como ênfase a renda da terra que é um 

ponto central na determinação da quota da renda recebida pelos trabalhadores e pelos 

capitalistas.  Sua teoria da determinação da renda é baseada na hipótese de que a terra é 

limitada e diferente em sua fertilidade, e que todas as terras podiam ser ordenadas a partir da 

mais fértil (produtiva) para a menos fértil.  

Com o aumento da população era preciso utilizar terras cada vez mais inférteis para 

poder aumentar a oferta de alimentos. Como as terras mais férteis geram aos seus 

arrendatários rendas maiores, a renda das terras mais produtivas aumentaria com o 

crescimento do número de lotes arrendados. As terras menos férteis geravam aos arrendatários 

um produto líquido
12

 menor, em outras palavras, a produtividade na agricultura é decrescente 

com o aumento da produção agrícola, como nos apresenta o Gráfico 1. 

 

                                                           
12

 O produto líquido é o produto total menos os salários e a reposição do capital. Portanto, é o valor excedente 

que pode ser destinado aos lucros e renda da terra. 
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Gráfico 1 - Produtividade Decrescente da Agricultura 

 
 

PL = Produto líquido. 

 Fonte: HUNT & LAUTZENHEISER (2013). 

 

 

Assim, com o crescimento da riqueza e da população, devido a aumentos adicionais de 

terras arrendadas e de dificuldades impostas na produção de produtos agrícolas, a renda da 

terra apresentava tendência de acréscimo. Neste processo, devido ao aumento do preço (valor 

de troca) dos produtos agrícolas – considerando invariável o valor da moeda – que compõem 

em parte (principalmente) a cesta de bens dos trabalhadores, o salário natural do trabalho 

também apresenta tendência de ascensão (RICARDO, 1996). 

Com exceção dos produtos agrícolas, o preço natural de todas as mercadorias tenderia: 

a cair com o aumento da riqueza e da população, pois, embora de um lado aumentem 

em valor real quando o preço natural da matéria-prima de que são feitas se eleva, 

isso é mais do que compensado pelos aperfeiçoamentos da maquinaria, pela melhor 

divisão e distribuição do trabalho e pela crescente qualificação científica e técnica 

dos produtores (RICARDO, 1996, p.67-68). 

No entanto, a descoberta de novos mercados e os aperfeiçoamentos na agricultura 

conseguiriam conter temporariamente a tendência altista dos bens de primeira necessidade. 

Com a descoberta de novos mercados (importações), os bens de primeira necessidade 

poderiam ser adquiridos a preços menores (RICARDO, 1996).  

Do ponto de vista individual, os preços das mercadorias são dados externamente 

(concorrência perfeita), sendo os salários e os lucros seus componentes (diferentemente do 

que afirmava Smith, no qual os preços eram compostos por lucros, salários e renda da terra). 

Assim, com o desenvolvimento da riqueza e da população, um aumento dos salários implica 

uma redução dos lucros. Cabe ressaltar que a renda da terra também apresenta tendência de 

acréscimo com o desenvolvimento da sociedade (cultivo de mais terras de qualidade inferior). 

Esse raciocínio é transplantado para a economia como um todo, dessa forma, os lucros 
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apresentam uma relação direta aos preços e inversa aos salários e à renda da terra 

(MIGLIOLI, 2004; RICARDO, 1996). 

Perceba que tanto em Smith como em Ricardo, a teoria da distribuição é intimamente 

a determinação do preço. Em Ricardo, com o desenvolvimento da sociedade, o aumento dos 

salários diminui a participação dos lucros mesmo em situações de acréscimo no preço dos 

produtos agrícolas. A taxa de lucro tende a cair, pois, o arrendatário: 

 

não apenas teria de pagar um salário mais elevado a cada trabalhador que 

empregasse, mas ainda seria obrigado a pagar renda [da terra] ou a empregar um 

número adicional de trabalhadores para obter o mesmo produto. Como o aumento no 

preço dos produtos agrícolas seria proporcional apenas à renda ou ao aumento no 

número de trabalhadores, não poderia compensá-la pela elevação dos salários 

(RICARDO, 1996, p.80).  

 

Como Ricardo aceita a Lei de Say, a demanda (dada) não é um empecilho ao 

crescimento da produção/renda, o único obstáculo seria a queda da taxa de lucro que depende 

dos salários (MACEDO & SILVA, 1992; MIGLIOLI, 2004). A renda da terra seria um 

empecilho apenas no sentido de contrair os lucros, dificultado a acumulação de capital. A taxa 

de lucro é governada pela produtividade decrescente do trabalho agrícola e a concorrência 

entre os capitalistas tendia a igualá-la, sendo esta estabelecida pelos determinantes do lucro do 

capitalista que cultivasse a terra mais infértil, aquela que não paga renda da terra.  

O comércio exterior pode aumentar a taxa de lucro ao reduzir os preços dos bens 

consumidos pelos trabalhadores, tendendo a reduzir assim, os salários. Em Smith, o comércio 

exterior pode funcionar como um meio de ampliação do mercado nacional para se controlar 

possíveis desajustes entre oferta e demanda, fato inviável para Ricardo, visto que apenas a 

dinâmica dos salários pode afetar a taxa de lucro e todos os desajustes entre oferta e demanda 

são apenas parciais (MACEDO & SILVA, 1994).  

Enfim, para Ricardo, mesmo que o crescimento econômico promovido pela 

acumulação de capital tendesse a reduzir a taxa de lucro, existem mecanismos que podem 

amenizar temporariamente esse efeito. Mesmo com a redução da taxa de lucro, enquanto os 

capitalistas auferissem lucros e acumulassem capital, os maiores montantes de lucro e salários 

reais promoveriam prosperidade econômica, porém, os interesses dos proprietários de terras 

(aumento da renda da terra) e as dificuldades impostas pela produtividade decrescente da 
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agricultura promoveriam dificuldades a essa prosperidade e acumulação de capital ao 

diminuírem os lucros. 

Ao contrário de Ricardo, o objetivo de Marx não era determinar as leis que regulam o 

resultado distributivo da sociedade. Em sua obra principal (O Capital: Crítica da Economia 

Política) sua preocupação primordial era apresentar as leis que governam o processo de 

acumulação do capital na sociedade capitalista, mas algumas considerações podem ser feitas 

em relação à distribuição de renda.  

No livro Para a Crítica da Economia Política de 1857, o autor apresenta a distribuição 

de renda como um elo de articulação entre produção e o consumo. Um aspecto interessante 

nesta obra é a concepção de que as relações distributivas são fruto de uma determinação 

histórica de caráter específico e transitório, da mesma forma que o modo de produção 

capitalista. Marx afirma que em primeiro instante, a distribuição precede a produção – visto 

que esta última parte necessariamente de uma dada distribuição dos meios de produção – , é 

um fato natural e pré-econômico, mas que a partir da produção, a distribuição para ser 

determinada pelas relações de produção.
13

 O autor como um forte opositor das ideias de John 

Stuart Mill, estava criticando a concepção de que as relações de produção eram imutáveis 

enquanto a distribuição de riqueza poderia variar de um período histórico para outro (MARX, 

1999).  

Como a distribuição é o resultado das relações sociais de produção, sua análise deve 

ser realizada sob a ótica do progresso técnico e da acumulação do capital. Em Ricardo, a 

acumulação de capital era simplesmente impulsionada por uma alta taxa de lucro (KALDOR, 

1955). Para Marx, a acumulação de capital
14

 é uma condição necessária do capitalismo 

caracterizada pela reprodução ampliada do capital. Marx (1996) demostra no volume I de sua 

obra O Capital que, devido à concorrência entre os capitalistas, a reprodução ampliada do 

capital é uma condição necessária para a sobrevivência de um capitalista individual no 

mercado.   

O processo de reprodução ampliada do capital exige um maior emprego de capital 

variável e de capital constante (MARX, 1996b). O acréscimo da força de trabalho pode ser 

obtido de dois modos: por uma exploração mais intensa dos trabalhadores já empregados ou 

                                                           
13

 Sob o ponto de vista individual, a distribuição funciona como uma lei social que determina a posição de um 

indivíduo no processo produtivo, por exemplo, se ao nascer um individuo não é herdeiro de propriedades, em 

uma sociedade capitalista, este já é destinado ao trabalho assalariado (MARX, 1999).  

 
14

 O processo de reprodução do capital pode ser classificado em reprodução simples e ampliada. O processo de 

reprodução simples ocorre quando o montante de capital não se altera de um circuito do capital para outro, 

enquanto na reprodução ampliada, verificamos crescimento no montante de capital.  
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pela ampliação do número da mão de obra no processo de produção, fato que demanda que na 

sociedade a existência um exército industrial de reserva, pois existe um limite para o aumento 

do grau de exploração dos trabalhadores (MIGLIOLI, 2004).   

Uma maior demanda por trabalho tende a provocar aumento na taxa salarial (custo do 

capitalista). Uma forma de se controlar essa situação, ocorre através do progresso técnico 

poupador de mão de obra (alterações nas técnicas produção) que permite que a acumulação de 

capital (reprodução ampliada do capital) ocorra sem exercer fortes pressões sob os salários e o 

esgotamento da reserva da força de trabalho (TAVARES, 2011). Esse mecanismo garante a 

existência de um excedente de mão de obra desempregada, no qual, os capitalistas recorrem 

nos momentos de intensa acumulação de capital, ou seja, de considerável aumento da 

demanda de trabalho.  

Como o capital variável (v) é crescentemente substituído por capital constante (c), 

verificamos além de uma elevação na composição orgânica do capital (c/v), um aumento na 

velocidade do processo de produção e da produtividade do trabalho, consequentemente no 

tempo de rotação do capital
15

. As elevações na composição orgânica do capital provocam 

queda na taxa de lucro.
16

A taxa de lucro é igual a: 

 

 

 
  

 

   
                                                                    

Onde s é a mais-valia e C trata-se do capital total. Dividindo o numerador e denominador da 

expressão (1) por v temos: 

 
 

 
   

                                                                     

ou seja, a taxa de lucro é igual a razão da taxa de mais-valia (s/v)
17

 e da composição do capital 

mais 1. Portanto, como existe um limite prático para o crescimento da taxa de mais-valia, ao 

longo do tempo, com o aumento na composição orgânica do capital, verificamos uma 

tendência de declínios na taxa de lucro. A ocorrência de tal situação, não significa que o 

                                                           
15

 Para mais detalhes sobre a influência da rotação do capital sobre a taxa e o montante de lucro, veja o capítulo 

IV do terceiro volume do capital (MARX, 1986). 
16

 A composição do capital pode ser classificada em composição técnica e orgânica do capital. A composição 

técnica refere-se à relação entre as quantidades físicas do capital constante e variável empregadas no processo 

produtivo, enquanto a composição orgânica refere-se à relação de valor desses capitais (MARX, 1996b). 
17

 A mais-valia é um excedente gerado no processo de reprodução a partir do capital total adiantado pelo 

capitalista, trata-se do valor da produção que não é apropriado pelos trabalhadores. A taxa de mais-valia que 

mede o grau de exploração dos trabalhadores. 
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montante de lucro ou a participação dos lucros na renda nacional tenda a cair no sistema 

capitalista. O montante de lucro depende tanto da taxa de lucro, quanto da quantidade de 

capital total. Marx aponta no mínimo quatro fatores que compensam a diminuição da taxa de 

lucro, são eles: a expansão do comércio exterior, aumento da exploração da força de trabalho, 

barateamento do capital constante e o exército industrial de reserva. 

Com a reprodução ampliada do capital, os salários tendendo ao nível de subsistência 

dos trabalhadores, o progresso técnico poupador de mão de obra (exército industrial de 

reserva) e a compensação da queda da taxa de lucro, em Marx, existe uma tendência de queda 

da participação dos salários na renda nacional com o aumento da produção. Dessa forma, a 

participação dos salários só tende a aumentar, se verificarmos na sociedade um maior poder 

de barganha dos trabalhadores ocasionado pelo crescimento da organização coletiva da classe 

(KALDOR, 1955). 

 

 

1.2.2 Neoclássicos 

 

 

A teoria neoclássica da distribuição é desenvolvida a partir da teoria marginalista da 

produção e do capital e negligencia aspectos sociais, políticos, históricos e institucionais sobre 

a determinação da repartição da renda. Desde a revolução marginalista
18

 no século XIX, a 

partir da década de 1870, a teoria da distribuição neoclássica vem sendo desenvolvida na 

história do pensamento econômico, porém, a teoria contemporânea não se modificou 

essencialmente em relação às formulações de Clark e Böhm-Bawerk, embora tenha recebido 

um tratamento matemático mais elegante nos escritos contemporâneos (HUNT & 

LAUTZENHEISER, 2013). Nesta seção, não procuraremos demostrar a evolução da teoria 

neoclássica da distribuição, apresentamos apenas aspectos essenciais desse arcabouço.
19

 No 

desenvolvimento de uma explicação simplificada de como a renda é distribuída segundo a 

abordagem marginalista, serão abordados aspectos relacionados à determinação dos preços e a 

demanda/oferta dos fatores.
20

 

                                                           
18 Associada aos trabalhos de Jevons, Menger e Walras e das contribuições seminais de Marshall e Clark. 
19

 Por exemplo, não nos preocuparemos com as implicações dos diferentes tipos de progresso tecnológico. 
20

 Para uma discussão mais completa e formalizada de como a distribuição, a nível macroeconômico, é tratada na 

teoria neoclássica, veja no livro de Ferguson (1969), a Parte II.  
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Na teoria neoclássica - como na clássica e marxista - o foco da abordagem distributiva 

é centralizado no longo prazo e em aspectos relacionados à DFR, porém, enquanto os 

economistas clássicos (Smith, Ricardo e Marx) apresentam explicações distintas (embora 

integradas) para a determinação dos salários, dos lucros (e juros) e da renda da terra, 

associando cada uma dessas remunerações a diferentes classes ou grupos sociais, a escola 

neoclássica apresenta a questão em termos de fatores de produção cuja remuneração tem por 

base os conceitos de equilíbrio de mercado, produtividade marginal
21

, intensidade de 

utilização e disponibilidade física dos fatores (HOFFMANN, 2001; CARVALHO, 1991).  

Contrariando a questão distributiva clássica, não verificamos mais o conflito de classes 

sociais na repartição do produto, pois na teoria marginalista a distribuição do produto é 

realizada a partir das produtividades marginais dos fatores. Podemos dizer que cada classe 

social recebe o equivalente ao valor gerado pelos fatores que possui. Todas as rendas são 

determinadas simultaneamente, sendo os salários flexíveis (oferta e demanda) e não mais 

atrelados a aspectos de subsistência. Vimos que na abordagem clássica, o salário real é 

determinando previamente a outros tipos de renda, porém, tanto na abordagem clássica quanto 

neoclássica, o salário é uma variável conhecida antes do processo de produção.  Na 

abordagem marginalista este aspecto é importante, pois, para realizar escolhas que 

maximizam os lucros, o capitalista tem de saber o valor do produto marginal do trabalho e o 

preço do trabalho
22

. 

São os fatores e a função de produção
23

 que determinam a produção/renda total da 

economia, e esta flui das empresas para as famílias através dos mercados de fatores. Sendo as 

empresas competitivas, estas não influenciam os salários dos trabalhadores e os preços dos 

insumos que consomem, não possuindo incentivos para pagar mais ou menos do que os 

preços estabelecidos pelo mercado. Para a fabricação do seu produto uma empresa necessita 

de dois fatores de produção, capital e trabalho: 

 

                                                                          

 

 

                                                           
21

 No quadro neoclássico, o princípio ricardiano da diminuição da produtividade marginal é estendido para 

determinar o preço de todos os fatores de produção. 
22

 A contraposição entre a teoria clássica e marginalista em relação à DFR teve seu auge nas décadas de 1950-60, 

no debate das “duas Cambrigdes”. Enquanto os economistas de Massachusetts defendiam a função alocativa dos 

preços do capital e do trabalho, os economistas do Reino Unido ressaltavam o aspecto essencialmente 

distributivo da divisão capital-trabalho e o papel do poder de negociação (PIKETTY, 2015). 
23

 A função de produção expressa à tecnologia utilizada no processo de produção. 
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em que Y é a quantidade produzida (produção), K a quantidade de capital e L a quantidade de 

trabalhadores (ou horas trabalhadas). Sendo a função de produção da expressão 3, uma função 

de produção agregada. Assume-se que a economia se comporta como uma empresa 

perfeitamente competitiva que tem por objetivo maximizar seus lucros a partir dos preços dos 

insumos e dos produtos. Como estamos considerando que a função de produção apresenta 

retornos constantes de escala, um acréscimo de L ou K, provoca incremento na renda 

nacional, mas a taxa de crescimento da renda/produção é decrescente com o aumento da 

quantidade de um fator de produção. 

Os lucros dependem do preço do produto e da quantidade e preço dos fatores. Não 

possuindo poder sobre a determinação dos preços, as empresas escolhem (demanda por 

fatores) apenas as quantidades consumidas dos fatores tendo por base as quantidades que 

maximizam os lucros, sendo a demanda por um fator inversamente proporcional ao seu preço 

relativo. Supondo fixo (exógeno) os fatores de produção
24

, a oferta assumirá formato vertical, 

ou seja, independentemente  do preço do fator, a quantidade do fator disponível ao mercado é 

a mesma, como nos apresenta o gráfico abaixo (GRÁFICO 2):  

 

Gráfico 2 - Oferta e Demanda dos Fatores de Produção 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

É importante ressaltar que na teoria neoclássica, não são os bens produzidos que são 

escassos, e sim os fatores de produção (exógenos). Este fato garante a construção de funções 

de demanda para os fatores inversamente proporcionais aos preços (negativamente 

inclinadas), em outras palavras, bem-comportadas. É a flexibilidade dos preços e as funções 

                                                           
24

 Outras variáveis também são consideradas independentes, como as preferências dos consumidores e as 

condições técnicas de produção.  
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de demanda dos fatores bem-comportadas que garantem o equilíbrio no mercado de fatores no 

longo prazo (SERRANO, 2001; SERRANO e CESARATTO, 2002).  

