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RESUMO 

 

O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, embora tenha apresentado um 

crescimento econômico razoável e uma melhora significativa na distribuição de renda ao 

longo da última década. Nesse contexto, é importante analisar quais fatores explicam a 

recente queda na desigualdade de renda no país A fim de fornecer subsídios empíricos para 

responder essa questão, são elaboradas representações da economia brasileira para os anos de 

2004 e 2009, por meio de Matrizes de Contabilidade Social inter-regionais. A partir destas e 

da aplicação da metodologia de multiplicadores de preços fixos, são analisados os impactos 

sobre o grau de desigualdade de renda do país decorrentes de mudanças na estrutura 

produtiva, no perfil de consumo das famílias, na estrutura de demanda por trabalho das 

atividades e sua remuneração, e na demanda final. Os resultados indicam que o perfil de 

apropriação da renda de fatores por parte das famílias e os programas de transferência de 

renda como o Bolsa Família foram os que mais contribuíram para a queda da desigualdade, 

enquanto que as significativas mudanças na estrutura produtiva, na demanda final exógena e 

no consumo das famílias não alteraram tanto a desigualdade no nível nacional. Tal resultado 

indica que a manutenção de programas de transferência de renda e aumento da escolarização 

são políticas importantes para a continuidade da queda da desigualdade. 



x 

 

  



xi 

 

ABSTRACT 

 

Although Brazil experienced a significant economic growth and an improvement in the 

income distribution over the last decade, it still figures as one of the most unequal countries 

in the world. In this context, it is important to analyze the factors that explain the recent fall 

in income inequality in the country. In order to provide empirical subsidies to answer this 

question, representations of the Brazilian economy for the years 2004 and 2009 are 

elaborated, using Inter-regional Social Accounting Matrices. Using these matrices and the 

fixed-price multipliers, the impacts on the degree of income inequality in the country resulting 

from changes in the productive structure, in the household consumption profile, in the 

structure of demand for labor activities and their remuneration, and in the final demand are 

analyzed. The results indicate that the factor income absorption profile by households and 

income transfer programs such as Bolsa Família were the main contributors to the inequality 

reduction, while significant changes in the production structure, exogenous final demand and 

household consumption did not change significantly the national inequality. This result 

indicates that maintaining the income transfer programs and implementing policies that 

increases school enrollment are important to continuing the inequality reduction.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A desigualdade de renda no Brasil, quando medida pelo índice de Gini, apresentou uma queda 

significativa, embora não contínua, desde 1989. Durante a maior parte da década de 90, 

manteve-se constante, mas a partir de 2001 apresentou uma importante queda, de 

aproximadamente 10%. No entanto, o país ainda apresenta uma desigualdade elevada, quando 

comparado aos demais países com nível de renda per capita similar. Como pode ser 

observado no gráfico abaixo, considerando dados recentes para os países da América Latina, o 

Brasil figura como o quinto país de maior grau de desigualdade. 

 

  

Figura 1. Desigualdade de Renda no Brasil: Histórico e Comparativo com a América Latina. 

 

 

Essa grande disparidade entre ricos e pobres é fruto de um processo que se iniciou há pelo 

menos três décadas atrás. Como aponta Moreira (2007), nas décadas de 70 e 80 observou-se 

um aumento da desigualdade de renda no Brasil. Esse período pode ser dividido entre outros 

dois: o primeiro, acompanhado de crescimento econômico, que durou até meados da década 

de 80; e o segundo, durante o final da década de 80, quando o aumento da desigualdade foi 

acompanhado de uma redução da renda nacional, de modo que a renda dos mais pobres 

reduziu-se mais que a dos mais ricos. 

 

Esta desigualdade, embora comumente considerada indesejável, não é necessariamente um 

problema, já que pode estar associada, por exemplo, a diferentes níveis de produtividade do 

trabalho, ao envolvimento em atividades mais arriscadas, entre outros fatores. No entanto, no 

caso brasileiro isto é um problema, pois está associada à desigual distribuição de 

oportunidades e a um elevado grau de pobreza. Como indica Barros et al (2001), os elevados 
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índices de pobreza não estão relacionados a uma insuficiência generalizada de recursos, mas à 

extrema desigualdade de sua distribuição, ou seja, “o Brasil não é um país pobre, mas um 

país com muitos pobres”. 

 

Para o período de 2000 a 2004, IPEA (2006) analisa a evolução na desigualdade do Brasil e 

identifica, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que esta queda é fruto de três grandes 

fatores: i) queda da desigualdade entre grupos educacionais, resultado da redução dos retornos 

médios da educação; ii) redução das desigualdades entre as áreas rural e urbana; e iii) 

aumento no volume e no grau de focalização das políticas de transferência de renda do 

governo.  

 

Estudos que analisam um período similar ao utilizado nesta dissertação, indicam que os 

fatores relevantes para mudanças na desigualdade de renda foram: o aumento da escolaridade 

das populações mais pobres e melhoras da distribuição de renda do fator trabalho (MENEZES 

FILHO e OLIVEIRA, 2014; ARAÚJO, 2010; BARROS et al, 2010); a expansão de 

programas de transferência de renda como o Bolsa Família (BARROS et al 2010; SOARES et 

al 2010); e a melhora no perfil das pensões e aposentadorias públicas, que embora sejam 

regressivas, contribuiu para a queda na desigualdade (ARAÚJO, 2010). 

 

A partir de metodologia diferente da utilizada nos trabalhos acima, para o período de 2004 a 

2009, este trabalho visa compreender melhor a queda na desigualdade de renda, identificando 

qual o papel das mudanças estruturais na economia brasileira sobre a distribuição de renda no 

país. A partir de duas Matrizes de Contabilidade Social Inter-regionais para os anos de 2004 e 

2009, com as famílias divididas em doze classes de renda, pretende-se avaliar a hipótese de 

que mudanças na estrutura produtiva, no padrão de consumo das famílias, na remuneração dos 

trabalhadores e no perfil da demanda final tenham contribuído para a redução na desigualdade 

de renda no Brasil. 

 

Além de realizar a análise para o país como um todo, deseja-se analisar a evolução nas cinco 

macrorregiões brasileiras. O enfoque regional para a desigualdade fundamenta-se em grande 

parte no artigo de Fisch (1983), que reexamina a associação dinâmica entre desigualdade e 

desenvolvimento econômico, desenvolvida por Williamson, de que: “quando a economia 
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nacional se desenvolve a partir de um baixo nível (estado primário), a desigualdade de renda 

entre as regiões se intensifica, até certo nível de desenvolvimento, quando a desigualdade 

regional começa a convergir (estado maduro)”. O autor chega à conclusão de que não há uma 

conexão forte (positiva ou negativa) entre desigualdade e crescimento, e que pressupor um 

sentido de causalidade envolveria grande risco científico. 

 

No caso específico do Brasil, Azzoni (1997), utilizando dados censitários, analisa a 

desigualdade regional e calcula diversos indicadores associados, chegando à conclusão de que 

o componente regional (renda per capita regional diferente da nacional) era capaz de 

determinar cerca de 40% da desigualdade no período de 1960 a 1991. 

 

Nota-se, a partir de microdados da PNAD e de dados das Contas Regionais divulgadas pelo 

IBGE, que as regiões que apresentaram menor queda na desigualdade são as regiões Norte e 

Nordeste, que também são aquelas que apresentaram o maior crescimento na renda per capita, 

enquanto as regiões Sul e Sudeste apresentaram maior queda na desigualdade de renda, 

embora menor crescimento da renda per capita.  

 

  

Figura 2. Análise Regional: Evolução do PIB per capita e Coeficiente de Gini. 

 

Com o interesse de identificar melhor essa dinâmica de crescimento da renda e diminuição 

das desigualdades entre as regiões, será analisada a mudança no índice de Gini regional e a 

proporção das famílias em cada estrato de renda, em cada uma das cinco regiões brasileiras. 

Além disso, a partir do índice de Theil-l calculado segundo metodologia apresentada em 

Hoffmann (1998), também se pretende decompor a desigualdade em intra-regional e inter-

regional.  
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Como indica Ribeiro et al (2013), pode ser que a maioria dos investimentos realizados no 

período ocorreu em estados ou regiões que já apresentavam desenvolvimento econômico 

relativamente maior, ou seja, estados que apresentavam maior renda per capita na região, isso 

ajudaria a explicar a diminuição da desigualdade inter-regional, mas com manutenção da 

desigualdade intra-regional. 

 

Este trabalho está dividido em seis capítulos, incluindo esta introdução. No segundo capítulo, 

é discutida a relevância do estudo de desigualdade e os motivos que levaram à escolha de se 

analisar a renda familiar per capita. No terceiro, é apresentada a Matriz de Contabilidade 

Social (MCS), o multiplicador de preços fixos e as medidas de desigualdade utilizadas. No 

quarto, são apresentadas as principais fontes de dados utilizadas para a elaboração das MCSs, 

assim como a escolha de desagregação de suas contas. No quinto, são expostas as principais 

características da economia brasileira para os anos de 2004 e 2009, bem como a 

decomposição da queda da desigualdade de renda em fatores. Por fim, no sexto capítulo são 

apresentadas as conclusões. 
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2.  DESIGUALDADE E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 

 

Este capítulo discute o problema da desigualdade no Brasil, em especial a desigualdade de 

renda e seus efeitos sobre o bem-estar da população brasileira. Para isso, será dividido em 

duas seções: a primeira enfatiza o porquê da escolha da medida de renda para analisar a 

desigualdade, enquanto a segunda apresenta as consequências de uma sociedade mais 

desigual sobre o bem-estar de sua população. 

 

2.1.  Porque analisar a desigualdade de renda e qual medida de renda analisada 

 

A desigualdade de renda não o único tipo de desigualdade relevante. A princípio, poderíamos 

analisar a desigualdade segundo várias dimensões: direitos e liberdades, tratamento, 

oportunidades e resultados. No entanto optou-se nesse estudo por analisar a desigualdade de 

resultados, em particular a desigualdade de renda. Este tipo de desigualdade é importante, 

pois como indica (IPEA 2006) “ao analisarmos a desigualdade de resultados estamos 

abordando todas as formas de desigualdade por meio de suas consequências”. Ou seja, se há 

uma desigualdade de oportunidades, por exemplo, no acesso ao mercado de trabalho, ela se 

refletirá na remuneração recebida que impacta o resultado renda. 

 

Poderíamos escolher diversas medidas para analisar a desigualdade, como a renda pessoal, a 

renda familiar ou a renda familiar per capita. Como o objetivo é analisar as condições 

econômicas dos brasileiros e realizar análises de bem-estar, este estudo foca na desigualdade 

de renda familiar per capita
1
. Já que “o bem-estar de uma pessoa depende não apenas dos 

seus recursos, mas, principalmente, dos recursos da família a que pertence” (IPEA 2006). 

 

2.2. Porque a desigualdade de renda é relevante? 

 

A desigualdade de renda é por si só uma medida relevante, pois indica como os benefícios do 

crescimento econômico são distribuídos entre as famílias, impactando o nível de bem estar da 

sociedade. Além disso, a desigualdade de renda pode apresentar efeitos duradouros e gerar 

                                                 
1
 Embora neste trabalho seja sempre citada a desigualdade de renda familiar per capita, devido às diferentes 

características e informações presentes na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) e na Pesquisa por Amostra de 

Domicílio (PNAD), não foi possível usar essa definição. Na POF foi utilizado o rendimento bruto (inclusive 

rendimento não monetário) per capitada da unidade de consumo e na PNAD utilizou-se o rendimento domiciliar 

(trabalho e outras fontes) per capita. 
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outros tipos de desigualdade, como é o caso da desigualdade em um ponto do tempo que afeta 

a desigualdade da próxima geração (NECKERMAN e TORCHE, 2007). 

 

Ademais, há uma relação direta entre desigualdade de renda e pobreza. De forma que para 

dado crescimento econômico, um maior nível de desigualdade de renda está associado a uma 

pobreza mais elevada. Isso é ainda mais relevante para países de maior renda per capita, em 

que o esforço de crescimento é relativamente mais custoso e em que há maior renda para ser 

redistribuída quando comparado com países subdesenvolvidos. (BOURGUIGNON, 2004). 

 

Além disso, a desigualdade de renda apresenta relação com outros fatores economicamente 

relevantes e que impactam o bem-estar, por exemplo (NECKERMAN e TORCHE, 2007): 

i) crime: estudos mostram que um maior nível de desigualdade está associado positivamente 

com um aumento do crime, associado à percepção de privação dos indivíduos. 

ii) segregação social e residencial: uma maior desigualdade gera maior segregação social e 

residencial. As pessoas costumam pagar mais para morar perto de indivíduos da mesma classe 

social. 

iii) políticas públicas: as decisões políticas podem ser mais influenciadas e concentradas nas 

pessoas mais ricas. 

iv) saúde e educação: a desigualdade de renda pode ser exacerbada porque está associada a 

desvantagens em saúde e educação. Por exemplo, uma mesma variação na renda de um 

indivíduo mais pobre traz uma melhora relativa nas suas condições de saúde bem maior que 

quando comparado ao indivíduo rico. 