O interesse pelas questões distributivas na teoria neoclássica é motivado pela 

busca/preservação de uma situação de equilíbrio estático (insumos escassos e produção dada) 

baseado em um mundo regido pela concorrência perfeita, o pleno emprego dos recursos 

(nenhum recurso é desperdiçado) e em funções de produção agregada bem comportadas, onde 

a participação dos rendimentos é determinada pela tecnologia. Nenhum desses pressupostos é 

consistente no “mundo real” e apesar das mudanças da tecnologia influenciarem as 

configurações distributivas da sociedade, este argumento neoclássico possui muito peso nas 

discussões recentes, onde alguns economistas afirmam que a mudança da tecnologia é o 

principal determinante da distribuição de renda. 

Essa discussão sobre as mudanças tecnológicas e a DFR se integra a outra discussão: a 

questão da substituição capital/trabalho. Supondo que determinada economia possua um 

padrão tecnológico com coeficientes fixos de produção (elasticidade de substituição igual a 

0), a repartição da renda entre capital e trabalho seria uma questão de essência puramente 

distributiva, teria-se apenas que dividir a renda gerada entre os fatores de produção capital-

trabalho: 

 

As forças de mercado e o sistema de preços não desempenham qualquer função 

alocativa nas alternativas de utilização dos fatores de produção a nível 

macroeconômico [...] uma vez que quaisquer que sejam os preços pagos pelas 

empresas por cada unidade de capital e trabalho, de todo modo será preciso utilizar 

uma máquina e n trabalhadores para produzir uma unidade de bem. Em particular, o 

volume total de emprego é fixo, sendo inteiramente determinado pelo estoque de 

capital disponível, ou seja, pela capacidade de produção da economia (PIKETTY, 

2015, p. 37). 

 

Se considerarmos que a função de produção admite substituição capital/trabalho, os 

preços desempenharam função alocativa na determinação na quantidade dos fatores de 

produção consumidos no processo de produção, levando em consideração a produtividade 

marginal de cada fator. 

 Uma função do tipo Cobb-Douglas é um exemplo clássico de uma função com 

elasticidade de substituição igual a 1: 
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onde Y corresponde à produção, K ao capital, L à mão de obra, A é um parâmetro que mede o 

nível de tecnologia e α é um parâmetro entre zero e um, que mede a participação do capital no 

total da produção
25

. Diferenciações na expressão (4) nos permitem afirmar que o Produto 

Marginal do Trabalho (PMgL) e o do Capital (PMgK) são iguais a: 

 

  

  
                                                                           

  

  
                                                                               

 

assim, um aumento na quantidade de capital diminui o PMgK e aumenta a PMgL, o contrário 

também se aplica. Um avanço tecnológico aumenta A, provocando um aumento proporcional 

nos produtos marginais dos fatores. Substituindo a função de produção por Y, PMgL e PMgK 

podem ser expressas de outra forma
26

: 

 

     
      

 
                                                           

        
 

  
                                                                  

 

Y/L é a produtividade média do trabalho e Y/K trata-se da produtividade média do capital, 

fato que nos indica (Expressão 7 e 8) que a PMgL é proporcional a Y/L e PMgK a Y/K. 

Diante do apresentado, de acordo com a função de produção Cobb-Douglas, os trabalhadores 

possuem padrões de vida mais elevados quando a produtividade média do trabalho aumenta.  

                                                           
25

 A formulação da função Cobb-Douglas foi motivada pela observação do economista norte-americano Paul 

Douglas sobre a divisão da renda nacional entre capital e trabalho, considerada relativamente constante ao longo 

do tempo. Dessa forma, Douglas juntamente com o matemático Charles Cobb desenvolveram a função Cobb-

Douglas  que garante  participação constante dos fatores na renda com base em seus produtos marginais.  O 

próprio Solow (1958) era cético em relação à participação constante dos fatores afirmando que a concepção de 

uma participação constante do capital-trabalho tratava-se de uma miragem, de uma ilusão de ótica. Como em 

uma função com elasticidade de substituição nula, a participação dos fatores a partir de uma função Cobb-

Douglas não depende da quantidade dos fatores e do estado da tecnologia. 
26

 Para verificar que se as expressões (7) e (9) são correspondentes a (5) e (6), basta substituir Y pela função de 

produção Cobb-Douglas. 
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Tendo a função de produção a propriedade do produto marginal decrescente, uma 

empresa demanda uma unidade adicional de mão de obra, se a receita marginal a partir dessa 

contratação exercer o custo marginal. Isso ocorrerá até o ponto onde a receita marginal se 

iguala ao custo marginal, ou seja, até o ponto onde uma unidade adicional de mão de obra não 

seja mais lucrativa. Como estamos considerando que a produtividade marginal é decrescente, 

só será lucrativo ampliar a utilização de um fator (sem variações na utilização de outros 

fatores), se o seu preço diminuir junto com sua produtividade marginal. 

Assim, uma variação na receita, dada uma unidade adicional de mão de obra será igual 

ao Preço do Produto (P) vezes a PMgL e a variação do custo será equivalente ao salário. 

Dessa forma temos: 

 

 

                                                                             

                                                                              

 

Como a demanda por trabalho depende de              , podemos afirmar que: 

 

      
 

 
                                                                

 

 

Assim, os empresários contrataram até o ponto onde a produtividade marginal do 

trabalho é igual aos salários reais (W/P), como os preços dos fatores são equivalentes aos 

produtos marginais dos fatores de produção, sendo os produtos marginais dependentes das 

quantidades dos fatores, uma variação em qualquer uma dessas quantidades altera os produtos 

marginais de todos os fatores. Sendo assim, uma alteração na oferta de um determinado fator 

altera os preços de equilíbrio dos fatores e a distribuição de renda.  

Se os trabalhadores possuem as mesmas habilidades e capacidades, a concorrência 

entre os próprios trabalhadores e a concorrência do empresariado pelos trabalhadores 

disponíveis, fará com que os salários se tornem equivalentes à produtividade do último 

trabalhador empregado. 

Como os fatores de produção são determinados por suas contribuições marginais, o 

total de salários pagos na economia corresponde a PMgL X L e o lucro dos empresários será 
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igual a PMgK X K. Em uma função Cobb-Douglas, o montante de salários seria igual a (1-

α)Y e o montante dos lucros a αY. 

 O Gráfico 3 apresenta a demanda/oferta de trabalho e o nível ótimo de emprego em 

uma economia de concorrência perfeita. 

 

Gráfico 3 - Demanda/Oferta de Trabalho e Nível Ótimo de Emprego 

 

Fonte: HUNT & LAUTZENHEISER (2013). 

 

 

Dados os pressupostos de maximização dos lucros
27

, retornos constantes de escala e de 

atuação das empresas em uma economia competitiva; o lucro econômico da economia será 

nulo
28

. Ao assumirmos que os empresários são donos de todo capital, temos: 

 

                                                                   

                                                                   

                                                                        

 

Nestas condições, a parcela do lucro é representada basicamente pelo retorno do 

capital.                            é o lucro contábil, se os empresários alugassem das 

famílias o capital que utilizam no processo de produção,            seria a remuneração do 

capital destinada a esses proprietários. Percebe-se então, que na teoria da distribuição 

neoclássica não existe excedente e nem exploração, capitalistas e trabalhadores recebem o que 

criam no sistema econômico. 

                                                           
27

 Em equilíbrio, os empresários maximizam os lucros quando pagam por um fator o valor de seu produto 

marginal e vende cada unidade produzida pelo seu custo. 
28

 É uma propriedade geral de funções de produção com retornos de escala constante. 
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1.2.3 Keynes  

 

 

Para muitos autores, John Maynard Keynes (1883-1946) ao formular sua teoria geral 

não estava interessado no problema distributivo, a distribuição de renda teria apenas um papel 

marginal nas suas obras, onde o foco do autor seria apenas analisar o impacto da distribuição 

sobre a demanda agregada e o crescimento econômico.  

A discussão sobre a relevância dada por Keynes à distribuição de renda ainda possui 

opiniões relativamente divergentes na literatura, porém, é consensual a ideia de que o autor 

deslocou o eixo da discussão distributiva para a Distribuição Pessoal de Renda e no mesmo 

sentido da afirmação de Kaldor (1955), que o conjunto do aparelho do pensamento 

keynesiano pode ser aplicado em análises relacionadas à distribuição de renda. 

Em sua “Teoria Geral” é notório que Keynes (1936) acreditava que o sistema 

capitalista promovia uma distribuição de renda e riqueza não equitativa e com altas 

disparidades. Em uma passagem de sua obra, o autor afirma que o capitalismo é um “fracasso 

em prover o pleno emprego e as arbitrárias e não equitativas distribuições de renda e riqueza”, 

afirmando também que “existe uma justificativa social e psicológica para as grandes 

desigualdades de renda e de riqueza, mas não para tão grandes disparidades” (KEYNES, 

1936, p. 337/p. 341). O autor não apoiava as grandes disparidades de renda/riqueza e suas 

motivações/propostas redistributivas a partir da intervenção do Estado não eram de caráter 

ideológico e sim essencialmente econômico. 

Como na escola clássica e neoclássica, em Keynes, o debate dos determinantes da 

distribuição de renda se encontra na esfera produtiva, mas foi deslocado para a determinação 

da demanda efetiva, onde a propensão a consumir tem destaque privilegiado, mas o dispêndio 

com bens de consumo não é diferenciável segundo a classe/grupo social (capitalistas, 

trabalhadores, rentista e etc.) de um indivíduo, o único pressuposto adotado é que indivíduos 

de alta renda possuem uma proporção marginal a consumir menor do que os indivíduos de 

baixa renda (CARVALHO, 1991). 

Quando nos referimos ao autor, a distribuição de renda muitas vezes é associada a uma 

discussão que enfatiza a relação entre distribuição de renda e propensão marginal a consumir, 

visto que para uma análise de demanda efetiva, ceteris paribus, mudanças na forma da 

distribuição funcional de renda ou da distribuição pessoal da renda, provoca mudanças na 

propensão agregada a consumir.  
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Na história econômica, Keynes já foi acusado por Staehle (1938), por exemplo, de 

negligenciar na A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1936) essa relação ao 

definir sua função de propensão a consumir.  Em sua réplica, Keynes (1939) demostra 

claramente que tratou do assunto na Teoria Geral, afirmando que não poderia ter sido mais 

enfático. 

Staehle (1939) reconhece que de fato negligenciou as referências de Keynes em 

relação à influência da distribuição da renda e da propensão marginal a consumir, mas afirma 

que o autor tratou com maior cuidado a distribuição funcional de renda, não se referindo 

diretamente da distribuição pessoal de renda. Ao declarar que Keynes não tratou com cuidado 

a relação entre propensão marginal a consumir e a DPR, Staehle (1939) acusa Keynes de estar 

lidando com mudanças distributivas associadas apenas a modificações na DFR, deixando 

nítida sua posição de que não concorda que variações na DPR e na DFR são influenciadas 

apenas por variação na DFR. 

Outras considerações de Keynes sobre a DFR podem ser encontradas na comparação 

entre suas obras: “A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda” e o artigo “Relative 

Movements of Real Wages and Output” de 1939. Na primeira obra verificamos um Keynes 

com concepções mais marginalistas/marshallianas e na segunda, o autor reconsiderando 

algumas afirmações expressas em sua Teoria Geral se aproxima das posições de Kalecki. 

Apesar de Kalecki ser apontado como um grande colaborador acerca da DFR, Keynes desde 

seu trabalho “As Consequências Econômicas da Paz” (1919) já tratava de aspectos 

relacionados à redistribuição da renda entre classes selecionadas ao ressaltar as diferentes 

propensões marginais a consumir e “Tract” (1923) é a mais clássica de suas obras ao tratar da 

divisão dos agentes econômicos em categorias funcionais (LEITE, 2015). 

O Keynes de cunho mais marginalista/marshallianos, compatível com as concepções 

da Teoria Geral, concorda basicamente com a teoria da distribuição neoclássica (chamada por 

Keynes de clássica) que possui como um dos seus pressupostos fundamentais a ideia de que 

“o salário é igual a produtividade marginal do trabalho” (KEYNES, 1936). Os salários – 

como na visão ortodoxa – em Keynes são determinados através dos rendimentos marginais 

decrescentes, mas sua discussão agora se sucede no curto prazo. 

Como existem retornos marginais decrescentes no curto prazo, um aumento da 

produção e do emprego (aumento da demanda agregada), provocaria um aumento absoluto e 

relativo do preço em relação aos salários nominais, em outras palavras, uma queda no salário 

real (KEYNES, 1936, 1939). Assim, será o efeito de um aumento/queda da produção e do 
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emprego sobre os preços e o salário real mais a elasticidade de substituição dos fatores
29

 que 

determinará a DFR: 

 

num dado estado de organização, equipamentos e técnica, os salários reais e o 

volume de produção (e, portanto, o emprego) estão univocamente correlacionados e, 

em geral, um aumento do emprego só pode ocorrer simultaneamente com a queda 

dos salários reais. Por conseguinte, não contesto esse fato crucial que os economistas 

clássicos (corretamente) declararam inatacável. Num dado estado da organização, do 

equipamento e da técnica, a cada nível de salário real ganho por unidade de trabalho 

há uma correlação unívoca (inversa) com o volume de emprego. Portanto, se o 

emprego aumentar, isso quer dizer que no curto prazo a remuneração por unidade de 

trabalho, expressa em bens de consumo dos assalariados, deve, em geral, diminuir e 

os lucros devem aumentar (KEYNES, 1936, p. 14-15). 

 

É importante ressaltar que na “Teoria Geral” o autor estava lidando com um caso geral 

de curto prazo, onde considerou que num sistema fechado os preços são determinados por 

custos marginais crescentes. 

Dunlop (1938) e Tarshis (1939) investigando estatisticamente a relação entre os 

salários reais e o nível de produção e emprego, respectivamente, no Reino Unido e nos 

Estados Unidos apresentaram uma relação direta entre os salários monetários e os salários 

reais, contrariando as afirmações de Keynes na Teoria Geral. 

Keynes (1939) a partir dos trabalhos de Dunlop (1938) e Tarshis (1939) reconsiderou 

o que havia dito na Teoria Geral sobre a relação entre mudanças nos salários monetários e os 

salários reais, afirmando que estas eram demasiadamente simples. Ao reconsiderar suas 

afirmações sobre essa relação, a questão da DFR acaba assumindo um caráter mais complexo 

como veremos adiante.  

Keynes (1939) reconheceu que os trabalhos de Dunlop (1938), Kalecki (1938) e 

Tarshis (1939) foram importantes ao promoverem inquietações sobre o assunto e abalarem 

profundamente os pressupostos fundamentais sobre os quais a teoria da distribuição no curto 

prazo tinha sido baseada até então, mas apontou alguns fatores que indicam a imprecisão e a 

insuficiência das estatísticas de Dunlop e Tarshis para a formação de uma base confiável. 

 Dunlop (1938) e Tarshis (1939) estavam lidando com a reação dos salários reais às 

mudanças no produto e no emprego, causadas por mudanças na demanda efetiva, mas como 

disse Keynes: 

                                                           
29

 A DFR dependerá da elasticidade de substituição capital/trabalho no sentido de que afeta a produtividade 

marginal do trabalho. 
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But there is also the case where changes in wages reflect changes in prices or in the 

conditions governing the wage bargain which do not correspond to, or are not 

primarily the result of, changes in the level of output and employment and are not 

caused by (though they may cause) changes in effective demand. This question I 

discussed in a different part of my “General Theory” (namely Chapter 19, “Changes 

in Money Wages”), where I reached the conclusion that wage changes, which are 

not in the first instance due to changes in output, have complex reactions on output 

which may be in either direction according to circumstances and about which it is 

diificult to generalize (KEYNES, 1939, p.35). 

 

Keynes (1939) ao lidar com uma economia governada pela concorrência imperfeita e 

com uma política de fixação de preço do tipo não competitiva ressalta a importância de se 

observar o movimento relativo dos salários reais e monetários a partir do nível de emprego da 

economia e assim como Kalecki, afirma que a função dos custos marginais pode mudar 

dependendo se a economia está numa situação de pleno emprego ou com capacidade instalada 

ociosa. 

 Em outras palavras, o autor como Kalecki acredita que as condições técnicas e o grau 

de monopólio da economia são uns dos fatores importantes para se compreender a DFR de um 

país ao afetar, por exemplo, a função dos custos marginais e a política de fixação dos preços. 

O autor ao reconsiderar suas afirmações na Teoria Geral disse: 

 

There remains the question whether the mistake lies in the approximate 

identification of marginal cost with price, or rather in the assumption that for output 

as a whole they bear a more or less proportionate relationship to one another 

irrespective of the intensity of output (KEYNES, 1939, p. 46). 

 

Por mais que Keynes (1939) se aproxime das ideias de Kalecki em seu artigo de 1939, 

o autor desconfia dos determinantes apontados por Kalecki que garantem no período 

analisado a participação constante da renda do trabalho e do capital na renda nacional. 

No capítulo dezenove da Teoria Geral, Keynes trata de mudanças nos salários 

nominais que não são reflexos de variações no nível de produção/emprego ou da demanda 

efetiva. Mudanças nos salários nominais podem ocorrer, por exemplo, a partir de negociações 

salariais e variações de preços (KEYNES, 1939).    

Keynes (1936) crítica à concepção defendida pelos neoclássicos de que reduções nos 

salários nominais
30

 (queda dos custos de produção) provocam aumento dos lucros e do nível 

                                                           
30

 Keynes ressalta que mesmo que uma redução gradual dos salários nominais provocasse um aumento do nível 

de emprego e do lucro, sob o ponto de vista político, não seria uma solução adequada ao gerar lutas salariais 
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de emprego, além de não afetarem a demanda agregada. Uma queda dos salários afeta a 

demanda ao reduzir o poder de compra dos trabalhadores e a propensão marginal a consumir 

da comunidade, já que os trabalhadores possuem maior propensão marginal a consumir do 

que os empresários. 

Supondo, por exemplo, que os empresários ignorem os efeitos da queda da demanda 

agregada, mas que devido à redução dos custos de produção comecem a ofertar um maior 

nível de produção, só conseguiriam lucros maiores se a propensão marginal a consumir da 

comunidade for unitária
31

 ou se a redução dos salários for compensada pelo aumento da 

eficiência marginal do capital em relação à taxa de juros, ou seja, através de um maior nível 

de investimento.   