 

Bourguignon (2004) ressalta ainda o círculo vicioso entre desigualdade e pobreza: famílias 

mais pobres investem menos em educação; como educação está positivamente correlacionada 

com participação política, uma menor educação gera menor participação politica da classe 

mais pobre; essa menor participação diminui a exigência social de politicas de redistribuição 

da riqueza, o que tende a perpetuar a situação de pobreza de algumas famílias, reiniciando o 

ciclo. 

 

Portanto, devido aos fatores apresentados: “aumentar a coesão social, reduzir o atual grau de 

concentração de renda e os níveis de pobreza constituem, assim, um desafio para qualquer 

governo socialmente progressista” (Medeiros, 2003). 
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3.  MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL, MULTIPLICADORES FIXOS E 

MEDIDAS DE DESIGUALDADE DE RENDA E SUA DECOMPOSIÇÃO 

 

Como os resultados e análises apresentados nos próximos capítulos dependem do 

instrumental utilizado, ou seja, da Matriz de Contabilidade Social, da metodologia de 

multiplicadores fixos e das medidas de desigualdade; neste capítulo são indicadas: as 

hipóteses associadas aos multiplicadores de preços fixos, as medidas de desigualdade de renda 

utilizadas e a decomposição em fatores da queda da desigualdade de renda analisada nesta 

dissertação. 

 

3.1.  Matriz de Contabilidade Social 

 

Uma Matriz de Contabilidade Social é um sistema de dados abrangente, desagregado, 

consistente e completo, capaz de captar a interdependência que existe no sistema econômico 

(ZYLBERBERG, 2008). Suas origens remontam os trabalhos pioneiros de Richard Stone na 

década de 60 baseados em dados do Reino Unido (ROUND, 2003; MILLER e BLAIR, 2009). 

 

São três as principais características de uma MCS. Primeiro, as contas são representadas em 

uma matriz quadrada, onde entradas e saídas para cada conta são representadas, 

respectivamente, nas linhas e nas colunas da matriz. Em cada célula da matriz são exibidas as 

transações, de forma que as inter-relações entre os agentes são explicitamente identificadas. 

Segundo, é abrangente no sentido de que representa todas as atividades econômicas do 

sistema, quais sejam: consumo, produção, acumulação e distribuição; embora não 

necessariamente no mesmo detalhe. Terceiro, a MCS é flexível de forma que, embora 

normalmente possua uma representação padrão, há uma grande flexibilidade no grau de 

desagregação e na ênfase em diferentes partes do sistema econômico (ROUND, 2003).  

 

O tipo de desagregação utilizado em sua construção depende dos objetivos do estudo e da 

disponibilidade de dados (FOCHEZATTO e CURZEL, 2005), sendo comum em estudos 

socioeconômicos que as famílias sejam divididas em classes de renda e a força de trabalho 

seja separada por sua qualificação. 

 

As entradas de uma MCS representam basicamente dois tipos de fluxos ou transações. Nas 

contas de atividades, produtos ou fatores, os elementos da MCS representam uma transação 
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de mercado. Nas demais contas que envolvem as instituições, ou seja, as famílias, empresas, 

governo e resto do mundo, são indicados os fluxos nominais de renda, que não incluem uma 

transação no mercado de bens ou fatores (IPEA, 2006). Por exemplo, o pagamento de 

benefícios sociais do governo para as famílias. 

 

A MCS representa um modelo analítico útil para modelagem, pois serve como um insumo 

direto para uma grande variedade de modelos, incluindo o de multiplicadores de preços fixos, 

além de ser uma parte integrante dos dados de equilíbrio necessários para calibrar modelos de 

equilíbrio geral computável. 

 

Segue abaixo uma versão simples de uma MCS que será utilizada na derivação dos 

multiplicadores de preços fixos: 

 

 

MODELO DA MATRIZ DE 

CONTABILIDADE SOCIAL 
 Ativ.   Fat.   Fam.   Emp.   Gov.   ROW   Acc.  Total 

 Atividades   Z  0  𝐶 ̃  f  x 

 Fatores  �̃� 0 0  w  v 

 Famílias  
0 �̃� 𝐻  h  y 

 Empresas  

 Governo  

W B b  Resto do Mundo  

 Acumulação  

 Total  x' v' y' b'   

Figura 3. Modelo de uma Matriz de Contabilidade Social
2
. 

 

3.2.  Multiplicadores Fixos 

 

A Matriz de Contabilidade Social não é por si só um modelo, mas uma simples representação 

dos dados ao nível macro e meso de uma economia. A abordagem básica de modelos de 

multiplicadores baseados na MCS é computar participações na coluna da matriz de forma a 

representar a estrutura econômica e, de forma similar à modelagem de insumo produto, 

computar multiplicadores matriciais. Para isso, é necessário que uma ou mais contas sejam 

definidas como exógenas, pois de outra forma a matriz não seria invertível e não teríamos 

nenhum multiplicador (ROUND, 2003). 

 

                                                 
2
 Elaboração do autor com base em Miller e Blair, 2009. 
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Portanto, o primeiro passo para a construção de um modelo simples de multiplicador é a 

definição de quais contas devem ser endógenas e quais exógenas. Usualmente a literatura 

considera endógenas as contas de produção, fatores, famílias e empresas; e como exógenas as 

contas do governo, acumulação e resto do mundo
3
 (MOSTAFA et al, 2010; MILLER e 

BLAIR, 2009; ROUND, 2003). Isso é justificado, pois se considera que o comportamento do 

governo é essencialmente determinado por políticas públicas, enquanto o setor externo está 

fora do controle doméstico. Como o modelo não assume nenhum comportamento dinâmico o 

investimento é tomado como exogenamente determinado. 

 

A partir do modelo da MCS simplificada exibido acima e mantendo a definição usual da 

literatura das contas endógenas e exógenas, podemos definir: �̃� = [

𝑥
𝑣
𝑦

] como o total de renda 

das contas endógenas, onde 𝑥 é o vetor do total de produção das indústrias, 𝑣 é o vetor do 

total do valor adicionado e 𝑦 é o vetor do total da renda das famílias e empresas. 

 

Além disso, definimos 𝑓 = [
𝑓
𝑤
ℎ

] como o total da demanda exógena por produtos das contas 

endógenas. Assim 𝑓 é o vetor exógeno de demanda por produtos, 𝑤 é o vetor do valor 

adicionado exogenamente especificado e ℎ é o vetor de rendas das famílias exogenamente 

especificado. 

 

Assim como no modelo de Leontief, e como indicado anteriormente, calcula-se a matriz dos 

coeficientes colunas das contas endógenas (S) tal que �̃� = [
𝑍 0 �̃�
�̃� 0 0
0 �̃� �̃�

] representa as 

transações entre as contas endógenas e 𝑆 = �̃��̂̃�−1. Onde as partições de S correspondentes em 

Z são: 𝑆 = [
𝐴 0 𝐶
𝑉 0 0
0 𝑌 𝐻

]. 

 

                                                 
3
 Diferentemente do que é usual na literatura Saari et al (2007) apresentam um modelo no qual o governo é 

endogeneizado. A partir dele, os autores identificam que o governo é relevante para a melhora distributiva. Além 

deste trabalho, Zylberberg (2008) também endogeniza parte das contas do governo em seu modelo, mas deixa 

como exógena as transferências de renda. 



18 

 

A partir da definição de todos esses elementos, podemos escrever o total das contas 

endógenas como função das contas exógenas como em um sistema de Leontief. 

 

�̃� = 𝑆�̃� + 𝑓 

 

Que pode ser reescrito como: 

 

�̃� = (𝐼 − 𝑆)−1𝑓 

 

Se definirmos 𝑀 = (𝐼 − 𝑆)−1 como a matriz de multiplicadores de preços fixos, teremos o 

modelo de multiplicadores de preços fixos
4
 definido pela equação: 

 

 �̃� = 𝑀𝑓  

 

De forma que o resultado total das contas endógenas é um produto do vetor de demanda 

exógena e da matriz de multiplicadores. Esta por sua vez depende da estrutura produtiva, do 

padrão de remuneração dos setores, da distribuição do rendimento dos fatores para as famílias 

e da estrutura de consumo delas. 

 

A simplicidade dessa modelagem vem com alguns custos. Entre eles cabe destacar as 

hipóteses associadas ao multiplicador: i) há excesso de capacidade em todos os setores e 

desemprego ou subemprego dos fatores de produção; ii) a economia exibe retornos constantes 

à escala, em qualquer nível; iii) porque preços são fixos, não se permite nenhum efeito de 

substituição; iv) a distinção entre contas endógenas e exógenas naturalmente limita as 

respostas endógenas capazes de ser captadas pelo modelo (THORBECKE, 2000; ROUND, 

2003; MILLER e BLAIR, 2009). 

 

                                                 
4
 Nesta parte é importante destacar que a literatura costuma classificar o multiplicador derivado como 

“accounting multiplier”, pois utiliza proporções médias de consumo derivadas da MCS. Os “fixed price 

multipliers” são derivados a partir da propensão marginal a consumir. No entanto, como ressalta Round (2003), 

ambos são multiplicadores de preços fixos. Além disso, como a análise contrafactual apresentada nesse estudo 

não tem uma interpretação de aumento marginal da demanda, de forma que não exige uma estimação do 

comportamento marginal dos agentes, optou-se por identificar este multiplicador como o de preços fixos. 
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Se essas hipóteses não forem observadas, podemos superestimar a resposta da economia aos 

choques, já que mudanças nos preços podem funcionar como redutoras da demanda, e a 

existência de restrições de oferta podem limitar a expansão do produto de equilíbrio. 

 

No entanto, como indica Round (2003), a restrição de oferta não considerada na metodologia 

tradicional de multiplicadores de preços fixos pode ser incorporada sem muitas dificuldades, 

limitando a produção de alguns setores. Além disso, essa modelagem, quando comparada a 

outras que permitem mudança de preços relativos, não pressupõe a separação entre o consumo 

e produção, como ocorre em modelos de EGC, o que pode ser uma hipótese forte para parte 

das classes mais pobres, onde inúmeras pessoas vivem na subsistência. Contudo, o autor 

concorda que o efeito dos preços sobre a definição de pobreza e a capacidade de políticas 

públicas de incentivar mudanças via alteração nos preços não são captadas na modelagem de 

insumo-produto, e devem ser analisadas usando outra metodologia. 

 

Uma das vantagens dessa modelagem evidenciada por vários autores (PYATT E ROUND, 

1979; ROUND, 2003; MILLER e BLAIR, 2009) é a possibilidade de decompor os 

multiplicadores e identificar mais detalhadamente o porquê do valor de equilíbrio. Na 

próxima seção exibe-se a decomposição do multiplicador utilizada nesta dissertação com o 

objetivo de mensurar quanto cada mudança na economia brasileira contribuiu para a queda da 

desigualdade no período. 

 

3.3.  Decomposição dos fatores que explicam a queda na desigualdade de renda 

 

A partir do descrito no início desta seção, podemos identificar a decomposição proposta neste 

trabalho. Do equilíbrio das contas endógenas, temos: 

 

�̃� = (𝐼 − 𝑆)−1𝑓 

 

Que basicamente indica que o valor de equilíbrio das contas endógenas depende da matriz S e 

da demanda exógena 𝑓. Entre as contas endógenas, temos as rendas das famílias, divididas 

por classe de renda familiar per capita
5
. Na matriz S temos: a estrutura produtiva, indicada 

pela matriz A; a estrutura de remuneração dos setores e a apropriação do rendimento dos 

                                                 
5
 Neste estudo optou-se por dividir as famílias em 12 classes de renda. 
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fatores pelas famílias, indicadas por V e Y respectivamente; e o perfil de consumo das 

famílias, indicado pela matriz C. No vetor 𝑓 temos o componente de transferências do 

governo para as famílias, que incluem os gastos com o Programa Bolsa Família; além do 

vetor de demanda final exógena, como investimentos e exportações. 

 

Portanto, podemos dizer que a renda de cada grupo de famílias em determinado ano é fruto da 

relação entre todos esses fatores. É a partir dessa relação e do vetor de renda associado que se 

pretende calcular o efeito de cada um desses componentes sobre a distribuição de renda e 

sobre a desigualdade calculada a partir dos índices de Gini e Theil-l. 

 

Considere o sistema anteriormente exibido reescrito como: 

 

�̃�09
𝐴04 = [

𝑥09
𝐴04

𝑣09
𝐴04

𝑦09
𝐴04

] = ([
𝐼 0 0
0 𝐼 0
0 0 𝐼

] − [

𝐴04 0 𝐶09

𝑉09 0 0
0 𝑌09 𝐻09

]  )

−1

[
𝑓09

𝑤09

ℎ09

] 

  

O vetor 𝑦09
𝐴04 é interesse deste estudo. Ele indica como seria a distribuição de renda entre as 

famílias caso a estrutura produtiva fosse a de 2004 ao invés da de 2009, sendo que todos os 

demais componentes continuam iguais aos de 2009. Seguindo a mesma lógica, podem ser 

calculados os vetores: 𝑦09
𝑉𝑌04, 𝑦09

𝐶04, 𝑦09
𝑤04, 𝑦09

𝑓04
, etc. que representam, respectivamente, a 

distribuição de renda em 2009 utilizando: a estrutura de remuneração de 2004, a estrutura de 

consumo de 2004, as transferências de renda de 2004 e a demanda final exógena de 2004. 