O autor demostra como uma redução nos salários nominais pode ter diversos 

efeitos/repercussões sobre o consumo agregado, a eficiência marginal do capital e taxa de 

juros. As variações salariais têm efeitos muito complexos e de difícil generalização que 

podem agir em qualquer direção de acordo com circunstâncias sócio-econômicas da 

comunidade. Assim, é difícil indicar os efeitos que uma diminuição dos salários monetários 

tem sobre a redistribuição dos rendimentos. Não só em relação à redistribuição dos 

rendimentos e as variáveis já citadas, mas também sobre outras variáveis, como: os salários 

reais e o nível de emprego (KEYNES, 1936).
32

 

A partir dos trabalhos de Keynes (1939) e Kalecki (1938), entendemos que a DFR é 

determinada por inúmeros fatores e que as mudanças nestes fatores e seus efeitos são muitas 

vezes de difícil previsão/generalizações (seja devido limitações empíricas quanto teóricas), e 

que a participação constante da renda do trabalho e do capital na renda nacional – observada 

por Kalecki (1938), Keynes (1939) e Kaldor (1955) em determinado período histórico – é 

melhor fundamentada em nível empírico, por isso adequadamente é chamada de um fato 

estilizado
33

. Assim, diante de tantas dificuldades e limitações, Keynes (1939) sugere estudos 

estatísticos mais aprofundados para uma construção sólida de uma teoria da distribuição no 

curto prazo.  

                                                                                                                                                                                     
onerosas e instabilidade no nível de preços, acirrando assim, o conflito distributivo. Só em uma sociedade 

altamente autoritária, uma política de salários flexíveis poderia funcionar com êxito.  
31

 Nesta situação (queda dos salários não ocasionada por variações no nível de produção/emprego ou da 

demanda efetiva e empresários ignorando os efeitos da redução da demanda agregada), com uma propensão 

marginal a consumir unitária e aumento do nível emprego/produto, não verificamos uma lacuna entre o 

incremento dos rendimentos e o incremento do consumo. Dessa forma, podemos verificar acréscimos nos lucros 

mesmo com uma redução dos salários nominais (KEYNES, 1936). 
32

 Para maiores detalhes veja o capítulo 19 em Keynes (1936). 
33

 Um fato estilizado é uma regularidade (aproximação teórica) de um fenômeno observado empiricamente que 

não precisa ser necessariamente exata para qualquer recorte temporal e espacial/territorial. 
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1.2.4 Kalecki 

 

Supondo a distribuição de renda e a capacidade produtiva da economia como variáveis 

constantes em um esquema simplificado
34

 para Michal Kalecki (1899-1970), os gastos dos 

capitalistas (decisões capitalistas) é o fator responsável pelo volume de lucros e de salários da 

economia, em outras palavras, são estes gastos a variável chave para a determinação da 

renda/produção nacional.  

Nesta seção, procuraremos apresentar os determinantes da distribuição de renda 

segundo o autor, no qual, em suas obras, o eixo da discussão distributiva é deslocado para a 

Distribuição Funcional de Renda
35

 e seus determinantes são apresentados principalmente nos 

livros “Teoria da Dinâmica Econômica: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da 

economia capitalista (cap. 1 e 2)” 
36

 e “Crescimento e Ciclo das Economias Capitalistas (Parte 

III)”.  

O valor agregado de um setor ou da economia nacional poder ser expresso como: 

 

                                                                     

 

onde, V é o valor agregado, M é custo total das matérias-primas, W é os salários, P é os lucros 

e CI, os custos indiretos. Se assumirmos que    
 

   
, a expressão (15) pode ser reescrita da 

seguinte maneira: 

 

                                                           (16) 

/ 

                                                           
34

 Economia fechada, sem governo (ou com contas públicas equilibradas) onde os trabalhadores gastam tudo o 

que ganham (não realizam poupança). Essas suposições são adotadas visando tornar mais evidente a relação 

entre lucro, salário e investimento em uma economia capitalista.  
35

 A discussão sobre a DFR é desenvolvida levando-se (primordialmente) em conta duas classes funcionais de 

renda, a dos capitalistas e a dos trabalhadores. 
36

 Inicialmente Kalecki expõe os determinantes da DFR para um ramo da indústria (firma), mas ao longo do seu 

trabalho demostra que o procedimento é equivalente para um setor da indústria e a economia nacional.  
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k é uma razão entre rendimentos (V) e custos diretos (M+W), determinado pelo grau de 

monopólio. O termo k assume valor maior que 1, pois, o valor da produção é maior que os 

custos diretos. Manipulações algébricas a partir das expressões (15) e (16), nos permitem 

apresentar a participação dos salários (  
 

 
 ) na renda como: 

 

   
 

            
                                                     

 

Dividindo-se o numerador e o denominador da expressão (17) por W, obtém-se: 

 

   
 

            
                                                         

 

onde,    
 

 
 , ou seja, a relação do valor dos insumos e salários na economia.

37
 A Expressão 

(18) é chamada na literatura de Equação da Distribuição de Renda de Kalecki, na qual o autor 

chegou a conclusão de que para um ramo da indústria (firma) a participação dos salários na 

renda é determinada pelo grau de monopólio e pela razão entre os custos de matérias-primas e 

os custos de mão-de obra, ou seja, por k e j que o autor chama de fatores de distribuição 

(KALECKI, 1977b). 

Dados os custos diretos, quanto maior for k, maior será o valor da produção e o lucro 

na economia visto que o lucro corresponde à diferença entre o valor da produção e os custos 

diretos e indiretos (            38
, em outras palavras, quanto maior a magnitude 

de k, menor será a participação dos salários na renda. Dado k, quando maior for j, maior será 

o valor da produção e dos lucros, consequentemente menor será a participação dos salários na 

renda nacional. 

                                                           
37

 Como os insumos são constituídos por matéria-prima, seus preços são determinados pelo lado da demanda. 

Assim, em períodos de expansão da economia, a razão j, possui forte tendência a ascender. No longo prazo, além 

das mudanças da posição das matérias-primas no que diz respeito à oferta e à procura, outros fatores demandam 

atenção, como a produtividade do trabalho que pode pressionar uma queda do preço dos insumos em relação aos 

salários (KALECKI, 1977, 1977b). 
38

 Segundo Kalecki (1977b), os custos indiretos são mais ou menos estáveis com variações da produção e por 

esse motivo não afetam diretamente a determinação dos preços. 
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Ao estender a Expressão (17) para setor de atividade industrial ou para economia 

como um todo, devemos ajustar k e j visando eliminar efeitos de mudanças em um setor 

industrial ou na composição industrial nacional: 

 

    
 

              
                                                      

 

Na Expressão (19);         referem-se às mesmas razões da Expressão (4), porém, 

agora estão ajustadas, assim,    trata-se da participação dos salários ajustada.  A distribuição 

de renda em um setor deve ser expressa como média ponderada da distribuição de renda em 

cada firma do setor, ou seja, uma média ponderada pela participação relativa de cada firma no 

setor. O mesmo pode ser dito para a economia como um todo, no qual a ponderação será feita 

pela participação de cada setor de atividade na economia nacional
39

 (MIGLIOLI, 2004). 

Assim, em termos gerais (agregados), a participação dos salários na renda é 

determinada pelo grau de monopólio, pela razão entre os custos de matérias-primas e os 

custos de mão-de obra e pela composição industrial da economia. Na agricultura e na 

mineração, como os produtos são matérias-primas, a participação dos salários na renda 

depende essencialmente de j, “da razão entre os preços das matérias-primas produzidas e seu 

custo de salário por unidade” (KALECKI, 1977b, p. 51). 

Para Kalecki (1938, 1977b), no longo prazo, não podemos declarar que existe 

qualquer tendência na parcela dos salários na renda, pois, mesmo que o grau de monopólio 

apresente tendência a aumentar
40

, é difícil generalizar uma trajetória para a composição 

industrial da economia e para a relação entre os preços de matérias-primas e os custos de 

salários por unidade.  

Em “Luta de Classes e Distribuição da Renda Nacional”, Kalecki (1977) demostra 

como a Luta de Classes é um mecanismo capaz de influenciar a distribuição de renda em 

benefício dos trabalhadores
41

 através, por exemplo, de sindicatos fortes (reivindicação de 

                                                           
39

 Suponha k e j dados e que determinada economia é composta por três setores - agricultura, indústria e serviços 

- no qual, a participação dos salários na renda nacional em cada setor corresponde a 60%, 10% e 30%.  Se a 

participação relativa da indústria aumentar em detrimento de outros setores, verificaremos um decréscimo da 

participação dos salários nesta economia. 
40

 Kalecki (1938) afirma que o grau de monopólio apresenta tendência a aumenta no longo prazo devido ao 

processo de concentração. 
41

 Em uma economia capitalista com concorrência imperfeita e capacidade ociosa. 
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maiores salários) e de medidas de estabilização do custo de vida, como o controle de preços 

(que o autor considerou uma medida de difícil administração) e o subsídio aos preços dos 

bens de consumo dos trabalhadores financiado pela tributação direta dos lucros.  

As elevações dos mark-ups
42

 em um ramo industrial instigam os sindicatos a 

reivindicarem salários mais alto, quando as reivindicações são atendidas e as relações entre o 

preço de produto fixado por um empresa em relação ao preço médio ponderado desse produto 

no ramo industrial não mudam, esses preços sobem visando compensar o aumento dos custos 

direitos (crescimento dos salários). Novamente, os sindicatos reivindicaram salários mais 

altos, provocando assim uma possível tendência continua de aumentos do nível de preços. 

Esse aumento no nível de preços não é satisfatório para esse ramo industrial, pois seus 

produtos menos competitivos em relação aos produtos de outras indústrias. Assim, os 

sindicatos são capazes de restringirem as elevações dos mark-ups e os preços dos produtos 

fixados pelas empresas em relação ao preço médio ponderado desses produtos nos ramos 

industriais, ou seja, se as reivindicações dos sindicatos são atendidas verificamos uma 

redistribuição da renda nacional entre salários e lucros (KALECKI, 1977).  

 

1.2.5  Pós-keynesianos 

 

 

Os modelos de crescimento pós-keynesianos buscam entender os fatores que 

determinam o crescimento econômico das economias capitalistas. A distribuição funcional de 

renda tem um papel importante nestes modelos, ao influenciar a trajetória do crescimento 

econômico.  Verificamos que o princípio da demanda efetiva de Keynes e Kalecki se estende 

para o longo prazo, dessa forma, a demanda efetiva determina não apenas o nível de produção 

e de emprego da economia, mas também o crescimento da capacidade produtiva e seu grau de 

utilização, transformando o estoque de capital, que no curto prazo é dado, em um fator 

variável.  

A teoria do crescimento econômico pós-keynesiana, se constitui em um campo muito 

vasto de análise com contribuições de vários autores, podendo ser dividida em três gerações. 

O Quadro 1 apresenta os principais autores de cada geração e como a DFR é determinada 

(exógena/endógena). 

                                                           
42

 As elevações podem tender a se tornarem cada vez maiores por causa do crescimento da produtividade do 

trabalho. 
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Quadro 1 – Gerações de Modelos de Crescimento Pós-Keynesianos e Determinação da 

Distribuição Funcional de Renda 

 

 

Modelos 

 

Determinação da Distribuição 

Funcional de Renda 

 

 

Principais Autores 

 

 

Primeira geração 

 

É determinada endogenamente no 

modelo. 

 

Nicholas Kaldor  

Joan Robinson 

Luigi Pasinetti 

 

 

 

Segunda geração 

 

A distribuição é determinada 

exogenamente através do Mark-up. 

 

Kalecki  

Steindl  

 

 

 

Terceira geração 

 

A distribuição é determinada 

exogenamente. 

 

 

Marglin e Bhaduri  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir HEIN (2014). 

 

 

Um aspecto importante dos modelos de crescimento pós-keynesianos é que o 

investimento determina o nível de poupança (I=S) ao determinar o nível de renda da 

economia. Os investimentos funcionam como uma força motriz do sistema econômico.  

Nos modelos da primeira geração, a suposição fundamental é que as empresas atuam 

em um ambiente de concorrência perfeita e com plena utilização da capacidade produtiva 

instalada (exógena e igual à unidade). Kaldor adota a hipótese que a economia opera em pleno 

emprego, enquanto Robinson a coincide com o uso normal da capacidade instalada da 

economia (COSTA, 2016).  

Kaldor (1955) afirma que Keynes não tinha por foco a questão distributiva, mas que 

no multiplicador keynesiano algumas considerações podem ser feitas: se o nível de 

produção/emprego for dado, podemos determinar a distribuição (preços e salários), sendo que 

o contrário também se aplica. A situação onde o nível de produção/emprego é dado (produto 

potencial) refere-se ao longo prazo (dinâmico), enquanto a outra situação alude ao curto prazo 

(estático). Por esse motivo, ou seja, pela suposição de plena utilização da capacidade instalada 

que a DFR é endógena em seu modelo.  
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Indo de encontro com as suposições adotadas nos modelos da primeira geração, 

Kalecki ressalta a importância de mudanças na utilização da capacidade instalada, por esse 

motivo que a distribuição funcional de renda é uma variável endógena, sendo determinada 

pelo mark-up. Uma caraterística importante nos modelos da segunda geração é a suposição 

que as empresas atuam em um ambiente de concorrência imperfeita com capacidade ociosa 

(endógena e menor que a unidade). Esta última suposição permite que os ajustamentos nos 

modelos não ocorram somente via preços (como nos da primeira geração), mas também via 

quantidades. Nos modelos da primeira geração, como o produto é dado (produto potencial), as 

empresas se ajustam as variações na demanda, alterando seus preços de ofertas. Nos modelos 

de segunda geração, como as empresas operam abaixo da plena capacidade produtiva, 

variações na demanda podem ser respondidas apenas com alterações nas quantidades, por 

exemplo, com uma redução da demanda, as empresas podem diminuir a produção mantendo 

constante o nível de preço. 

Um aspecto em comum entre Kaldor, Robinson e Kalecki, é que a poupança se ajusta 

a dado nível de investimento (determinado de forma independente via animal spirits), através 

da redistribuição de renda entre salários e lucros. Isto ocorre devido à chamada equação de 

poupança de Cambridge que pressupõe que a propensão à poupança dos capitalistas é maior 

do que a dos trabalhadores (COSTA, 2016).  

Os modelos da terceira geração se distingue basicamente dos anteriores, ao introduzir 

relações não-lineares na sua estrutura básica. Fato que permite a existência de múltiplos 

equilíbrios. Usualmente, os modelos de crescimento e distribuição de renda pós-keynesianos 

estabelecem a existência de regimes de acumulação do tipo wage-led, Bhaduri & Marglin 

(1990) mostram que isso vai depender das características da função de investimento 

(sensibilidade dos investimentos a mudanças na distribuição funcional de renda e ao grau de 

utilização da capacidade) sobre a demanda agregada que os autores analisam através da curva 

IS, dessa forma, regimes do tipo profit-led são possíveis no modelo.  

 

1.3 Discussões Recentes 

 

No debate recente quatro fatores tem ganhado destaque na literatura como fatores 

chaves de determinação da distribuição funcional da renda tanto em análises empíricas quanto 

teóricas ao remodelarem o mercado de trabalho nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

são estes: 1) mudanças tecnológicas, 2) financeirização da economia, 3) globalização e o 4) 
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fim do estado do bem-estar social (STOCKHAMMER, 2012; ATKINSON, 2015). Dessa 

forma, as discussões recentes incorporam fatores à análise da DFR de caráter 

histórico/institucional que são diretamente relacionados a decisões sociais, políticas e 

econômicas, diminuindo a atenção dada aos aspectos puramente econômicos e voltados à 

tecnologia, preconizados neoclássicos. 

Diversos fatores e acontecimentos recentes têm motivado discussões recentes em torno 

da DFR, entre eles podemos citar, por exemplo, a crise econômica mundial de 2008 e as 

acentuações das desigualdades econômicas e sociais.  Atualmente na literatura são vastos os 

trabalhos empíricos internacionais que visam investigar como os quatro fatores citados 

determinam a distribuição funcional de renda.  A maioria destes estudos realizam essas 

investigações apoiados em instrumentos estatísticos-econométricos, estimando 

majoritariamente através de dados de painel a participação dos salários ao longo do tempo nos 

países desenvolvidos. Percebe-se também, um crescimento considerável de estudos sobre o 

tema vinculados a grandes organizações/instituições internacionais a partir, sobretudo, da 

crise de 2008. Entre os principais estudos podemos citar os do: FMI (2007), CE (2007), ILO 

(2008), OIT (2011), (OECD, 2008).  

A publicação do livro “O Capital no Século XXI” do economista Thomas Piketty 

publicado em 2013 na França, teve grande impacto nos meios econômicos e na academia 

sobre as questões relacionadas à distribuição da riqueza e da renda, colocando-as no cerne das 

pesquisas econômicas mainstream.  

Piketty analisando historicamente a divisão capital-trabalho da renda do século XVIII 

ao XXI, principalmente para a França e o Reino Unido, chega à conclusão de que: 

não existiu qualquer força natural responsável pela redução da importância do 

capital e de suas rendas ao longo da história. Nas décadas do pós-guerra, fomos 

levados a pensar que o trinfo do capital humano sobre o capital no sentido 

tradicional, isto é, as terras, os imóveis e os ativos financeiros, era um processo 

natural e irreversível, derivado talvez da tecnologia e das forças puramente 

econômicas. Na verdade, alguns já afirmavam que as forças políticas é que foram 

centrais (PIKETTY, 2014, p. 228).   

 

 

No mesmo sentido que estudos recentes sobre DPR indicam maior polarização de 

renda a partir de 1970 na maioria dos países, estudos voltado à DFR indicam maior 

polarização da renda para parcela do capital, no sentido em que há queda no rendimento do 

trabalho tanto nos países desenvolvido quando nos subdesenvolvidos (STOCKHAMMER, 

2012). 
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1.4 Literatura Nacional 

 

 

A distribuição funcional da renda pouco tem sido estudada no Brasil. Para Considera e 

Pessoa (2011), “Hierarquia e Remuneração Gerencial” de Edmar L. Bacha (1975) pode ser 

considerado o trabalho pioneiro da área no país, o autor ainda cita outros trabalhos inaugurais 

como os de: Mata e Bacha (1973), Hoffmann (1973), Langoni (1974) e Considera (1987). 