 

A partir dos vetores de rendimento das famílias, 𝑦09
𝐴04, etc., são calculados os índices de Gini e 

Theil-l seguindo a metodologia apresentada na próxima seção. Será sobre esses índices e sua 

decomposição que será possível captar como essas diversas mudanças estruturais afetaram a 

desigualdade. 

 

Importante ressaltar que, de maneira geral, no cálculo das medidas de desigualdade será 

admitida hipótese semelhante à utilizada em Almeida e Guilhoto (2006) de que as famílias 

são remuneradas na sua própria classe de renda, não podendo deslocar-se entre as diversas 

classes de renda. Enquanto essa hipótese parece razoável quando se calcula a medida de 

desigualdade a partir dos diversos vetores 𝑦09
𝐴04, 𝑦09

𝐶04, 𝑦09
𝑤04; ela parece muito forte para os 



21 

 

vetores 𝑦09
𝑉𝑌04, 𝑦09

𝑓04
, ou seja, quando é utilizada ou estrutura de distribuição do valor 

adicionado para as famílias de 2004 ou a demanda final de 2004, mas a distribuição da 

população entre as classes de renda se mantém a de 2009. 

 

Este problema ocorre, pois, fundamentalmente, admite-se que o número de famílias em certo 

estrato de renda independe de quanto do total do valor adicionado é distribuído em um ano 

para este estrato, sem relativizar essa distribuição pela população de cada estrato. No entanto, 

é de se esperar que, se as pessoas mudam de classe de renda entre um período e outro, o 

volume distribuído para cada estrato, também se altere. Portanto, será proposto um ajuste no 

cálculo da desigualdade a partir dos vetores 𝑦09
𝑉𝑌04 e 𝑦09

𝑓04
, de forma que grandes mudanças na 

remuneração de cada classe de renda sejam acompanhadas de alterações na participação da 

população em cada estrato de renda
6
. 

 

3.4.  Índice de Gini entre estratos de renda 

 

Nesta dissertação são analisados os rendimentos de cada classe de renda, ao invés dos 

rendimentos de cada família, de cada região. Portanto a medida de desigualdade utilizada 

deve ser calculada a partir dos estratos de renda. Esta metodologia de cálculo do Índice de 

Gini é exposta em Hoffmann (1998). 

 

Suponha que a população esteja dividida em k estratos. De forma que o total da população 

(𝑁) seja dado por: 

 

𝑁 = ∑ 𝑛ℎ

𝑘

ℎ=1

 

 

Considere 𝜇 a média de renda populacional e 𝑥ℎ𝑖  (ℎ = 1, . . . 𝑘; 𝑖 = 1. . . 𝑛ℎ) a renda recebida 

pelo i-ésimo indivíduo no h-ésimo estrato de renda. De forma que a fração de renda do 

indivíduo é dada por: 

 

𝑦ℎ𝑖 =
𝑥ℎ𝑖

𝑁𝜇
 

                                                 
6
 A definição de qual será esse ajuste será exibida na seção 3.6. 
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A participação do h-ésimo estrato na renda total (𝑌ℎ) e a renda média do estrato (𝜇ℎ) são 

dadas por, respectivamente: 

 

𝑌ℎ = ∑ 𝑦ℎ𝑖

𝑛ℎ

𝑖=1

 

 

𝜇ℎ =
1

𝑛ℎ
∑ 𝑥ℎ𝑖

𝑛ℎ

𝑖=1

=
𝑌ℎ

𝜋ℎ
 

 

Tal que 𝜋ℎ é a proporção de pessoas no estrato de renda h. 

 

𝜋ℎ =
𝑛ℎ

𝑁𝜇
 

 

A partir destas definições, segundo o exposto em Hoffmann (1998), podemos representar o 

Índice de Gini (𝐺) por: 

 

𝐺 = 𝐺𝑒 +  ∑ 𝜋ℎ𝑌ℎ𝐺ℎ

𝑘

ℎ=1

 

 

Onde 𝐺𝑒 é o índice de Gini entre estratos e 𝐺ℎ é o Índice de Gini dentre os indivíduos do 

mesmo estrato. 

 

Como a partir dos dados estratificados não é possível calcular 𝐺ℎ, então não é possível 

calcular o índice de Gini total (𝐺), de forma que é tomado como medida de desigualdade 

apenas 𝐺𝑒: 

 

𝐺𝑒 = 1 − ∑(∅ℎ + ∅ℎ−1)𝜋ℎ

𝑘

𝑛=1
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Onde (∅ℎ + ∅ℎ−1) é a participação na renda das remunerações apropriadas pelos estratos h e 

h-1, que é dada por: ∅𝑗 = ∑ 𝑌ℎ
𝑗
ℎ=1 . 

 

A fórmula acima indica que o índice de Gini é calculado a partir da área dos trapézios abaixo 

da curva de Lorenz como apresentada pela figura abaixo que representa uma curva de Lorenz 

esquemática na qual a população é dividida em três estratos de renda. 

 

 

Figura 4. Cálculo do Gini: Trapézios em Evidência. 

 

A utilização do Gini entre estratos de renda em contraposição ao Gini total produz uma 

subestimação da desigualdade de renda, quando comparado ao valor que seria encontrado a 

partir de microdados, ou seja, do rendimento individual. Tal subestimação é evidenciada na 

figura 5, sendo o valor da subestimação igual a duas vezes a área entre a curva de Lorenz 

“verdadeira” e a construída a partir dos dados de estrato de renda. 

 

 

Figura 5. Cálculo do Gini: Subestimação em Evidência (Área mais escura do gráfico). 
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Com o objetivo de mensurar qual é a magnitude desta subestimação, comparou-se na tabela 

abaixo, o valor do Índice de Gini calculado a partir dos Microdados da PNAD, divulgado pelo 

IPEA, com o índice de Gini calculado a partir dos estratos de renda utilizados nesta 

dissertação. 

 

Tabela 1. Subestimação do Índice de Gini por Classes de Renda. 

 

 

Como podemos observar a subestimação é relevante, da ordem de 1% a 2% da desigualdade. 

Sendo que é maior para 2009, ano em que as classes de renda são, relativamente, menos 

homogêneas do que em comparação com 2004
7
. No entanto, quando é comparada a queda na 

desigualdade medida a partir das duas medidas, percebe-se que a magnitude é similar, porém 

maior para a calculada a partir das classes de renda. 