Em Hierarquia e Remuneração, Bacha (1975) explora através de argumentos 

sociológicos e organizacionais a suposição de que a remuneração dos gerentes seria 

desvinculada do curso dos salários dos trabalhadores, prendendo-se aos movimentos dos 

lucros das empresas, ou seja, o autor tenta deduzir uma relação funcional direta entre 

remuneração gerencial e lucro das empresas.  Outra suposição levantada é de que a hierarquia 

(corte trabalhadores/gerentes), antes que a qualificação (corte trabalhadores 

qualificados/desqualificados) seria o fator fundamental para explicar a abertura do leque 

salarial no setor brasileiro na década de 1970. Para a consecução dos objetivos propostos, 

Bacha realiza uma análise empírica utilizando dados originais de quatro pesquisas salariais 

em grandes empresas industriais brasileiras no período 1964/1972. O autor no trabalho 

apresenta preocupações em relação à abrangência microeconômica dos dados, mas considera 

que fundamentos macroeconômicos podem virem a ser derivados do pequeno conjunto de 

dados analisados.   

O trabalho de Considera (1987) analisa a dicotomia da renda entre lucros e salários na 

indústria de transformação entre 1959 a 1974, tendo por objetivo mais amplo investigar 

empiricamente hipóteses correntes na época sobre os movimentos de reconcentração de renda 

ocorridos no Brasil no período posterior a 1964. As conclusões do autor demostram um 

aumento da parcela dos lucros e consequentemente uma redução da parcela salarial na 

indústria de transformação para o período analisado, em detrimento principalmente de 

algumas camadas salariais, indicando assim uma redistribuição da massa salarial na indústria 

analisada. 

Alguns trabalhos mais recentes sobre distribuição funcional de renda também foram 

desenvolvidos no país, como os de Bastos (2012), Neto e Saboia (2014), Considera e Pessoa 
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(2011), Dias e Ruiz (2016), Neto (2013) e Saramago (2016).
43

 Um trabalho um pouco mais 

antigo é o de Rezende (2004). 

Rezende (2004), a partir de uma abordagem Kaleckiana, estuda como a produtividade 

na década de 1990 afetou a DFR, mais precisamente, busca-se identificar quais agentes mais 

se beneficiaram dos ganhos da produtividade do trabalho: os empresários (via lucro) ou os 

próprios trabalhadores (via salários) ou ainda os consumidores (via queda de preços). 

Através de uma análise de shift-share, Dias e Ruiz (2016), observam empiricamente 

como as mudanças na estrutura produtiva afetam a evolução da participação da renda do 

trabalho no Brasil entre 1995-2009. O trabalho decompõe a variação da participação da renda 

do trabalho entre um efeito dado por variações intrassetoriais e outros dois que levam em 

conta a mudança da composição setorial.  

Bastos (2012) em seu trabalho apresenta um cálculo de uma série trimestral da 

participação do fator trabalho no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, além de uma 

estimativa anual com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) e no PIB 

trimestral para os anos nos quais as Contas Nacionais anuais ainda não tinham sido 

divulgadas devido a anos de defasagem em sua publicação. Em outras palavras, o autor 

apresenta métodos alternativos de estimação da distribuição funcional de renda, visto 

que, predominantemente, a DFR é calculada a partir das Contas Nacionais anuais. O autor 

ainda apresenta três métodos diferentes de estimação da DFR a partir das considerações feitas 

por Gollin (2002). 

Em seu trabalho, Neto e Saboia (2014) examinam a evolução dos resultados da 

distribuição funcional da renda no período recente, entre 1995 e 2009, e concluem que de 

1995 até 2004 houve perdas graduais da participação das remunerações na renda nacional, 

posteriormente revertida e recuperada até o final da série analisada. Os autores ainda estimam 

para os anos de 2010 e 2011 a composição da DFR no país e verificam aumento da 

participação das remunerações na renda que, para estes, é explicada, sobretudo, pelo aumento 

do emprego e das remunerações no Brasil.  

Considera e Pessoa (2011) descrevem a evolução da DFR sob o ponto de vista das 

remunerações dos assalariados para o período de 1959 (início das contas nacionais) a 2008. 

Em seguida, os autores procuram analisar essa evolução sob o ponto de vista da participação 

da remuneração do capital utilizando uma função de produção de elasticidade de substituição 
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 Não citamos aqui aqueles que visam primordialmente entender a relação entre crescimento econômico e 

distribuição funcional de renda no Brasil, visto que este não se constitui essencialmente em uns dos objetivos 

propostos neste trabalho. 
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constante (CES). Avaliam-se também as diferenças na participação dos rendimentos para os 

setores público e privado, concluindo que este último possui historicamente uma menor 

participação da remuneração na renda e que esta participação, em ambos os setores, 

apresentou um aumento nos últimos anos da série analisada. 

Saramago (2016) analisa a trajetória da parcela dos salários na renda no Brasil entre 

1990-2013, fazendo uma decomposição a partir de quatro variáveis: o salário médio real, a 

produtividade do trabalho, a taxa de assalariamento e uma variável de preços relativos. Devido a 

restrições metodológicas, a análise não engloba o setor financeiro e imobiliário. 

Outros trabalhos recentes também apresentam a perspectiva de análise conjunta do 

enfoque pessoal e com o enfoque funcional da distribuição de renda no Brasil: Mattos (2005), 

DIEESE (2001), Pochmann (2001), Cardoso Júnior (1999) e Dedecca (2003). 
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2 DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE RENDA: TENDÊNCIAS E 

DIFICULDADES DE MENSURAÇÃO 

 

 

A compreensão e a análise da evolução da distribuição funcional de renda de um país 

demanda, em si, uma comparação histórica internacional. A falta dessa compreensão seria 

altamente prejudicial, pois a comparação da trajetória da DFR entre as diferentes nações pode 

implicar tanto experiências com aspectos comuns quanto peculiares e esses indícios podem 

ser importantes em pesquisas que visem compreender fatores determinantes da distribuição 

funcional de renda.   

Dessa forma, o presente capítulo procura demonstrar a trajetória da DFR no contexto 

mundial com ênfase no período pós-1970, devido às limitações impostas pelos dados 

disponíveis, tentando evidenciar as tendências e as principais dificuldades encontradas na 

mensuração da DFR.  A seção 2.1, apresenta sucintamente as principais dificuldades 

teóricas/empíricas encontradas no estudo da DFR e a metodologias utilizadas na mensuração 

da participação da renda do trabalho e do capital na renda nacional, enquanto a seção 2.2 

busca investigar historicamente a tendência da participação da renda do trabalho na renda 

nacional no contexto internacional.  

 

2.1 Principais Dificuldades e Metodologias de Mensuração da Distribuição Funcional de 

Renda 

 

Entendemos que a discussão proposta nesta seção é importante, pois não existe um 

consenso na literatura sobre a maneira mais condizente de mensuração da DFR. As 

dificuldades de mensuração da DFR podem ser atribuídas basicamente a questões de natureza 

empírica e teórica. Teoricamente, a DFR parece ser fácil de definir, mas muitas questões 

surgem a partir de uma definição mais minuciosa. O que viria a ser renda do trabalho? A 

primeira vista, seria a renda auferida pelos trabalhadores, mas o conceito levanta opiniões um 

pouco mais complexas.  

Geralmente as estatísticas da participação da renda do trabalho na renda nacional 

incluem nos salários, a renda de gestores, diretores - indivíduos que realizam atividades de 



50 
 

caráter administrativo/controle - que para alguns autores deveriam ser tratadas a título de 

lucros. E a renda dos autônomos, deveria ser considerada renda do trabalho ou do capital? 

Essa é uma das questões mais polêmicas ao se mensurar a DFR, pois sabemos que muitos 

autônomos possuem renda inferior a dos trabalhadores contratados principalmente no setor 

agrícola e nos países pobres. O trabalho autônomo também pode ser tanto o reflexo de 

empreendedorismo, como um “disfarce” do desemprego, configurado na existência de 

empregos precários. 

Decompor a renda nacional em renda do capital e do trabalho apresenta limitações, 

uma vez que um indivíduo aufere renda tanto do capital como do trabalho, por exemplo, se 

um empregado possui poupança, este aufere renda do capital. Nas próprias Contas Nacionais, 

a divisão da renda nacional entre renda do trabalho e do capital apresenta limitações. Sob a 

Ótica da Renda, a renda nacional é dividida em Excedente Operacional Bruto (EOB), 

Remuneração dos Empregados (RE) e Rendimento Misto Bruto (RM). O EOB corresponde à 

renda do capital, o RE à renda do trabalho e o RM à renda dos autônomos que constitui um 

mix de renda do capital e do trabalho.  

Outro fator que influenciou por muito tempo que a DFR fosse pouco estudada frente à 

DPR, foi a concepção “indiscutível” nas Ciências Econômicas de que no sistema capitalista,  

a participação dos fatores na renda nacional é constante no espaço e ao longo do tempo tanto 

nos países ricos quanto em países pobres. Até hoje, muitos modelos econômicos amplamente 

utilizados assumem implicitamente e explicitamente que a participação dos fatores na renda é 

constante. 

A concepção da participação constante dos fatores é fortemente influenciada pela 

corrente dominante da economia, que possui uma abordagem teórica baseada na teoria 

neoclássica da distribuição
44

. A concepção da constância dos fatores é utilizada para se 

justificar, por exemplo, o uso de formas funcionais do tipo Cobb-Douglas. Cobb e Douglas 

(1928) foram uns dos primeiros autores a salientar que, para os Estados Unidos, a participação 

do trabalho na renda parecia ser mais ou menos constante ao longo do tempo, 

independentemente das alterações dos preços dos fatores (GOLLIN, 2002).  Décadas depois, 

Nicholas Kaldor (1957) observou que a quota dos salários na renda no Reino Unido e nos 

Estados Unidos apresentava tendência constante desde a segunda metade do século XIX, o 

que ficou conhecido na História do Pensamento Econômico como “Fato Estilizado”. 
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 Onde os indivíduos (escolhas individuais), a dotação de seus recursos e a produtividade determinam 

majoritariamente os rendimentos, o resultado distributivo na sociedade. 
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Do ponto de vista empírico, tanto em nível nacional quanto internacional, dois 

problemas principais dificultam o estudo da DFR: a compatibilidade e a disponibilidade de 

bases de dados. Na literatura disponível, os Sistemas de Contas Nacionais dos países são a 

principal base para a mensuração da parcela do trabalho na renda nacional, porém, por 

apresentarem diferenciais metodológicos, poucas bases de dados possuem dados compatíveis 

para uma comparação internacional. Recentemente, algumas bases de dados buscam tornar 

compatíveis a nível internacional, dados referentes à participação da renda do trabalho, como: 

International Labour Organization (ILO), Organizações das Nações Unidas (ONU), 

Organisation for Economic Co-operation and Deselopment (OECD) e da European 

Commission. Graças a esses esforços, atualmente é possível estudar as quotas da renda do 

trabalho e do capital em razoáveis condições, principalmente a partir da segunda metade do 

século XX, mas bases de dados que possuem recortes temporais mais abrangentes ainda se 

encontram mais disponíveis entre os países mais ricos do planeta.  

Em nível nacional, a DFR tem sido pouco avaliada, principalmente, porque faltam 

informações compatíveis para uma série temporal longa em virtude de mudanças 

metodológicas no Sistema de Contas Nacionais, além de existir uma defasagem de dois anos 

nos dados disponíveis. No Brasil, geralmente as participações do trabalho e do capital na 

renda são obtidas através da desagregação do PIB sob a ótica da renda. As Tabelas de 

Recursos e Usos (TRU) do Sistema de Contas Nacionais (SCN)
45

 do (IBGE) são as principais 

fontes de dados para mensuração da distribuição funcional de renda, enquanto, as pesquisas 

sobre distribuição pessoal de renda são geralmente realizadas através da PNAD do IBGE.  

Em grande parte, todas as dificuldades apresentadas explicam a relativa escassez de 

estudos sobre a DFR frente à DPR e refletem-se diretamente sobre as metodologias adotadas 

na estimação da quota do trabalho na renda nacional. A maneira mais simples de estimação da 

parcela do trabalho na renda ocorre através da razão dos salários sobre o valor adicionado 

bruto da economia:  
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 Antes de 1990 as Contas Nacionais só eram disponibilizadas pela Fundação Getúlio Vargas nos anos em que 

havia Censo Econômico, sendo que até 1986 a fundação foi responsável pelos cálculos das contas.  A partir de 

então, o IBGE assumiu a responsabilidade sobre essas estatísticas.   

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAAahUKEwiL_cWm6dHHAhWJGZAKHc43CJQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ibge.gov.br%2Fhome%2Festatistica%2Fpesquisas%2Fpesquisa_resultados.php%3Fid_pesquisa%3D40&ei=Rn_jVYvCHomzwATO76CgCQ&usg=AFQjCNG-lzE2Ovsu9MU9-kaT2oObAaCo0g
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onde RT é a renda do trabalho, SAL são os salários e VAB é o valor adicionado bruto; ambos 

para o total da economia em determinado período contábil.  Se RT for equivalente a 0,75; 

dizemos que 75% da renda nacional é oriunda do trabalho (renda do trabalho), enquanto a 

parte residual, os 25% restantes, trata-se da renda oriunda do capital (renda do capital).  

A renda do trabalho pode ser tratada de uma maneira mais abrangente:  

 

    
  

   
  

      

   
                                                         

 

onde RE é a remuneração dos empregados
46

, ou seja, o custo do trabalho sobre a ótica do 

produtor e CS trata-se das contribuições sociais como o INSS e o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). Para muitos pesquisadores, as CS podem ser incorporadas ao 

cálculo da renda do trabalho porque gera aos trabalhadores um fluxo de renda futura.  

As Expressões (20) e (21), por não incorporarem as rendas mistas (autônomos) no 

cálculo da quota laboral, geralmente são chamadas na literatura de participações não-ajustadas 

da renda do trabalho. Gollin (2002) afirma que estes tipos de estimações da quota trabalhista 

são ingênuos ao considerarem a renda dos autônomos como uma renda totalmente oriunda do 

capital, sendo esta questão particularmente mais agravante em países pobres, onde os 

autônomos e os indivíduos que trabalham em empresas familiares representam uma fração 

maior da força de trabalho.  Dessa forma, as participações não-ajustadas tendem a subestimar 

a quota da renda do trabalho na renda nacional, sendo esta subestimação mais intensa nos 

países pobres.  

Em países pobres, em grande parte, o trabalho autônomo é um “disfarce” do 

desemprego, configurado na existência de empregos precários. Apesar de a literatura ser 

congruente na afirmação de que a participação do trabalho na renda é menor em países pobres 

do que em países ricos, Guerriero (2012) afirma que um tratamento (ajustamento) adequado 

dado à renda dos autônomos no cálculo da quota laboral, levaria a refutar essa ideia 

legitimada, enquanto Gollin (2002) afirma que um tratamento adequado dado à renda dos 

autônomos diminuiria a diferença das participações da renda entre os países pobres e ricos. O 

mais importante nas afirmações desses autores é que estes criticam, de certa forma, a 

concepção de que a participação do trabalho na renda nacional depende essencialmente do 
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 Pode ser expressa em moeda ou/e bens e serviços. 
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nível de desenvolvimento econômico dos países considerando-se a renda do trabalho 

embutida na dos autônomos. 

O Gráfico 4 apresenta um cruzamento entre a participação da remuneração dos 

empregados no PIB e o PIB real per capita para 81 países entre 1987 a 1992, demostrando que 

os países mais pobres, geralmente, possuem baixas participações da remuneração dos 

empregados. 

 

Gráfico 4 - Participação da Remuneração dos Empregados X PIB real per capita: 81 países 

(1987-1992) 

 

 

Fonte dos dados: Contas Nacionais das Nações Unidas e Penn World Table. Extraído de Golin (2002). 

 

 

Diante do que já foi exposto em relação à renda mista (autônomos), uma das questões 

mais controversas na medição da participação salarial na renda nacional é particularmente o 

tratamento dado à renda dos autônomos.  

As metodologias de estimação da DFR tornam-se mais complexas ao integrarem a 

renda mista. Por ser difícil de mensurar, infelizmente, dados sobre a renda mista não se 

encontram disponíveis para vários países. Em muitos países, as rendas mistas são 

incorporadas nos excedentes operacionais, mas mesmo quando não possuímos informações 

sobre estes rendimentos, uma quota trabalhista ajustada ainda pode ser mensurada através de 

dados sobre a composição da força de trabalho, que são mais fáceis de coletar.  
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A dificuldade de coleta da renda mista leva muitos economistas a suporem que a 

remuneração média do trabalho é equivalente entre os trabalhadores autônomos e os 

trabalhadores assalariados (ILO, 2011). Dessa forma, a renda do trabalho ajustada mais 

simples encontrada na literatura pode ser definida como: 

 

              
  

   
 
   

 
                                                       

 

onde EMP é o emprego total (autônomos + empregados) e N é número de empregados, 

podendo estes serem expressos em horas de trabalho ou número de trabalhadores
47

. Perceba 

que a remuneração dos empregados é ponderada pelo nível dos trabalhadores autônomos no 

emprego total. Johnson (1954) e Bentolila e Saint-Paul (2003) afirmam que o rendimento dos 

autônomos é menor do que o dos trabalhadores contratados, por esse motivo propõem para os 

autônomos um rendimento de dois terços do salário médio dos trabalhadores contratados
48

. 

Em virtude da suposição adotada, em determinado recorte temporal ou espacial, a 

expressão (22) pode tanto subestimar quando superestimar a quota laboral. Por exemplo, se os 

trabalhadores autônomos forem compostos, em sua grande maioria, por trabalhadores de 

baixa renda, sendo seus rendimentos menores que o rendimento médio de trabalhadores 

contratados (assalariados), isso superestimaria o rendimento dos autônomos. Supondo agora 

que a maioria dos trabalhadores autônomos possua alta renda, sendo esta maior do que o 

rendimento médio dos trabalhadores contratados, tal fato provocaria uma subestimação do 

rendimento dos autônomos (ARPAIA et al., 2009). 

Outra desvantagem desse ajuste é que a expressão não incorpora diferenças setoriais 

da renda do trabalho entre os trabalhadores autônomos e os trabalhadores contratados 

(assalariados). A imputação de uma renda média para trabalhadores autônomos não leva em 

consideração as diferenças na renda do trabalho entre esses trabalhadores nos diversos setores 

de produção.  Na literatura, alguns autores como Askenazy (2003) e De Serres et al. (2002) 

afirmam que o evento provoca distorções na mensuração da participação da parcela 

trabalhista na renda nacional, enquanto outros, como Gollin (2002), acreditam que diferentes 

                                                           
47

 O número de trabalhadores é mais disponível e fácil de medir do que as horas de trabalho. As estimativas das 

horas de trabalho nem sempre são claras, mas são preferíveis porque o nível de trabalhadores pode ocultar 

mudanças na média das horas de trabalho (ILO, 2011). 
48 Mesmo que esta suposição seja condizente para muitos países, em alguns países ela não é realista. Seria 

importante considerar também mudanças ao longo do tempo na renda dos autônomos que podem refutar a 

suposição. 
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composições setoriais influenciam muito pouco as disparidades na participação dos fatores 

entre os países.  

Agravando a situação apresentada no parágrafo acima, a remuneração dos 

trabalhadores autônomos em relação aos trabalhadores contratados é variante entre os setores 

ao longo do tempo. É condizente se afirmar que no setor agrícola, majoritariamente, a renda 

dos autônomos é inferior a dos trabalhadores contratados
49

. Como a parcela dos autônomos no 

setor é maior do que em outros setores, uma aplicação da Expressão 3 neste setor possui forte 

tendência em superestimar a renda do trabalho (ILO, 2011). 

Em comparações internacionais, uma limitação imposta pelas Contas Nacionais é a de 

que nem sempre as definições de trabalhadores autônomos são similares ou idênticas. 

“Although this effect is often less noticeable at the aggregate level, it is quite apparent when 

applied to individual sectors that have a high share of self-employed in total employment” 

(ILO, 2011, p. 95).  

Uma forma de controlar as desvantagens impostas pelo Ajuste 1 (Expressão 21), seria 

adotar o seguinte ajuste: 

 

              ∑
   

   

 

   

 
    
  

  ∑
    

   
 
   

    

 

   

 
    
  

  ∑            

 

   

                   

 

onde i são setores específicos da economia,  PVABi  é o peso do valor adicionado setorial no 

conjunto da economia. Neste ajuste, a parcela nacional da renda do trabalho é expressa como 

uma média ponderada para cada setor da economia, usando VABi como peso, onde a 

remuneração média dos empregados em determinada atividade econômica é atribuída aos 

trabalhadores autônomos  que pertencem ao mesmo setor. 

É importante ressaltar que diferenças na participação dos fatores em um setor entre 

países podem ser o reflexo de diferenças no tamanho, na escala e na natureza das empresas. 

Kravis (1962) afirma que dois elementos são responsáveis por essas diferenças: discrepâncias 

na composição do emprego e setorial produtiva. Mudanças na composição setorial produtiva 

podem deslocar a produção provocando mudanças na DFR.  

A discussão sobre a metodologia adequada de medição da DFR não se circunscreve 

apenas às mudanças nos seus numeradores, alguns autores ressaltam a importância de VAB
50
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 Em parte porque esse possui uma grande quantidade de trabalhadores autônomos e pequenas empresas 

familiares. 
50

 Quando não disponível, devido às identidades contábeis, o VAB é substituído pelo PIB. 
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ser expresso a custo de fatores (VAB sob a ótica do produtor), subtraindo-se do VAB a preço 

base os impostos líquidos sobre a produção e as importações (menos subsídios). Esse ajuste é 

feito sob a alegação de que trabalhadores e empresas só podem repartir a renda resultante da 

atividade econômica das empresas. Segundo essa concepção, os impostos indiretos pagos ao 

governo não representam nenhum tipo de retorno ao capital e, portanto, não podem ser 

considerados uma renda do capital, enquanto os subsídios que são pagos pelo governo às 

empresas, estão disponíveis para compartilhamento entre capital e trabalho.  

Através dos Gráficos 5 e 6, podemos perceber que a parcela laboral é maior quando 

mensurada através do VAB a custo de fatores. 

 

Gráfico 5 - Parcela Ajustada da Renda do Trabalho na Espanha e em Países Selecionados do 

G20
51

 

 

* Os 9 países são Austrália, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. As outras 
séries incluem, respectivamente, a República da Coreia (10 países), o México (11países) e a Turquia (12 países). A parcela do 

trabalho é calculada a partir da remuneração dos empregados sobre o PIB multiplicado pelo emprego total. Fonte dos 

dados: AMECO. Extraído de OECD (2015). 
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 Preferimos não modicar o título do gráfico original contido em OECD (2015).  A Espanha aparece de forma 

destacada porque não pertence ao G20. 
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Gráfico 6 – Participação da Renda do Trabalho (em % da renda nacional) no Reino Unido e 

na França 

 

    

      Fonte: PIKETTY (2016). Elaboração Própria. 

 

Diante do apresentado, as diferentes metodologias de mensuração da participação da 

renda do trabalho na renda nacional têm forte influência nos resultados, como nos apresenta o 

Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Participação da Renda do Trabalho (em % da Renda Nacional) na Alemanha 

através de ajustes selecionados entre 1980 a 2009 

 

*Raw 1 e Raw 2 correspondem à equação 2, mas Raw 2 exclui os serviços comunitários, sociais e pessoais. Adj 1 e Adj 2 correspondem à 

expressão 3 e Adj 3 à expressão 4. Adj 2 e Adj 3 excluem os serviços comunitários, sociais e pessoais; a agricultura, a caça, a silvicultura 
e a pesca.  

 

Fonte: Estimações de OIT baseadas em dados da OECD. Extraído de ILO (2001). 

 

 

 
 

2.2 Distribuição Funcional  de Renda no Contexto Internacional   

 

 

2.2.1 Uma Abordagem Secular 

 

 

Nesta seção do capítulo, procuramos apresentar o comportamento histórico da 

participação da renda do trabalho e do capital na renda nacional. Infelizmente, dados seculares 

sobre a DFR são raros e séries disponíveis compatíveis para uma análise internacional são 

mais comuns a partir da segunda metade do século XX e abrangem apenas cerca de um pouco 

mais de 25% dos países no mundo.
52

 Para uma análise secular, só encontramos dados para a 
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 Para uma análise secular só encontramos dados referentes à França e o Reino Unido. 
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França e o Reino Unido que foram disponibilizados por Piketty (2014). Apesar de temos 

apresentado diferentes metodologias de estimação da DFR na seção anterior, a 

indisponibilidade e falta de compatibilidade dos dados não nos permitiu fazer uma 

comparação empírica desses métodos. Assim, a apresentação do comportamento da DFR não 

opta por uma metodologia específica devido a essas dificuldades, apenas procuramos 

apresentar em cada gráfico dados compatíveis que nos permita uma análise entre os países.  

O Gráfico 8 
53

, demostra que no final do século XVIII (1770-1800), a participação 

média da renda do trabalho era equivalente a 65% da renda nacional no Reino Unido. Entre 

1770 a 1790, a renda do trabalho sofreu singelos aumentos, mas a última década do século é 

marcada pelo início de um período de decréscimo da renda do trabalho que se entendeu até 

1860.  Dessa forma, podemos dizer que durante setenta anos (1790-1860), ou seja, durante o 

final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, foram verificadas constantes quedas 

da participação do trabalho na renda nacional equivalente a nove pontos percentuais. 

 

Gráfico 8 – Participação da Renda do Trabalho e do Capital (em % da renda nacional) no 

Reino Unido entre 1770 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PIKETTY (2016). Elaboração Própria. 
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 Os valores utilizados nos Gráficos 8,9 e 10 encontram-se no Anexo 1. 
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Dados sobre a DFR na França (GRÁFICO 9) só encontram-se disponíveis a partir de 

1820, mas, entre 1820 e 1860, esse país apresentou as mesmas tendências que o Reino Unido, 

porém, a queda da renda do trabalho foi mais acentuada. Enquanto, no período, a quota 

laboral caiu três pontos percentuais no Reino Unido, na França essa queda foi equivalente a 

treze pontos percentuais.  

 

Gráfico 9 – Participação da Renda do Trabalho e do Capital (em % da renda nacional) na 

França entre 1820 a 2010 

 

 

Fonte: PIKETTY (2016). Elaboração Própria. 

 

De 1860 a 1890, verificamos que houve um significante aumento da parcela do 

trabalho na renda nacional, um aumento de dez pontos percentuais no Reino Unido contra 

dezessete pontos percentuais na França.  
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Gráfico 10 - Participação Média da Renda do Trabalho no Reino Unido e na França nos 

Séculos XIX e XX 

 

 
 

*Na França, o século XIX corresponde ao período de 1820 a 1900. 

Fonte: PIKETTY (2016). Elaboração Própria. 

 

 

Como nos apresenta o Gráfico 10, no século XX, a participação média da renda do 

trabalho foi maior do que no século XIX. A França apresentou participações médias da quota 

do trabalho, nos séculos XX e XIX, maiores que no Reino Unido. Contemporaneamente, a 

partir da década de 1970-80, verificamos através dos dados apresentados uma tendência de 

queda da participação do trabalho na renda nacional, mas apresentaremos isso mais 

detalhadamente na seção 2.2.2 desse trabalho. 

Em relação ao comportamento secular da DFR, Piketty (2014) chega a conclusão de 

que as variações no século XIX foram moderadas em comparação com o século XX. As fortes 

oscilações no século XX se deve a turbulenta história política e econômica do período, como: 

a primeira guerra mundial, a revolução bolchevique de 1917, a crise de 1929, a segunda 

guerra mundial e as políticas de regulação, tributação e controle público do capital.  

 

 

2.2.2 Uma Abordagem Contemporânea 

 

 

Nesta seção, procuramos evidenciar o comportamento da DFR no mundo, a partir da 

década de 1970. Na seção anterior, vimos que, na França e no Reino Unido, a participação do 

trabalho na renda nacional apresentou trajetória de decréscimo a partir da década de 1970-80, 

mas não foi apenas nestes territórios que esse comportamento foi verificado. Diversos 
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relatórios de instituições internacionais apresentam provas que, desde esse período, a maioria 

dos países da OECD tem apresentado decréscimos da participação da renda do trabalho. 

 

Gráfico 11 - Participação Média da Renda do Trabalho (em % da Renda Nacional) em Países 

da OECD entre 1970 a 2012 

 

 

 
* A parcela da renda do trabalho refere-se aos custos totais trabalhistas divididos pela produção nominal, onde 

se supõe que os trabalhadores autônomos possuem remuneração equivalente aos trabalhadores de empresas. 

Países utilizados: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, 

Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coréia, Letônia, Luxemburgo, México, Países 
Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, 

Peru, Reino Unido e Estados Unidos. Fonte: OECD/STAT (2016). Elaboração Própria. 

 

 

O Gráfico 11 demostra que um pouco antes da crise internacional, a participação da 

renda do trabalho começou a ascender nos países da OECD. O declínio da quota do trabalho 

na renda nacional a partir de 2009 levou OIT (2013, p. 44) a afirmar que a ascensão 

temporária da participação do trabalho pós-crise reflete a “típica natureza “anticíclica” do 

peso dos salários, que surge porque os salários tendem a ser menos voláteis do que os lucros 

durante as recessões econômicas” e que tal fato normalmente é verificado em tempos de 

recessão econômica.  

Na América Latina, a participação da renda do trabalho apresentou um comportamento 

condizente com a trajetória dos países da OCDE entre 1995 a 2009
54

 (GRÁFICO 12). Entre 

1995 a 2006 verificamos, sobretudo, uma tendência de decréscimo da quota laboral e a partir 

de 2006 uma ascensão dessa quota, que foi mais intensa nos países da OECD do que na 
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 Devido à indisponibilidade de dados, a série estende-se apenas até 2009. 
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América Latina. ILO (2011) evidencia que o declínio na participação da renda do trabalho foi 

mais estável na América Latina que do na Ásia e no Norte da África. 

 

Gráfico 12 – Participação da Parcela Não-Ajustada do Trabalho no PIB em Países na América 

Latina 

 

 

 

* A Parcela Não-Ajustada do Trabalho no PIB trata-se da remuneração total dos empregados dada como uma 

porcentagem do Produto Interno Bruto, ambos fornecidos em termos nominais. ** Países utilizados: Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Panamá, Uruguai e Venezuela.  
Fonte: ILO/STAT (2016). Elaboração Própria. 

 

 

Entre os BRICS
55

 e nos países ricos, a participação da quota da renda do trabalho na 

renda nacional também apresentou uma tendência ascendente após a crise de 2007. Apesar 

dos cortes na série, percebemos através do Gráfico 13 que, entre os países analisados, a Índia 

é o que apresenta menor participação laboral. Em 1995, a parcela não-ajustada do trabalho na 

China era equivalente a 60% do PIB, em 2008 essa parcela representava apenas 48% , mesmo 

com o forte crescimento dos salários no país
56

, o que nos indica que o PIB na China cresceu a 

uma taxa maior que a massa salarial total. 
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 A sigla BRICS faz referência aos países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
56

 Na China, os salários médios reais mais do que triplicaram ao longo da década de 2000 a 2010 (OIT, 2013). 
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Gráfico 13 – Participação da Parcela Não-Ajustada do Trabalho no PIB 

 

 

*A Parcela Não-Ajustada do Trabalho no PIB trata-se da remuneração total dos empregados dada como uma 

porcentagem do produto interno bruto, ambos fornecidos em termos nominais. ** Na China, a forte variação 
entre 2003 e 2004 reflete provavelmente um ajustamento nos dados que, contudo não afeta o sentido da 

tendência. A ILO utilizou como base para os cálculos: China Statistical Yearbooks, 

http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/. Fonte: ILO/STAT (2016). Elaboração 

Própria.  

 

 

 

Entre os países ricos, as maiores quedas na participação da quota laboral foram 

verificadas na Itália, França e no Canadá, respectivamente; onze, nove e oito pontos 

percentuais entre 1970 e 2012 (GRÁFICO 14). ILO (2011) evidencia que a queda da 

participação da renda do trabalho na renda nacional foi mais intensa nos países em 

desenvolvimento e emergentes do que nos países desenvolvidos. 
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Gráfico 14 - Participação Ajustada da Renda do Trabalho em Países Ricos 

 

 
*As estatísticas utilizadas são obtidas a partir da expressão (21) desse trabalho. 

Fonte: OECD/STAT (2016). Elaboração Própria. 

 

 

Alguns estudos de organismos internacionais (OECD, 2012; IMF, 2007) em 

economias desenvolvidas têm evidenciado que o declínio da participação do trabalho nestes 

países foi influenciado pelas quedas salariais dos trabalhadores de baixa e média qualificação, 

visto que entre os trabalhadores de alta qualificação o rendimento do trabalho sofreu aumento 

por volta da década de 1980 a 2005.  

Piketty (2014) ressalta que o declínio da participação do trabalho a partir da década de 

70-80 se deve, por exemplo, a revolução conservadora anglo-saxã de 1979-1980, o 

desmantelamento do bloco soviético em 1989-1990, a globalização financeira e a 

desregulamentação dos mercados nos anos 1990-2000. 
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3 DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE RENDA NO BRASIL (1955-2014) 

 

 

O intuito desse capítulo é apresentar a evolução participação da renda do trabalho na 

renda nacional entre 1955-2014, verificando se sua trajetória foi condizente com a experiência 

internacional, além de ressaltar alguns fatores que foram importantes para dinâmica da DFR 

no período. 

Através do Sistema de Contas Nacionais do IBGE, sob a ótica da renda na tabela de 

uso e recursos, o valor adicionado da economia pode ser decomposto segundo o Quadro 2. O 

VAB trata-se da renda total (líquida) gerada na economia em determinado período sendo 

equivalente ao Valor Bruto da Produção (VBP) menos o Consumo Intermediário (CI). O 

montante do VAB corresponde ao somatório da Remuneração de Assalariados, do Excedente 

Operacional Bruto, do Rendimento Misto Bruto e dos Impostos Líquidos de Subsídios sobre a 

produção ou dos Impostos Indiretos menos os Subsídios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração própria. 

 

A Remuneração dos Empregados é a despesa efetuada pelos empregadores (salários 

brutos mais contribuições sociais) aos seus empregados, sendo esta em moeda ou em bens e 

serviços. Esta remuneração não inclui os impostos pagos pelo empregador sobre os salários, 

pois tais impostos são tratados como impostos sobre a produção. Os salários são 

contabilizados de forma bruta, ou seja, antes de qualquer dedução para previdência social ou 

Valor Adicionado Bruto 

Remuneração de 
Assalariados = 

Salários Brutos + 
Contribuições 

Sociais 

Excedente 
Operacional Bruto 

Rendimento Misto 
Bruto 

Impostos Líquidos 
de Subsídios sobre 

a Produção 

ou  

Impostos 
indireitos - 
subsidios  

Quadro 2 - Decomposição do Valor Adicionado Bruto a Preços Correntes 
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recolhimento de imposto de renda e incluem, por exemplo: férias, comissões, horas extras, 

ajudas de custo e auxílios, gratificações, participações nos lucros, rescisões contratuais dentre 

outros (IBGE, 2014). Assim, podemos concluir que a Remuneração dos Empregados engloba 

os salários dos altos executivos, fato criticado por alguns autores, dentre eles Kalecki (1938), 

sob o argumento que a remuneração desses indivíduos deveria ser tratada a título de lucros. A 

RE engloba os salários de altos executivos porque as ocupações nas contas nacionais são 

definidas de acordo com a natureza do vínculo entre o indivíduo e a empresa. Perceba que a 

RE reflete apenas a configuração do mercado formal de trabalho.  