 

3.5.  Índice de desigualdade de Theil 
 

Theil calculou em 1967
8
 um índice baseado no conceito de entropia de uma distribuição. O 

índice Theil-t é calculado subtraindo esta entropia de seu valor máximo: 

 

𝑇 = log 𝑛 − 𝐻(𝑦) = ∑ 𝑦𝑖 log 𝑛𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Nesse caso, 𝐻(𝑦) = ∑ 𝑦𝑖 log
1

𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1  é a função de entropia e log 𝑛 é o valor máximo da 

entropia. O índice é tal que, no caso de uma distribuição perfeitamente igualitária, 𝑇 = 0; já 

no caso de uma distribuição com desigualdade máxima, ou seja, um único indivíduo que 

possua toda a renda, então T = log 𝑛.  

                                                 
7
  Conforme indicado na tabela 2 da página 36, em 2004 as famílias foram divididas em 12 classes de renda, de 

forma que cada uma das nove classes de renda mais pobres concentrasse cerca de 10% da população. Enquanto 

para 2009, algumas classes de renda possuem uma representatividade maior, de mais de 15% do total. 
8
 THEIL, H. (1967). Economics and information theory. North-Holland: Amsterdam. 

Índice de Gini 

 

2004 

(C) 

2009 

(D) 

Queda 

(C-D)/D 

Microdados (A) 0,572 0,543 5,07% 

Classes de Renda (B) 0,565 0,533 5,71% 

Subestimação (A-B) 0,007 0,010 

 Subestimação (%) 1,23% 1,90% 
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A segunda medida de desigualdade desenvolvida pelo autor, e de maior interesse para este 

trabalho, é o índice Theil-l dado por: 

 

𝐿 = ∑
1

𝑛
log

1

𝑛

𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

𝑛
∑ log

1

𝑛𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

 

Os índices de Theil podem ser decompostos em desigualdade entre grupos e desigualdade 

dentro dos grupos. No caso do presente trabalho, esta particularidade do índice permite que 

seja analisada a desigualdade decompondo-a entre as regiões brasileiras e dentro das regiões. 

Nesse caso, cada grupo seria uma das macrorregiões do país.  

 

Suponha que dispomos de dados de renda sobre k grupos, nesse caso cinco macrorregiões. 

Seja 𝑛ℎ  (ℎ = 1, … , 𝑘) o número de elementos do h-ésimo grupo e seja 𝑥ℎ𝑖  (ℎ = 1, … , 𝑘; 𝑖 =

1, … , 𝑛ℎ) a renda do i-ésimo elemento do h-ésimo grupo. Considere o número total de 

elementos na população e a proporção da população correspondente ao h-ésimo grupo 

respectivamente, dados por: 𝑁 = ∑ 𝑛ℎ
𝑘
ℎ=1 ; 𝜋ℎ =

𝑛ℎ

𝑁
 . 

 

Tomando µ como a renda média de toda a população, a fração de renda apropriada pelo i-

ésimo elemento do h-ésimo grupo é 𝑦ℎ𝑖 =
𝑥ℎ𝑖

𝑁𝜇
. Então a fração de renda apropriada pelo h-

ésimo grupo é: 𝑌ℎ = ∑ 𝑦ℎ𝑖
𝑛ℎ
𝑖=1  . 

 

Temos o índice Theil-l
9
 dado por: 

 

𝐿 = 𝐿𝑒 + ∑ 𝜋ℎ𝐿ℎ

𝑘

ℎ=1

 

 

Onde: 

 

𝐿𝑒 = ∑ 𝜋ℎ log
𝜋ℎ

𝑌ℎ

𝑘
ℎ=1       e     𝐿ℎ =

1

𝑛ℎ
∑ log

𝑌ℎ

𝑛ℎ𝑦ℎ𝑖

𝑛ℎ
𝑖=1   

 

                                                 
9
 Consultar Hoffman (1998) pág. 112. 
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Tal que 𝐿ℎ
10 corresponde à desigualdade dentro do h-ésimo grupo e 𝐿𝑒 à desigualdade entre 

grupos. A equação acima indica que quando houver perfeita igualdade na distribuição de 

renda dentro dos grupos, então 𝐿ℎ = 0 e 𝐿, para toda a população, será igual ao componente 

relativo à desigualdade entre grupos. 

 

 A escolha por analisar o índice de Theil-l se deve a dois fatores. Primeiro, como aponta 

Hoffman (1998), quando a população é dividida em grupos relativamente pobres e grupos 

relativamente ricos, a diferença no fator de ponderação faz com que o índice Theil-t seja mais 

sensível a alterações na desigualdade dentro dos grupos de renda mais alta e que o índice 

Theil-l seja mais sensível a alterações na desigualdade entre os grupos de baixa renda.  

 

Segundo, Anand
11

 assinala que uma redistribuição de renda entre grupos eliminando a 

desigualdade entre grupos e mantendo fixa a desigualdade dentro de cada um, irá reduzir o 

Theil-l no valor exato de 𝐿𝑒. Isto ocorre, pois como aponta Hoffmann (1998), os fatores de 

ponderação da desigualdade dentro dos grupos são as populações de cada grupo, tornando o 

índice de Theil-l uma medida mais “democrática” do que o Theil-t, no qual o fator de 

ponderação é a proporção da renda apropriada por cada grupo.  

 

3.6.  Choques e deslocamento populacional 

 

Neste trabalho não são analisados os rendimentos de cada família, mas os rendimentos de 

cada classe de renda, de cada região. A partir da metodologia de multiplicadores fixos, 

admite-se a possibilidade de choques na economia afetarem a renda do conjunto de famílias 

em cada estrato de renda. No entanto, setores diferentes possuem exigência de capital humano 

diversa, de forma que, se no Brasil a única produção fosse formada apenas por Refino de 

Petróleo, ou apenas por Agricultura, com certeza teríamos diferentes perfis de exigência de 

capital humano, e a partir da sua remuneração, diferentes contingentes da população em cada 

classe de renda.  

 

                                                 
10

 Para calcular seu valor é assumida a hipótese de que todos os elementos de um estrato de renda possuem a 

mesma renda, ou seja, a renda média do estrato. Assim como no caso do índice de Gini, esta hipótese implica em 

subestimação do índice de Theil, mas apenas para a desigualdade intra-regional. 
11

 ANAND, S. Inequality and Poverty in Malaysia: Measurement and Decomposition, Oxford University Press, 

London. 1983. 
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Portanto, assumir que a população é fixa em cada classe de renda quando se realiza um 

choque no sistema de Leontief e a participação de cada setor na produção total é alterada 

significativamente, pode provocar uma interpretação errada do que ocorre com a desigualdade 

de renda. Pois pode ser que uma classe de renda aumente muito a sua participação no total de 

apropriação do valor adicionado sem alterar a participação da população nessa classe de 

renda. 