As contribuições sociais são aquelas incorridas pelos empregadores que geram 

benefícios sociais aos empregados, permitindo uma renda futura aos trabalhadores. As 

contribuições sociais podem ser efetivas ou imputadas. As efetivas referem-se aos 

pagamentos por parte dos empregadores aos Institutos Oficiais de Previdência Social 

(públicos e privados), como as contribuições feitas ao INSS e o FGTS, pois constituem um 

elemento do custo da força de trabalho, enquanto as contribuições sociais imputadas referem-

se ao total dos benefícios pagos pela administração pública federal (aposentadorias, pensões e 

outros benefícios previdenciários) a seus ex-funcionários (estatutários, militares e seus 

dependentes) extraídos das contribuições sociais efetivas para o plano de seguridade social do 

servidor público (IBGE, 2014). 

 O RM é a remuneração recebida por famílias produtoras e pelos proprietários de 

empresas não constituídas em sociedade
57

 com ou sem empregados remunerados, ou seja, 

trata-se da remuneração aferida pelos autônomos. O RM é uma parcela da renda nacional na 

qual não se pode identificar se é oriunda do capital ou do trabalho, enquanto o Excedente 

Operacional Bruto pode ser considerado como uma “remuneração pura do capital” (IBGE, 

2014).  

Os Impostos sobre a Produção e Importação correspondem a impostos, taxas e 

contribuições pagas pelas unidades de produção e que incidem sobre a produção, a 

comercialização, a importação e exportação de bens e serviços e sobre a utilização dos fatores 

de produção, enquanto os subsídios referem-se às transferências correntes sem contrapartida 

do governo destinadas a influenciar os níveis de produção, os preços dos produtos ou a 

remuneração das unidades institucionais envolvidas no processo produtivo, permitindo que o 

                                                           
57

 “As empresas não constituídas em sociedade fazem parte do setor institucional famílias. A expressão “empresa 

não constituída em sociedade” realça o fato de que a unidade de produção não é societária como uma entidade 

jurídica separada da própria família” (IBGE, 2014, p.4). 
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consumidor dos respectivos produtos ou serviços seja beneficiado por preços inferiores aos 

que seriam fixados no mercado, na ausência dos subsídios (IBGE, 2014). 

Perceba que os componentes do VAB (remunerações dos empregados e excedente 

operacional) não podem ser confundidos com as categorias clássicas da distribuição funcional 

de renda (salários e lucros), pois de acordo com a natureza do vinculo entre individuo e 

empresa, um proprietário ou sócio de uma empresa legalmente estabelecida será classificado 

como um empregado na sua própria empresa no SCN (GOBETTI & ORAIR, 2015). 

 

 

3.1 Comportamento da Distribuição Funcional de Renda 

 

 

3.1.1  O Período de 1955 a 1989 

 

 

O Gráfico 15 apresenta o comportamento da DFR no Brasil entre 1955 a 1989. 

Observe que entre 1955 ao final da década de 1980, a parcela salarial no Brasil apresentou um 

comportamento cíclico possuindo como pico uma participação equivalente a 45% da renda 

nacional em 1968, contra uma participação mínima de 39,5% em 1976, ou seja, uma diferença 

de 5,5 pontos percentuais. O período apresentou uma média de 42% e podemos identificar 

basicamente quatro fases que refletem o comportamento cíclico.  
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Gráfico 15 - Participação da Renda do Trabalho no Brasil entre 1955 a 1989
58

 

 

 

Fonte: MARQUETTI ET AL. (2010). Elaboração Própria. 

 

 

A primeira se estende de 1955-1960 - durante o Plano de Metas do governo Juscelino 

Kubitschek - no auge do processo de industrialização do Processo de Substituição de 

Importações, no qual a parcela salarial no Brasil decaiu. Apesar do virtuoso crescimento 

econômico, o Plano de Metas praticamente desconsiderou as questões sociais e o aumento da 

inflação, fatos que contribuíram com o processo de concentração de renda (distribuição 

pessoal de renda) verificado no período. Sabemos que um aumento da inflação, sem uma 

contrapartida dos salários nominais, tende a reduzir os salários reais e que um forte processo 

inflacionário em uma economia oligopolizada tende a aumentar o mark-up das empresas.  

No período o PIB cresceu consideravelmente puxado pelo crescimento do 

departamento produtor de bens de capital e do departamento produtor de bens de consumo 

durável (GREMAUD ET. AL, 2007). Os salários aumentaram, mas a um ritmo menor do que 

os índices de preços, assim, o salário mínimo real apresentou fortes decréscimos (TABELA 

1).  

                                                           
58 O valor adicionado a preços correntes corresponde ao PIB subtraindo-se a depreciação e a renda imputada. No 

período analisado – 1955 a 1989 – os dados relativos ao PIB foram obtidos na série Estatísticas do Século XX do 

IBGE. As rendas imputadas foram obtidas através da multiplicação entre a sua parcela média durante o período 

1990-2003 e a renda total, também disponíveis nas estatísticas realizadas pelo IBGE. Os autores dividem a renda 

dos autônomos em duas partes, uma parte é incorporada aos salários e outra aos lucros. Os lucros é diferença 

entre o valor adicionado e os salários. Para muitos anos da série (1953, 1954, 1955,1956, 1957, 1958, 1959, 

1960, 1970, 1975, 1980 e 1985) devido às indisponibilidades de dados, os salários foram estimados através de 

procedimentos econométricos (MARQUETTI ET. AL,  2010). Os dados utilizados por foram disponibilizados 

Marquetti via e-mail.  
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Tabela 1 - Inflação, Variação Real do PIB e do Salário Mínimo (1955-1961) 

 
PIB – Variação 

Real (%) 

Inflação 

(%)* 

Variação do Salário  

Mínimo Real 

1955 8,8 23 - 9,5 

1956 2,9 21 - 1,3 

1957 7,7 16,1 -9,6 

1958 10,8 14,8 14,5 

1959 9,8 39,2 - 12,7 

1960 9,4 29,5 19,4 

1961 8,6 33,2 -14,7 

 

Fonte: IPEADATA (2017) e GREMAUD ET AL. (2007).  

* Baseado no Índice de preços ao consumidor. 

 

De 1960 a 1965, a participação da renda oriunda do trabalho cresceu 

significativamente. Esse período é marcado pela intensificação dos conflitos sociais e por 

grandes instabilidades politicas/econômicas que culminaram na instauração da ditadura 

militar em 1964. Marquetti et al. (2010) alerta que um dos fatores que promoveu a redução da 

participação da renda do capital, no início da década de 1960, foi o movimento da classe 

trabalhadora e as reformas de esquerda do governo central. No início da década, o virtuoso 

crescimento econômico verificado no Plano de Metas já apresentava desaceleração, sendo 

cessado em 1963. O processo inflacionário continuou persistente agravando as questões 

distributivas e, com a instauração do governo autoritário, fortes repressões ocorreram contra 

sindicatos e partidos políticos e já em 1965, verificamos a ocorrência de reformas no mercado 

de trabalho
59

, com reajustes salariais determinados pelo governo bem abaixo da taxa de 

inflação.  

Entre 1965-68, verificamos certa estabilidade na DFR. A quota salarial caiu 

consideravelmente, entre 1968-1974, durante o chamado Milagre Econômico, no período 

militar. Esse período é marcado por intenso aumento da riqueza nacional e da acumulação de 

capital, porém, no campo social, apesar do crescimento da renda per capita, verificamos um 

forte aumento da desigualdade pessoal de renda e, diferentemente do que afirmavam os 

clássicos da economia política – de que os salários reais aumentam com um virtuoso processo 

de acumulação -, verificamos perdas no salário mínimo real (IBGE, 2017; COSTA, 1996). Tal 

fato pode ser explicado através da famosa lógica conhecida como a “teoria do bolo”, que 

                                                           
59

 O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi instituído neste período, substituindo o regime de trabalho que 

garantia ao trabalhador estabilidade no emprego após 10 anos de serviço no mesmo estabelecimento. 
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afirmava que era necessário assegurar o aumento da riqueza nacional antes de repartir os 

benefícios do crescimento, e pela repressão às atividades sindicais e políticas.
60

  

De 1974 a 1976, a DFR sofreu oscilações e entre 1976 e 1979 a quota salarial 

permaneceu estável na economia nacional. O quarto período (1979-1989) - fim da ditadura ao 

início dos anos 1990 - é marcado por um forte crescimento da participação dos salários e da 

taxa de inflação no país, fato contornado com o Plano Real em 1994. Desde 1973 que a taxa 

de inflação no Brasil apresentava aumentos significativos aliados ao baixo desempenho 

econômico, fato que promoveu uma “luta” entre os agentes econômicos para preservar suas 

participações na renda nacional, agravando assim a perpetuação do processo inflacionário 

através do processo de indexação.  

O período que vai de 1979 a 1989, também é marcado pelo baixo desempenho 

econômico (TABELA 2). Apesar da configuração do mercado de trabalho e a conjuntura da 

economia não favorecerem o poder de barganha da classe trabalhadora, com o fim da ditadura 

militar, a classe trabalhadora aumentou seu poder de reivindicação na sociedade
61

.   

 

Tabela 2 - Taxa de Crescimento do Produto Interno Bruto (%) 

Ano PIB 

1979 6,76 

1980 10,18 

1981 -4,25 

1982 0,84 

1983 -2,93 

1984 5,40 

1985 7,85 

1986 7,49 

1987 3,53 

1988 -0,06 

1989 3,16 

1990 -4,43 

Fonte: CEPALSTAT (2017). 

                                                           
60

 Para uma compreensão da DPR no período, veja TOLIPAN & TINELLI (1975). 
61

 O fortalecimento das reivindicações trabalhistas se iniciou no final da década de 1970. O Partido dos 

Trabalhadores foi fundado em 1980, após as greves de 1979. 



72 
 

Tabela 3 - Taxa de Crescimento da Participação da Renda do Trabalho em % (1955-1989) 

1955-1989 4,88 

1955-1960 - 7,74 

1960-1968 14,38 

1968-1974 - 11, 16 

1974-1979 - 0,9 

1979-1989 12,88 

 

Fonte bruta dos dados: MARQUETTI ET. AL (2010). 

Elaboração Própria. 

 

A Tabela 3 apresenta a taxa de crescimento da participação dos salários na renda 

nacional entre 1955 e 1989. Na próxima seção verificamos o comportamento da DFR a partir 

de um recorte temporal mais recente, entre 1990-2014. 

 

 

3.1.2 O Período de 1990 a 2014 

 

 

Diante do apresentado na seção anterior, no Gráfico 16 apresentamos a participação da 

renda do trabalho na renda nacional no Brasil entre 1990 e 2014. O VAB utilizado é expresso 

a preços correntes. Devido às mudanças metodológicas, os dados são apresentados a partir de 

duas metodologias do Sistema Nacional de Contas Nacionais: as referências de 2000 e 2010. 

Para a referência de 2000 – Remunerações (ref. 2000) e Participação Ajustada (ref. 2000) - 

encontramos dados compatíveis para o período de 1990 a 2009 e para a referência de 2010 – 

Remunerações (ref. 2010) e Participação Ajustada (ref. 2010) - os dados são compatíveis 

entre 2000 a 2014. As curvas nomeadas como Remunerações, referem-se apenas à 

participação das Remunerações dos Empregados na renda nacional, enquanto as curvas 

nomeadas de Participação Ajustada incorporam o RM, visto que seria uma ação ingênua 

considerar a renda dos autônomos como uma renda totalmente oriunda do capital.  

Como discutimos no segundo capítulo, uma adoção não adequada de uma parcela do 

RM à Remuneração dos Empregados pode tanto subestimar quanto superestimar a renda do 

trabalho. Uma recomendação de uma parcela relativamente adequada do RM demanda 

estudos sobre o mercado de trabalho e o nível de desenvolvimento econômico de um país; 

outro complicador é que essa “parcela adequada” ainda possui tendência a não ser constante 
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ao longo do tempo. Na ausência de estudos mais detalhados sobre qual parcela do RM deveria 

ser adequadamente tratada como renda do trabalho no Brasil, agregamos o RM com as 

remunerações dos empregados.   

 

Gráfico 16 – Participação da Renda do Trabalho em % da Renda Nacional entre 1990-2014
62

 

 

Fonte: Contas Nacionais - IBGE (2017). Elaboração Própria. 

 

A partir do início da década de 1990, a sociedade brasileira começa a passar por uma 

série de reformas liberalizantes de caráter institucional e macroeconômico que fortaleceram o 

poder político/econômico dos capitalistas e promoveram um desmonte no mercado de 

trabalho. Neste contexto, entre 1990-1995, a renda do trabalho sofreu fortes oscilações; fato 

atrelado além da alta inflação, às dificuldades encontras na mensuração de variáveis ocasionas 

pelas mudanças na moeda nacional: Cruzeiro (1990), Cruzeiro Real (1993) e Real (1994). 

A partir de 1995, com o controle da inflação, as oscilações na parcela salarial 

aplacaram, mas começaram a deteriorar-se, comportamento que perdurou até o início de 2004. 

Em parte, esses resultados estão vinculados ao desmonte do mercado de trabalho na década de 

1990, na qual registramos aumento da taxa de desemprego e do trabalho informal. Em 1994, a 
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 Os dados utilizados para a formação do gráfico encontram-se no Anexo 2. 
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parcela ajustada do trabalho correspondia a 55,38% da renda nacional, caindo para 49% em 

2004.  

Recentemente, a partir de 2004, registramos um forte aumento da participação da 

renda oriunda do trabalho, tendência verificada até 2014, último registro disponível nas 

Contas Nacionais. Apenas entre 2009 e 2010 que a participação do trabalho sofreu uma 

pequena redução, provavelmente devido aos efeitos da crise econômica internacional sobre a 

economia brasileira. Essas oscilações pós-crise também foram verificadas nos países da 

OECD (Ver GRÁFICO 11).  Alguns fatores podem ser apontados como determinantes desse 

processo de ascensão, como: o crescimento econômico no período, que favoreceu a 

contratação de mais trabalhadores com carteiras assinadas, e a política de valorização do 

salário mínimo. Mesmo com a crise internacional em 2007-08, a economia cresceu 6% e em 

2008, 5,2%. Em 2009, a economia apenas ficou estagnada, a uma taxa de crescimento -

0,33%.
63

  

Esse comportamento da DFR, entre 2004-2014, é condizente com as tendências 

mundiais, mas em outros países no mundo (ver gráficos do segundo capítulo) foi um pouco 

mais retardatário, pois a ascensão da participação do trabalho iniciou-se aproximadamente em 

2006-2007. Para a série analisada (1990-2014), períodos de aumentos na renda do trabalho 

ajustada e no VAB não foram puxados por um crescimento relativo da participação do RM. 

Como apresenta o Gráfico 17, em todo o período essa participação apresentou uma trajetória 

de decréscimo.  Entre 1995 e 2014, o RM caiu aproximadamente cinco pontos percentuais, 

valor relativamente alto dada a participação inicial desse rendimento. 
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 IPEADATA (2017). 
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Gráfico 17 – Participação do Rendimento Misto Bruto no VAB (1990-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2017). 

 

Diante do apresentado neste capítulo e com as participações da renda apresentadas no 

contexto internacional – mesmo que estas comparações não sejam metodologicamente 

compatíveis – podemos perceber que a renda do trabalho é relativamente baixa no Brasil. 

Mesmo com o considerável e recente crescimento da quota laboral na renda nacional, a renda 

do trabalho não-ajustada atual (em 2014) ainda se aproxima da participação verificada em 

1968 (cerca de 45%). Entre 1955 ao início da década de 1990, o comportamento da DFR 

apresenta uma relação negativa com o crescimento econômico, ou seja, períodos de 

crescimento econômico são acompanhados por decréscimo na participação dos salários, mas 

no período pós-1990 verifica-se que o crescimento passa a ser acompanhado por aumento na 

participação na renda oriunda do trabalho. Percebemos que as fases da DFR no Brasil foram 

relativamente condizentes com mudanças institucionais e econômicas ocorridas no país, mas 

uma análise cuidadosa é necessária, pois a DFR é determinada por inúmeros fatores. Uma das 

questões que surge ao se compreender melhor a dinâmica da distribuição funcional de renda é 

se aumentos na participação do trabalho são condizentes com uma distribuição de renda 

pessoal menos desigual, o apêndice do capítulo procura verificar essa relação no Brasil. 
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3.2 Salário Médio, Produtividade do Trabalho e Poder de Barganha dos Trabalhadores  

 

 

Vimos no primeiro capítulo que a DFR é determinada por inúmeros fatores e que o 

salário médio, a produtividade do trabalho e o poder de barganha dos trabalhadores são 

variáveis importantes na determinação da DFR. Assim, o intuito desse capitulo é demonstrar 

como  essas variáveis influenciaram o comportamento da DFR no Brasil no período 

analisado. O poder de barganha dos trabalhadores é uma variável importante na explicação do 

comportamento da distribuição funcional de renda no sentido que afeta as variações nos 

salários e as contribuições sociais aferidas pelos trabalhadores. O poder de barganha dos 

trabalhadores é um aspecto de difícil mensuração, mas algumas deduções podem ser feitas a 

partir da compreensão da evolução do Estado do Bem-Estar Social (EBES).  No ponto 3.2.1 

apresentamos uma breve definição do Welfare State, em seguida (seção 3.2.2) transplantamos 

essa questão para o Brasil. Na seção 3.2.3, analisamos o comportamento da produtividade do 

trabalho e dos salários reais. 

 

 

3.2.1 A Expressão Estado do Bem-Estar Social 

 

 

O Estado do Bem-Estar Social
64

 tratou-se de um grande fenômeno iniciado na Europa 

que alcançou seu auge no século XX nos países industriais desenvolvidos, ele foi uma marca 

dos anos dourados
65

 da economia após a II Guerra Mundial e se trata de um tipo de 

organização política e econômica que coloca o Estado como agente promotor, regulador e 

providencial do desenvolvimento social e econômico, “representou um esforço de 

reconstrução econômica, moral e política” (ESPING-ANDERSEN, 1995, p.73) dos países 

destruídos pelos horrores da II Guerra Mundial.  

O Estado do Bem-Estar Social
66

 por ser uma fase histórica do capitalismo e da 

proteção social afeta diretamente o poder de barganha dos trabalhadores, desta forma os 

                                                           
64 Esping-Andersen (1990) nos mostra que a preocupação do relacionamento entre sistema capitalista e bem-

estar, vem desde os clássicos (liberais, conservadores e marxista) do pensamento econômico e antes de falarmos 

em Welfare State este já existia. 
65

 Também chamado de “os trintas anos gloriosos do capitalismo” dos franceses les trente glorieuses que se 

iniciou após a II Guerra Mundial em 1949. 
66

 A origem do termo Welfare State ou Estado do Bem-Estar Social surgiu na Inglaterra nos anos quarenta no 

século XX , porém, a origem do Estado do Bem-Estar Social remonta ao estado Alemão que foi o primeiro a 
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conflitos distributivos da sociedade. Do ponto de vista econômico o Estado do Bem-Estar 

Social significou um abandono do pensamento ortodoxo liberal que perdeu força no século 

XX com o estouro da Crise Econômica de 1929. Para Medeiros (2001), na maior parte dos 

trabalhos sobre o Welfare State, este aparece como um meio de geração de políticas de 

essência keynesiana com o intuito de resolver a insuficiência de mercado do sistema 

capitalista de produção, além de:  

 

controlar politicamente as organizações de trabalhadores e capitalistas e estimular a 

mercantilização da força de trabalho segundo padrões industriais (fordistas), ao 

administrar alguns dos riscos inerentes a esse tipo de relação de trabalho e ao 

transferir ao Estado parte das responsabilidades pelos custos de reprodução da força 

de trabalho. Determinam a configuração do Welfare State, nesses casos, o padrão e o 

nível de industrialização (ou modernização), a capacidade de mobilização dos 

trabalhadores, a cultura política de uma nação, a estrutura de coalizões políticas e a 

autonomia da máquina burocrática em relação ao governo (MEDEIROS, 2001, p.5). 

 

Sobre a ótica moral o Estado do Bem-Estar Social significou:  

 

a defesa das idéias de justiça social, solidariedade e universalismo. Politicamente, o 

welfare state foi parte de um projeto de construção nacional, da democracia liberal, 

contra o duplo perigo do fascismo e do bolchevismo (ESPING-ANDERSEN, 1995, 

p.94, grifo nosso).  

 

Tavares (2014) nos diz que a busca da liberdade
67

 que pautou o século XIX 

representada pela Revolução Francesa, no século XX perdeu espaço frente às promessas de 

igualdade do marxismo representada pela Revolução Russa, em nome dessa igualdade, o 

Estado do Bem-Estar Social se constituiu como uma alternativa ao socialismo e ao 

liberalismo econômico. O Welfare State se constituía como uma alternativa, pois, com a 

experiência da Grande Depressão, ficou claro à sociedade a capacidade de criação e 

destruição do sistema capitalista
68

. Nesse sentido, não só os regimes autoritários, a falta de 

representação popular e as instituições ameaçariam a democracia, o capitalismo 

contemporâneo também ameaçava, ao demonstrar seu enorme poder de agir segundo sua 

lógica de funcionamento, possuindo poder para gerar, por exemplo, racionamento de 

produção, greve de investimentos, aumentos abusivos de preços, controle de patentes, de 

                                                                                                                                                                                     
promover a seguridade social obrigatória aos trabalhadores durante a década de 80 do século anterior. 

(ORTUSO, 1996) Na Alemanha, Otto Von Bismarck foi um dos defensores da seguridade social e criou leis 

como o seguro-doença (1883), o seguro contra acidentes (1884) e o seguro de invalidez e velhice (1889).  
67

 Liberdade do indivíduo, política e econômica. 
68

 O capitalismo contemporâneo tem a capacidade de criar e provocar: produção e consumo em massa, 

tecnologias revolucionárias, guerra, desemprego, desigualdade, entre outros. 
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recursos e de mercados que vão de encontro com os interesses da maioria da população 

(BELLUZZO, 1995). 

Neste contexto, as novas instituições e as políticas econômicas/sociais do Estado 

Social estavam comprometidas com a manutenção do pleno emprego, com a amenização dos 

conflitos sociais em nome da igualdade e com os danos causados aos indivíduos através dos 

mecanismos econômicos capitalistas.  

O período de desenvolvimento do Estado do Bem-Estar Social foi marcado pelos anos 

dourados do capitalismo e pertenceu essencialmente aos países capitalistas desenvolvidos. 

Apesar da riqueza geral não ter “chegado” a maioria da população, a expectativa de vida da 

população mundial aumentou no período e a fome endêmica não foi verificada, a não ser na 

China comunista e regiões de conflitos militares (HOBSBAWN, 1995).  

Eric Hobsbawn (1995) alerta que nos anos “dourados da economia”, o modelo de 

produção de massa de Henry Ford espalhou-se mundialmente e a tecnologia se tornou 

verdadeiramente revolucionária, tornando-se um dos principais fatores que justificou o surto 

econômico do período, porém, apesar dos benefícios residuais que o crescimento econômico 

promoveu à maioria da população mundial, a década de 1960 foi uma das décadas mais 

desastrosas na história da urbanização, onde a poluição/deterioração ecológica alcançou níveis 

alarmantes devido, sobretudo, ao aumento do consumo de combustíveis fósseis.  

O Capitalismo pós-guerra foi muito mais do que um retorno ao velho capitalismo 

anterior a Grande Depressão, ele foi reformado a ponto de ficar irreconhecível, sem perder 

sua essência: 

foi uma espécie de casamento entre liberalismo econômico e democracia social [...], 

com substanciais empréstimos da URSS, que foi pioneira na ideia de planejamento 

econômico. Por isso a reação contra ele, dos defensores teológicos do livre mercado, 

seria tão apaixonada nas décadas de 1970 e 1980, quando as políticas baseadas nesse 

casamento já não eram salvaguardadas pelo sucesso econômico (HOBSBAWN, 

1995, p. 255-266). 

 

Após o período das grandes guerras, os movimentos trabalhistas (poder de barganha) 

destacaram-se na Europa e o modelo socialista da URSS
69

 expandiu-se, provocando assim, 

pressões sobre os reformadores do capitalismo para reconhecerem e aplicarem algumas 

reivindicações dos trabalhadores e das aspirações social-democratas.  

A partir da década de 70, já encontrávamos sinais que o capitalismo controlado não 

estava funcionando corretamente. Para a análise marxista, como a taxa de lucro é a força 

                                                           
69

 União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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motriz do capitalismo, a crise ocorreu devido à sua queda (influenciada pela queda da 

produtividade do capital) no período, em paralelo com o crescimento dos salários e da 

produtividade do trabalho. Com as ideias liberalizantes que começaram a serem 

implementadas no período, os capitalistas recuperaram sua rentabilidade, passamos então a 

verificar um aumento na taxa de lucro nos países desenvolvidos (MARQUETTI ET AL, 

2010).  

Neste contexto, o poder de barganha dos trabalhadores diminuiu, em grande parte, 

influenciado por pioras dos indicadores do mercado de trabalho, fato atrelado à desaceleração 

da economia mundial. As novas instituições e as políticas econômicas/sociais do Estado que 

estavam comprometidas com a manutenção do pleno emprego, com a amenização dos 

conflitos sociais e com os danos causados aos indivíduos através dos mecanismos econômicos 

capitalistas, passam então, a possuir outras prioridades, como o equilíbrio fiscal/monetário.  

Na literatura, encontramos autores que afirmam que a partir da década de 1970-80, o 

EBES sofre um desmonte, enquanto outra vertente, ao analisar a porcentagem de gastos 

públicos em porcentagem do PIB, defende a concepção de que não houve desmonte. 

Acreditamos que a análise do EBES não deve ser realizada apenas por investigações dos 

gastos públicos sociais, outros fatores devem ser levados em consideração, como a 

composição desses gastos entre gastos universais e focais (de caráter assistencialista), pois, as 

políticas focalizadas – incentivadas por instituições mundiais de fomento, como o Banco 

Mundial – podem funcionar como um meio de compensar ou minimizar os efeitos negativos 

de ajustes econômicos e de reformas do Estado, enquanto as políticas universalizadas 

baseadas nos princípios de justiça social e de cidadania podem ser prejudicadas (pelo menos 

em termos de participação dentro dos gastos sociais) dentro do contexto de supremacia do 

pensamento neoliberal inspirado nas concepções do estado mínimo. 

A nível internacional, podemos perceber (através dos gráficos do segundo capítulo que 

foi justamente no auge do Welfare State que a participação da renda do trabalho cresceu na 

França e no Reino Unido. Com o enfraquecimento da economia e do EBES, a partir da década 

de 1970, a participação da renda do trabalho declinou na América Latina, nos países da 

OECD e nos países ricos (GRÁFICOS 11, 12 e 13). Dessa forma, encontramos fortes indícios 

que o aumento do poder de barganha dos trabalhadores e o estímulo ao mercado de trabalho 

foram importantes na explicação do comportamento da DFR.  
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3.2.2 O Estado do Bem-Estar Social no Brasil 

  

 

A década de 1930 institui a fundação do sistema de proteção social no Brasil, 

estreitamente articulado com a legislação trabalhista e sindical que permitiu a formação do 

famoso tripé (Estado, Capital Privado Nacional e Capital Externo) do processo de 

modernização do país
70

.  A modernização do país incorporou “determinados interesses das 

classes assalariadas – os pobres de então reconhecidos como tais – de modo subalterno aos 

interesses do capital, e filtrados a partir de um projeto nacional” (COHN, 2004, p.1). 

O início do EBES no Brasil foi fortemente influenciado por questões políticas e pelo 

modelo populista do governo de Getúlio Vargas. Não podemos afirmar, como na discussão do 

tópico anterior, que a possibilidade de utilização do Welfare State na fase de plena 

industrialização do Brasil ocorreu como um meio de geração de demanda agregada aos 

moldes dos países pioneiros do Estado do Bem-Estar Social. Medeiros (2001) nos diz que os 

problemas de superprodução no país, levando em consideração a nossa estrutura econômica 

(agro-exportadora voltada para fora), estavam mais relacionados à demanda do setor externo 

do que a demanda nacional.  Nosso sistema de proteção social também era restrito para poder 

gerar um aumento significativo de consumo nacional, esses benefícios ocorriam apenas entre 

indivíduos empregados no mercado formal da zona urbana.   

Segundo Fleury (2006), a ruptura da Constituição de 1964 pela tomada do poder pelos 

militares, rompeu com o modelo populista vigente, reprimindo fortemente a ação da 

população na gestão das políticas sociais, limitando, exilando e matando as pessoas que 

tinham participação política e social contrária aos interesses dos militares, dando maior 

liberdade de ação ao modelo econômico desenvolvimentista da época, sobre o qual 

verificamos níveis consideráveis de crescimento econômico.  

Na década de 70 e início dos anos 80, existia dentro do paradigma desenvolvimentista 

a interpretação de que com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social 

automaticamente aconteceria através da incorporação dos indivíduos excluídos do mercado de 

trabalho formal às atividades econômicas urbanas. A carteira de trabalho funcionava como um 

passaporte para as proteções sociais e a legislação trabalhista era restrita aos trabalhadores 

                                                           
70 “As políticas sociais no período anterior a Revolução de 1930 eram fragmentadas e emergencialistas [...]. Os 

conflitos entre capital e trabalho eram regulados por legislação esparsa, e tratados basicamente pelo aparato 

policial” (MEDEIROS, 2001). 
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urbanos, cabia à filantropia ou a serviços residuais do Estado a cobertura de direitos mínimos 

aos extremamente pobres (COHN, 2004). 

Nesse cenário dos anos 70, com a crise do fordismo e o esgotamento dos anos 

dourados da economia mundial, o paradigma neoliberal se torna dominante no mundo. No 

Brasil, o famoso Milagre Brasileiro (1968-1973) não poderia mais se beneficiar do grande 

crescimento econômico mundial, e mesmo com o mundo inteiro diminuindo seus 

investimentos e gastos, os militares brasileiros lançam o II PND
71

 que além de enfrentar a 

recessão mundial, contribui com a uma crise fiscal do estado e a crise externa nos anos 80, 

levando muitos a considerarem essa década como uma década perdida.  Nesse cenário, as 

reflexões sociais por parte do estado perdem força frente às preocupações do Estado e do 

mercado em estabilizar as questões econômicas e políticas do país. Foi a partir desse 

momento que os movimentos sociais e sindicais no país se fortaleceram e se tornaram 

importantes no esgotamento do regime autoritário. (GOLÇALVES & FERREIRA, 2013) 

Com o fim da ditadura militar (redemocratização) e com a nova Constituição de 1988, 

inspirada nos princípios do bem-estar social, os movimentos sociais e sindicais começam a 

possuir uma maior legalidade nas suas reivindicações em favor da instauração dos princípios e 

políticas universais, da seguridade (saúde, previdência e assistência social) e dos direitos 

sociais. Com a opção tardia do Estado feita em favor do neoliberalismo recomendada pelo 

Consenso de Washington ao terceiro mundo, no final da década de 1980 e início da década de 

1990, os princípios que guiaram o estado do bem-estar social no Brasil, foram perdendo 

espaço frente aos princípios que guiavam o estado mínimo, onde as questões 

macroeconômicas tinham maior prioridade frente o financiamento das políticas sociais, em 

nome dos ajustes fiscais (déficit público) e monetários (controle da inflação) (BELLUZZO & 

ALMEIDA, 2002; FAGNANI, 2011) 

Segundo Fagnani (2005), o início dos anos 1990 no Brasil, além de ser marcado pela 

gravíssima restrição financeira do estado, pode ser caracterizado sobre o ponto de vista social 

como um período de contra-reforma rumo à desestruturação do Estado do Bem-Estar Social, 

onde a caridade ganhou força frente os direitos humanos sociais definidos na Constituição de 

1988. Diversos fatores internacionais anteriores a década de 1990 influenciaram a adoção da 

desestruturação do Estado do Bem-Estar Social no Brasil, como: o fim dos anos dourados do 

sistema capitalista, o esgotamento do Welfare State Europeu, o ajuste e a reestruturação dos 

                                                           
71

 Plano Nacional de Desenvolvimento. 
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países capitalistas centrais (terceira revolução industrial), o fim da guerra fria e a hegemonia 

do pensamento neoliberal.  

Após 2004, o governo inflete no sentido de tornar o crescimento econômico uma 

variável endógena às políticas e gastos sociais, como a experiência de alguns países no auge 

do Welfare State. O crescimento econômico assume no período característica redistributiva, 

baseado em grande parte na expansão das políticas e dos gastos sociais (KERSTENETZKY, 

2012). Fagnani (2011) ressalta que no início da década ainda existia forças defensoras do 

estado mínimo (sobretudo na área econômica) que conviviam com setores (trabalhadores e 

área social) que defendiam políticas sociais mais abrangentes dentro do governo, mas a partir 

de 2006 com a melhora no cenário econômico, a tensão entre os paradigmas arrefeceu. 

Em certa medida, existe uma correlação entre as mudanças institucionais e sociais 

analisadas a partir da evolução do EBES no Brasil e a DFR. Podemos perceber que alguns 

anos após a implementação do regime militar (a partir de 1964), a parcela da renda do 

trabalho na renda nacional começou a apresenta uma trajetória de estagnação-decréscimo. 

Justamente com o processo de fortalecimento da classe trabalhadores no final da década de 

1970 que verificamos uma trajetória ascendente na participação da quota laboral. 

 

 

3.2.3 Produtividade do Trabalho e Salário Médio 

 

 

A parcela dos salários (ω) na renda pode ser expressa como uma relação entre salário 

médio e produtividade do trabalho. Essas variáveis são os elementos essenciais de 

determinação da DFR segundo a abordagem mainstream.  Na expressão (1), Y é a 

renda/produto real nacional, W o salário real, L o número de ocupados ou horas-trabalhadas, 

w a remuneração média do trabalho e b o produto médio:  

 

    
 

 
  

 
 ⁄

 
 ⁄

  
 

 
                                                          

 

Um aumento dos salários reais (custo do empresário) sem um aumento da 

produtividade do trabalho provoca queda na participação dos lucros, ao elevar a parcela 

salarial na economia.  Se a renda nacional crescer mais rápido do que a parcela salarial, a 
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participação da renda do trabalho diminui na economia, indicando que os salários ou a criação 

de emprego no setor formal, ou ambos, não acompanharam o crescimento econômico. O 

Gráfico 18 apresenta o comportamento da produtividade real do trabalho e do salário médio 

reais no período de 1955-89.  

 

Gráfico 18 - Salário Médio Real e Produtividade Real do Trabalho no Brasil entre 1955-1989 

(R$ 1995) 

 

Fonte: MARQUETTI ET AL. (2010). Elaboração Própria. 

 

Nem mesmo no período militar, verificamos uma redução no salário médio, como a 

verificada no início da década de 1980, fato que pode estar atrelado à taxa de inflação, a 

redução da acumulação de capital e a configuração do mercado de trabalho neste período. As 

curvas de produtividade do trabalho e o salário real apresentaram tendência similar e no geral 

ascendente no período. Só podemos afirmar qual variável (produtividade do trabalho e salário 

médio) mais influenciou a configuração da DFR entre 1955-89, a partir de suas taxas de 

crescimento, como nos apresenta a Quadro 3. 
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Quadro 3 – Comportamento da Participação da Renda do Trabalho na Renda Nacional e Taxa 

de Crescimento Anual Composta (%) do Salário Real e da Produtividade do Trabalho no 

Brasil entre 1995-1989 (R$ 1995) 

 

 
1955-1960 1960-1968 1968-1974 1979-1989 

Participação dos Salários Queda Aumento Queda Aumento 

Salário Médio Real 3,37 3,80 5,23 1,54 

Produtividade do Trabalho 5,05 2,07 7,33 0,32 

 

Fonte bruta dos dados: MARQUETTI ET AL. (2010). Elaboração Própria. 

 

 

Entre 1955-60 e 1968-1974, a queda da participação dos salários na renda nacional foi 

puxada por uma taxa de crescimento da produtividade do trabalho acima do salário médio 

real, enquanto em 1960-1968 e 1979-1989, verificamos uma situação contrária. 

O Gráfico 19 apresenta o comportamento da produtividade real do trabalho entre 1990 

e 2013. No período, em geral, a produtividade real do trabalho apresentou comportamento 

ascendente, porém, entre 2000 e 2006, verificamos certa estabilidade.  