 

A dificuldade em estimar esse deslocamento está no fato de que, após a construção da MCS e 

a divisão das famílias em estratos de renda, não há uma maneira de identificar exatamente o 

que ocorre com cada família, quando se altera seu rendimento do trabalho e capital e, 

portanto, não é possível estimar de forma consistente qual a mudança de cada família entre as 

classes de renda ocasionada por um choque em sua renda. 

 

Portanto, como indicado na seção 3.3, para choques na utilização dos fatores de produção e na 

demanda final exógena, optou-se por uma metodologia que associa o número de pessoas em 

cada classe de renda com o total exigido de cada tipo de fator trabalho. Esta última hipótese é 

simplificadora, pois considera que o único determinante de uma família pertencer a uma ou 

outra classe de renda é sua apropriação sobre a renda do fator trabalho. Por isso, com o 

objetivo de dar clareza aos resultados, para choques que resultem em 𝑦09
𝐴04, 𝑦09

𝐶04 e 𝑦09
𝑤04 

admitiu-se a hipótese de que as famílias continuam em seus estratos de renda iniciais. 

 

A metodologia para o cálculo do movimento das famílias entre as classes de renda é dividida 

em três etapas: 

 

i) A partir de dados da PNAD, é desenvolvido um quociente de necessidade de mão-de-

obra, para cada nível de escolaridade, para a produção de uma unidade monetária de cada 

setor de cada região. Este quociente é obtido dividindo-se o número de empregados de cada 

setor pelo valor de sua produção total. A partir desse quociente, podemos estimar quantos 

trabalhadores, de cada nível de escolaridade, seriam necessários para a produção de uma 

unidade monetária de cada setor de cada região. 

 

ii) Posteriormente, a partir de dados da PNAD, é criado outro quociente, que associa cada 

trabalhador de cada região e seu nível de escolaridade à estrutura típica de família a que 
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pertence, de forma a traduzir a alteração na necessidade de mão de obra em mudança no total 

da população em cada classe de renda.  

 

iii) Por fim, essa forma simplificada de calcular o deslocamento populacional pode mudar 

o total populacional no país, implicando em uma população maior ou menor do que a 

observada na PNAD. Com o objetivo de corrigir isso, é feito uma normalização, para que o 

total populacional nacional seja igual ao original, mas permitindo deslocamentos entre as 

regiões e classes de renda. 

 

Portanto, o que essa metodologia faz é reponderar o porcentual da população em cada classe 

de renda a partir das novas exigências de produção e mão-de-obra oriundas de um choque 

exógeno. Por exemplo, imagine um choque que faça com que 50% da renda seja distribuída às 

famílias mais pobres e outros 50% à classe mais rica. Neste caso, não faz sentido 

continuarmos com a hipótese de que as famílias não se deslocam entre as classes de renda, o 

que implica dizer que mais de 80% da população que pertence às classes intermediárias 

estaria sem renda. 
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4. MATRIZES DE CONTABILIDADE SOCIAL PARA 2004 E 2009 

 

Neste capítulo serão apresentadas as fontes de dados utilizadas na elaboração das matrizes de 

contabilidade social para os anos de 2004 e 2009, além da representação da matriz no nível 

macro, ou seja, sem a desagregação das famílias, atividades e regiões. 

 

4.1.  Fonte de dados 

 

A construção da MCS é usualmente feita a partir de duas fontes de dados principais, a Matriz 

de Insumo Produto (MIP) e o Sistema de Contas Nacionais (SCN). Devido à desagregação 

deste estudo, além dessas fontes, foram utilizados dados da POF, da PNAD, de transferência 

de renda obtidos junto ao MDS e de outras fontes.  

 

4.1.1.  Matriz de Insumo Produto Inter-regional (MIP-IR) 

 

As duas MIPs inter-regionais utilizadas nesta dissertação foram construídas pela equipe do 

NEREUS
12

. Elas apresentam atividades separadas em 56 setores, conforme a atual divulgação 

das contas nacionais feita pelo IBGE. Essas atividades e a demanda final são divididas em 27 

unidades federativas, que nesse trabalho são agregadas nas cinco macrorregiões brasileiras. 

 

A estimação da MIP inter-regional realizada pelo NEREUS consiste, primeiro, na estimação 

da MIP nacional com base nas Tabelas de Recursos e Usos (TRUs) divulgadas pelo IBGE 

seguindo a metodologia de Guilhoto e Sesso Filho (2005 e 2010). Após a definição da matriz 

nacional, ela é desagregada a partir da informação das relações inter-regionais presentes em 

diversas fontes, tais como as pesquisas setoriais, dados populacionais e contas regionais do 

IBGE, além de outras que permitam identificar a participação de cada região nas relações 

produtivas presentes na estrutura nacional
13

.  

 

A metodologia para a estimação da matriz inter-regional evoluiu ao longo do período. De 

forma que a matriz estimada para 2004 apresenta algumas mudanças metodológicas em 

relação à estimação da matriz de 2009. Essa diferença é relevante para este trabalho pelo 

menos em dois aspectos:  

                                                 
12

 Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP. 
13

 Parte da metodologia aqui indicada pode ser consultada em Guilhoto (2005), além de outros trabalhos do 

autor. 
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i) A matriz para 2009, de forma similar às contas nacionais divulgadas pelo IBGE, apresenta 

zeradas as importações do governo e as contas de impostos indiretos sobre exportações e 

consumo do governo. Por sua vez, a matriz de 2004 apresenta valores diferentes de zero 

nessas contas. 

 

ii) A matriz de 2009 utiliza outra forma de ajuste nas proporções de cada estado na produção e 

no uso de insumos intermediários. Essa mudança no ajuste fez com que fosse ampliado o 

comércio inter-regional entre as UFs quando comparado ao comércio inter-regional que seria 

estimado a partir da metodologia utilizada em 2004. No entanto, embora essa mudança 

contribua para a maior interdependência regional, cálculos do autor, que analisam como seria 

o comércio inter-regional em 2009 usando a estratégia de ajuste de 2004, indicam que houve 

um aumento da interdependência regional quando comparado ao estimado em 2004. Portanto, 

qualitativamente, a mudança metodológica no período apenas reforça o aprofundamento das 

relações produtivas inter-regionais. 

 

4.1.2.  Sistema de Contas Nacionais (SCN) 

 

Do Sistema de Contas Nacionais divulgado pelo IBGE são utilizadas as tabelas das Contas 

Econômicas Integradas (CEIs) para os anos de 2004 e 2009. Essas tabelas indicam uma 

sequência de contas de fluxos inter-relacionadas, detalhadas por setor institucional, incluindo 

empresas financeiras, empresas não financeiras, administração pública, famílias e instituições 

sem fins lucrativos. Mostram, também, as relações entre a economia nacional e o resto do 

mundo. Destacam-se nessas tabelas as relações institucionais associadas à geração da renda, à 

alocação da renda primária, à distribuição secundária da renda, ao uso desta renda e à 

formação de capital.  