 

Gráfico 19 - Produtividade Real do Trabalho no Brasil (1990-2013) 

 

 

 

 

 

  

 

 

*A produtividade do trabalho é computada como o valor adicionado por pessoal ocupado.  

Fonte dos dados: Sistema de Contas Nacionais e Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio. Dados extraídos de SARAMAGO (2016). Elaboração Própria. 
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O Gráfico 20 apresenta o comportamento do salário real no Brasil entre 1990 e 2013.  

Os salários reais caíram fortemente entre 1990-91, retomando seu nível inicial em 1993. De 

1993 a 1999, verificamos uma singela tendência de estabilidade-decréscimo e a partir de 

2003, verifica-se uma forte ascensão do salário real que se prolonga até 2013.  

 

Gráfico 20 - Salário Real no Brasil entre 1990-2013 

 

 

 

Fonte dos dados: Sistema de Contas Nacionais.  Dados Extraído de SARAMAGO (2016). 

Elaboração Própria. 

 

 

Perceba a partir dos Gráficos 19 e 20 que a produtividade foi um dos fatores que 

influenciou a queda da participação dos salários entre 1990 e 2003 e que a partir de 2004, o 

salário real foi um dos grandes responsáveis pela ascensão da renda do trabalho.  
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Apêndice - DISTRUBUIÇÃO FUNCIONAL DE RENDA X DISTRIBUIÇÃO PESSOAL 

DE RENDA NO BRASIL: UMA DISCUSSÃO RECENTE 

 

 

Entendemos que a renda dos indivíduos no mercado é proveniente de duas fontes 

principais, o capital e o trabalho. Dessa forma, se a renda econômica e financeira de um país 

não é uniformemente distribuída entre os indivíduos (domicílios, famílias), mudanças na DFR 

afetam a DPR e, consequentemente, a distribuição de riqueza.  

Poucos trabalhos buscam investigar a relação entre DFR e DPR, em grande parte, se 

deve à concepção de que a quota do trabalho na renda nacional é relativamente constante ao 

longo do tempo. Porém, há trabalhos que procuram estimar para alguns países, através de 

procedimentos econométricos, essa relação, como os de Daudey & García-Penãlosa (2005) e 

Checchi & García-Penãlosa (2010).  Daudey & García-Penãlosa (2005) defendem, por 

exemplo, que a DFR é o principal determinante da DPR. 

Através do Gráfico 20, verifica-se que, no Brasil, variações na DFR, tanto na direção 

favorável à renda do trabalho quanto na direção favorável à renda do capital, são compatíveis 

com redução na desigualdade da distribuição pessoal da renda. Podemos perceber, por 

exemplo, que a DFR e DPR apresentaram tendência de queda entre 1993-2004 e que a partir 

de 2004, o Índice de Gini
72

 continuou caindo no país, porém, a parcela do trabalho na renda 

nacional, passou a crescer consideravelmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72

 Um dos indicadores mais conhecidos e usados de desigualdade. Utilizado, por exemplo, na mensuração da 

desigualdade pessoal de renda. Este índice varia de 0 (perfeita igualdade) a 1 (desigualdade máxima).  
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*Índice de Gini baseado na renda domiciliares per capita (PNAD). A parcela do trabalho de 1976 a 2008 foram 

obtidas a partir do trabalho de Marquetti et al. (2010) e a quota (não-ajustada) que vai de 2009-2014 pelo 

IBGE(2017), de acordo com a referência metodológica de 2010.  

Fonte dos dados: IBGE (2017), IPEADATA (2017) e MARQUETTI ET AL. (2010). 

 

 

Como vimos no capítulo anterior, o comportamento da DFR no país foi condizente 

com as tendências mundiais, mas em relação à DPR, o Brasil seguiu uma tendência contrária 

à que ocorreu em muitos países ricos no mundo (concentração da renda), como apresenta o 

Gráfico 22. Diversos trabalhos, na literatura voltada a distribuição de renda, demostram como 

a desigualdade de renda tem crescido no mundo a partir da década de 1970-80. 
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Gráfico 21 - Índice de Gini e Participação do Trabalho na Renda Nacional (1976-2014) 
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Gráfico 22 - Mudanças na Desigualdade de Renda entre 1980-2010 em Países Selecionados 

 

Fonte: ATKINSON (2015). 

 

 

Na América Latina, apesar da forte concentração de renda e do aumento da pobreza 

nas décadas de 1980 e 1990, a experiência recente (pós década de 1990) mostra reduções 

significantes nos índices de desigualdade de renda e de pobreza (ATKINSON, 2015). O 

Gráfico 23 apresenta os declínios recentes nos índices de desigualdade e pobreza na América 

Latina a partir de 1995. 
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Gráfico 23 - Declínios Recentes de Desigualdade e Pobreza na América Latina 

 

Fonte: ATKINSON (2015). 

 

Como a propriedade é muito concentrada no Brasil e como os salários se constituem 

em sua maioria na renda dos mais pobres, períodos de queda da participação dos 

salários/trabalho (ou de ascensão da participação do capital) provavelmente deveriam ser 

condizentes com aumento na desigualdade pessoal de renda, mas não foi isso o que 

verificamos na década de 1990. Tal fato levou alguns pesquisadores a questionar se a queda 

da desigualdade medida com base nas pesquisas domiciliares – principalmente na PNAD – 

estaria aferindo corretamente a desigualdade no país.   

No Brasil, as pesquisas relacionadas à distribuição/redistribuição de renda são 

baseadas em pesquisas domiciliares, devido à falta de informação proveniente de dados 

tributários, como as declarações dos impostos de renda, que captam melhor a 

renda/patrimônio dos mais ricos e a renda oriunda do capital.  

As pesquisas domiciliares
73

 obtêm primordialmente os rendimentos do trabalho, as 

transferências da previdência e assistência social, captando de forma menos eficiente os 

rendimentos do capital, principalmente os de ordem financeira. Isso ocorre devido às 

“limitações inerentes à amostragem e aos desenhos dos questionários, seja por omissão de 

                                                           
73

 Boa parte dessas pesquisas baseia-se em informações de levantamentos domiciliares como a PNAD, o 

Questionário da Amostra do Censo Demográfico (Censo) ou a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), todas 

realizadas pelo IBGE. 
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respostas ou desconhecimento, [ou] por parte dos respondentes, dos valores exatos dos seus 

rendimentos” (MEDEIROS ET AL., 2015, p.1).  

Dados originários das declarações dos impostos de renda também apresentam algumas 

limitações, por exemplo, esses dados estão sujeitos à evasão fiscal e não alcançam indivíduos 

na base da distribuição. Pelo fato de apenas uma minoria dos brasileiros apresentarem a 

Declaração Anual de Imposto de Renda, o Índice de Gini não pode ser calculado a partir 

desses dados (MEDEIROS et al., 2015). 

 Outro fato a ser considerado é que o próprio SCN, baseia-se em grande parte nas 

pesquisas domiciliares e que não é só os rendimentos do capital que possuem limitações em 

sua captação. As pesquisas domiciliares, por exemplo, possuem limitações em captar 

“rendimento eventuais e „em espécie‟ tais como 13º salário, indenizações, vendas ocasionais e 

auxílio-transporte e auxílio-alimentação” (HOFFMANN & NEY, 2008, p.8).  

Observe que existem indícios de que a queda da desigualdade pessoal de renda, em 

grande parte, se restringe apenas às desigualdades existentes entre os trabalhadores 

(rendimentos do trabalho) e entre os mais pobres; de certa forma, excluindo as variações na 

distribuição de renda entre os mais ricos/capital.  

Uma forma apontada pela literatura para se contornar essa constatação (subestimação 

da renda do capital/dos mais ricos) é utilizar-se dados tributários para se estimar a 

desigualdade de renda. Até 2015, a Receita Federal do Brasil não divulgava dados sobre o 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), tendo como uma das alegações a quebra de sigilo 

fiscal. Com a divulgação de dados mais detalhados a partir da publicação chamada de 

“Grandes Números do IRPF”, pesquisadores brasileiros – mesmo com dados ainda muito 

agregados – começaram a investigar a desigualdade de renda a partir de dados tributários.  

Tal fato levou alguns pesquisadores a afirmarem e apresentarem indícios que a 

desigualdade entre os mais ricos vem sendo subestimada no país, como aponta o trabalho de 

Medeiros et al. (2015) que utiliza dados tributários para o Brasil. Apesar dessa subestimação, 

a renda apropriada pelos mais ricos (1% mais ricos) permaneceu relativamente constante entre  

2006-2012, como nos apresenta o Gráfico 24. Em outras palavras, para o autor pelo menos no 

que diz respeito à concentração de renda entre os mais ricos, a desigualdade de renda neste 

período não caiu. Entre os mais pobres, é difícil se afirmar algo a partir de dados tributários, 

visto que a maioria dos declarantes possui faixa salarial acima de três salários mínimos. 
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Gráfico 24 - Fração da Renda Total Apropriada pelo 1 % mais Ricos nos Dados Tributários e 

nas Pesquisas Domiciliares (2006-2012) 

 

Fonte: MEDEIROS ET AL. (2015). 

 

 

Outros trabalhos recentes vêm levantando o debate e investigando a desigualdade de 

renda no país a partir de dados tributários, como os trabalhos de Gobetti e Orair (2015), 

Afonso (2014), Medeiros e Souza (2016), Souza et al. (2015) e Castro (2014). Medeiros e 

Souza (2016), utilizando dados da PNAD e tributários, afirmam, por exemplo, que entre 2006 

e 2012 a desigualdade de renda permaneceu estável no país. Cabe ressaltar que os próprios 

autores alertam que adotaram metodologias que tendem a gerar menores níveis de 

desigualdade.  

Os dados da Tabela 3, demostram como a partir da Declaração de Imposto de Renda 

das Pessoas Físicas (DIPF), o número de indivíduos registrados como possuidores de mais de 

vinte salários mínimos é expressivamente maior do que na PNAD, enquanto essa última 

possui maior capacidade em captar indivíduos possuidores de menores rendas.  
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Tabela 4 - Número de Pessoas por Faixa de Renda na PNAD e na DIPF 

 

Fonte: GOBETTI & ORAIR (2015). 

 

Barros et al. (2006, p.8) alerta que a subestimação não deriva em si, de omissões em 

relação à renda do capital, pois para que essa subestimação “tenha impacto sobre a aferição da 

desigualdade de renda, é preciso que as omissões existentes estejam distribuídas de forma 

desproporcional ao longo da distribuição” e que diferentemente do discurso tradicional, 

existem omissões que incidem de forma mais significativas na base da distribuição, como as 

subestimações de transferências e rendimentos não monetários, ou seja, os autores apontam 

que a PNAD pode subestimar tanto as altas rendas, como as rendas mais baixas. 

Diante do apresentado, devido às diversas diferenças – objetivo, abrangência, período 

de coleta dos dados, formulários de resposta, dentre outros – entre as próprias pesquisas 

domiciliares, e dessas em relação aos dados tributários, é difícil determinar a magnitude da 

subestimação dos diferentes tipos de renda e seu efeito sobre a mensuração da desigualdade. 

O que podemos afirmar é que as pesquisas domiciliares no país são apontadas como de 

excelente qualidade e que, da mesma forma que uma análise sobre desigualdade de renda 

deveria levar em consideração a dinâmica da DFR e da DPR, esta deveria observar o 

comportamento da distribuição de renda a partir de pesquisas domiciliares e dados tributários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Os resultados demonstram que, entre 1955 a 2014, a distribuição funcional de renda 

no Brasil apresentou comportamento cíclico. Em comparação internacional, percebe-se que a 

participação da renda do trabalho na renda nacional apresentou comportamento similar à 

dinâmica internacional e que é relativamente baixa quando comparada com a de outros países. 

A escolha de um recorte temporal menor teria nos proporcionado analisar melhor 

(devido a uma melhor compatibilidade metodológica para a análise da DFR entre países) o 

comportamento da participação da renda do trabalho entre os países, mas a partir de um 

recorte temporal mais amplo chegamos à conclusão que a participação do trabalho na renda 

nacional pode até apresentar comportamento relativamente constante no curto prazo, mas em 

recortes temporais maiores esta afirmação não ser torna consistente.  

Verificamos que estudos voltados a DFR devem levar em consideração fatores 

conceituais, metodológicos e quantitativos, pois, não existe um consenso na literatura em 

relação as suas técnicas de mensuração. Através das metodologias apresentadas, percebe-se 

que o tratamento dado à renda dos autônomos (renda mista) é o principal fator que influencia 

a existência de diversas formas de estimação da participação da renda do trabalho na renda 

nacional. O segundo capítulo e o apêndice foram condizentes ao apresentarem evidências da 

necessidade de rigor metodológico na mensuração da distribuição de renda. Devido às 

diversas diferenças entre as próprias pesquisas domiciliares, e dessas em relação aos dados 

tributários, é difícil determinar a magnitude da subestimação dos diferentes tipos de renda e 

seu efeito sobre a mensuração da desigualdade. Por esse motivo, uma análise detalhada em 

relação ao comportamento da desigualdade de renda, deveria levar em consideração não 

apenas a dinâmica da DFR e da DPR, mas também, o comportamento da distribuição de renda 

a partir de pesquisas domiciliares e de dados tributários. 

Mesmo com o considerável e recente crescimento da quota laboral na renda nacional, 

a renda do trabalho não-ajustada atual (em 2014) ainda se aproxima da participação verificada 

em 1968 (cerca de 45%). Entre 1955 e o início da década de 1990, o comportamento da DFR 

apresenta uma relação negativa com o crescimento econômico, ou seja, períodos de 

crescimento econômico são acompanhados por decréscimo na participação dos salários, mas 

no período pós-1990 verifica-se que o crescimento passa a ser acompanhado por aumento na 

participação na renda oriunda do trabalho. Esse é um ponto que merece atenção, pois trata-se 

de um espaço para possíveis trabalhos que procurem explicar detalhadamente o porquê desse 
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fenômeno, porém, um explicação do comportamento da DFR é uma tarefa árdua devido os 

diversos fatores que podem influenciar seu comportamento, principalmente quando esses 

fatores estão fortemente ligados a questões institucionais e políticas. 

Entre 1955-60 e 1968-1974, a queda da participação dos salários na renda nacional foi 

puxada por uma taxa de crescimento da produtividade do trabalho acima do salário médio 

real, enquanto em 1960-1968 e 1979-1989, verificamos uma situação contrária. Encontramos, 

no recorte temporal desse trabalho, fortes indícios que o poder de barganha dos trabalhadores 

foi uma variável de forte influencia sobre a dinâmica da DFR. 

Uma análise sucinta do Estado do Bem-Estar Social demostrou como questões de 

caráter político e institucional podem ser determinantes para o comportamento da 

distribuição. Também verificamos que no Brasil, variações na DFR, tanto na tanto na direção 

favorável à renda do trabalho quanto na direção favorável à renda do capital, são compatíveis 

com redução na desigualdade da DPR. Em outras palavras, a DFR influência a configuração 

da DPR, mas não é determinante, outros fatores devem ser levados em consideração, como o 

papel distribuidor do Estado. 

Apesar da melhora na distribuição de renda, nos últimos anos do período analisado, o 

nível de desigualdade no país ainda é muito alto. Fato que se configura em um dos principais 

empecilhos para a superação da pobreza, da melhoria do social e do bem-estar da sociedade 

brasileira, pois, o Brasil não é um país pobre e sim um país com muitos pobres, em outras 

palavras, um país extremamente desigual. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Renda do Trabalho e do Capital no Reino Unido e na França entre 1770 a 2010  

Décadas 

Reino Unido França 

Renda 

do 

capital 

Renda 

do 

trabalho 

Renda 

do 

capital 

Renda 

do 

trabalho 

1770 36% 64% - - 

1780 35% 65% - - 

1790 34% 66% - - 

1800 35% 65% - - 

1810 38% 62% - - 

1820 40% 60% 30% 70% 

1830 41% 59% 35% 65% 

1840 42% 58% 37% 63% 

1850 43% 57% 43% 57% 

1860 43% 57% 43% 57% 

1870 41% 59% 42% 58% 

1880 37% 63% 30% 70% 

1890 33% 67% 26% 74% 

1900 35% 65% 26% 74% 

1910 36% 64% 34% 66% 

1920 21% 79% 29% 71% 

1930 25% 75% 28% 72% 

1940 28% 72% 14% 86% 

1950 26% 74% 23% 77% 

1960 24% 76% 23% 77% 

1970 20% 80% 21% 79% 

1980 21% 79% 19% 81% 

1990 24% 76% 24% 76% 

2000 28% 72% 25% 75% 

2010 27% 73% 26% 74% 

Média 33% 67% 29% 71% 

Máximo 20% 80% 14% 86% 

Mínimo 43% 57% 43% 57% 

Fonte: PIKETTY (2016). 
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ANEXO 2 - Renda do Trabalho em % da Renda Nacional entre 1990-2014 

 

 

Ano Remunerações 

(ref.2000) 

Participação Ajustada 

(ref. 2000) 

Remunerações 

(ref. 2010) 

Participação ajustada 

(ref.2010) 

1990 45,37% 52,30% - - 

1991 41,65% 48,66% - - 

1992 43,54% 49,79% - - 

1993 45,14% 51,44% - - 

1994 40,11% 45,82% - - 

1995 42,57% 55,38% - - 

1996 42,50% 54,98% - - 

1997 41,28% 53,29% - - 

1998 41,97% 53,62% - - 

1999 41,17% 52,66% - - 

2000 40,47% 51,83% 39,18% 51,55% 

2001 40,58% 51,49% 39,55% 51,28% 

2002 39,82% 50,75% 38,91% 50,21% 

2003 39,52% 50,12% 38,50% 50,34% 

2004 39,31% 49,06% 38,31% 49,06% 

2005 40,09% 49,45% 39,23% 49,67% 

2006 40,91% 49,90% 39,97% 49,93% 

2007 41,33% 50,37% 40,23% 50,00% 

2008 41,81% 50,56% 40,54% 49,94% 

2009 43,62% 51,66% 42,37% 51,13% 

2010 - - 41,64% 50,16% 

2011 - - 42,20% 50,51% 

2012 - - 42,76% 51,29% 

2013 - - 43,25% 51,89% 

2014 - - 43,53% 51,99% 

Fonte: IBGE (2017). 

 

 

 

 

 

 

 