 

É a partir da CEI que são obtidas as informações de transferência das famílias para as próprias 

famílias, para o governo e para o resto do mundo, além de informações sobre benefícios 

previdenciários e pagamento de impostos diretos. Sem esses valores, seria impossível elaborar 

a MCS. 

 

4.1.3.  Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 
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A POF é realizada pelo IBGE em anos específicos. Essa pesquisa possui o objetivo principal 

de atualizar a cesta básica de consumo e obter novas estruturas de ponderação para os índices 

de preços divulgados pelo IBGE. Para isso são obtidas informações gerais sobre domicílios, 

famílias e pessoas, hábitos de consumo e dados sobre o orçamento das famílias pesquisadas; 

tendo como unidade de coleta o domicílio.  

 

Nesse estudo são utilizadas as POFs de 2002/2003 e de 2008/2009 para identificar o padrão 

de consumo (gasto) das famílias de cada estado e classe de renda. Isso foi possível após a 

análise dos microdados da pesquisa e a partir da associação de cada um dos mais de dez mil 

itens
14

 do orçamento familiar a um dos 110 produtos da Matriz de Insumo Produto ou grupo 

de renda considerado importante para a desagregação da conta das famílias. 

 

Os dados da POF de 2002/2003 são utilizados para desagregar os gastos das famílias de 2004, 

de forma que, implicitamente, é assumida a hipótese de que o padrão de consumo não se 

alterou entre esses anos. Isso é necessário, pois não há outra pesquisa tão abrangente capaz de 

identificar o padrão de consumo das famílias que tenha sido realizada apenas em 2004. Já 

para desagregar o consumo das famílias em 2009 é utilizada a POF de 2008/2009, cuja 

referência de preços é janeiro de 2009. Portanto, quando for mencionada nesta dissertação a 

utilização da POF para desagregar dados das famílias, isso quer dizer que foi utilizada a POF 

2002/2003 para desagregação da matriz de 2004 e a POF de 2008/2009 para a matriz de 2009. 

 

4.1.4.  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 

 

A PNAD é realizada anualmente pelo IBGE durante o mês de setembro, tendo como unidade 

de coleta os domicílios. O objetivo desta pesquisa é obter informações sobre características 

demográficas e socioeconômicas da população, como sexo, idade, educação, trabalho e 

rendimento, e características dos domicílios. Em 2004 foi a primeira vez que a pesquisa foi 

completa, abrangendo áreas rurais de seis Unidades Federativas que não eram anteriormente 

pesquisadas. 

 

Neste estudo a pesquisa é utilizada primeiramente para identificar o padrão de exigência de 

mão-de-obra de cada atividade, de cada região. Optou-se por dividir a mão-de-obra em seis 

                                                 
14

 Na POF 2002/2003 são 10.429 produtos enquanto na POF 2008/2009 são 13.778 produtos. A relação entre 

esses produtos e os produtos da MIP feita nesse trabalho pode ser obtida junto ao autor.  
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níveis de escolaridade: i) até um ano de ensino; ii) De 1 a 3 anos de ensino; iii) de 4 a 7 anos 

de ensino; iv) de 8 a 10 anos de ensino; v) de 11 a 14 anos de ensino; vi) Mais de 14 anos de 

ensino. 

 

Após a divisão da remuneração do trabalho por grau de escolaridade, falta identificar como 

essa renda é apropriada pelas famílias, divididas em diferentes classes de renda. Para isso, a 

partir das informações da PNAD, foi feita outra correspondência, que identifica quanto do 

rendimento de cada grupo de escolaridade é repassado para cada grupo de famílias dividido 

por classe de renda. 

 

4.1.5.  Transferências do Bolsa Família 

 

O programa Bolsa Família (BF) criado em janeiro de 2004 com a publicação da Lei n° 

10.836, visava unificar diversos programas federais de assistência social e transferência de 

renda, tais como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e o Cartão Alimentação. Este 

programa é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), criado em janeiro de 

2004. Segundo o sítio oficial do programa, o BF é um programa de transferência direta de 

renda com condicionalidades que beneficia famílias pobres e extremamente pobres
15

. 

 

Os dados das transferências às famílias são obtidos junto ao sítio eletrônico do MDS e estão 

divididos por unidade da federação. Para definir qual parcela apropriada por cada classe 

familiar são utilizados dados da POF
16

. 

 

4.2.  Matrizes de Contabilidade Social Agregadas para 2004 e 2009 

 

Como mencionado por diversos autores (THORBECKE, 2000; ROUND, 2003; MILLER e 

BLAIR, 2009; PYATT e ROUND, 2012), uma das características positivas da MCS é a sua 

flexibilidade. De forma que poderíamos trabalhar com várias desagregações das contas de 

setores, fatores, famílias e governo. 

 

                                                 
15

 Em 2004 as famílias extremamente pobres apresentavam renda per capita de até R$ 50,00, enquanto os pobres 

recebiam até R$ 100,00 per capita. Para 2009 esses valores eram R$ 70,00 e R$ 140,00, respectivamente. 
16

 Uma descrição mais detalhada dos dados utilizados para desagregar estes benefícios encontra-se no apêndice 

desta dissertação. 
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Portanto, é importante ressaltar a escolha das desagregações realizadas. Para desagregar a 

atividade produtiva, utilizaram-se os 56 setores da divulgação das Contas Nacionais do IBGE, 

divididos em cinco regiões, conforme as matrizes de Insumo Produto disponibilizadas pelo 

NEREUS. Não foi escolhida outra desagregação da atividade produtiva, pois a desagregação 

já é razoavelmente detalhada e permite a comparação dos resultados encontrados nesta 

dissertação com outros estudos que utilizam a matriz na estrutura divulgada pelo IBGE. 

 

A desagregação escolhida para as contas de fatores e das famílias, que é apresentada nas 

próximas seções, seguiu o princípio de que deveria haver importantes diferenças entre os 

grupos desagregados, já que de outra maneira a desagregação não seria necessária e 

dificultaria a análise econômica (PYATT e ROUND, 2012; THORBECKE, 2000). 

 

Por fim, como o enfoque deste trabalho é a distribuição de renda, a conta do governo foi 

desagregada de forma a evidenciar o pagamento de impostos por parte das famílias e as 

transferências de renda de programas sociais, em especial o Bolsa Família, recebidas por elas. 

 

Abaixo são apresentadas as matrizes agregadas construídas para o Brasil, valoradas em 

milhões de reais. Devido a uma mudança metodológica para aproximar a estimação da MIP 

via metodologia exposta em Guilhoto e Sesso Filho (2010) com o divulgado pelo IBGE, as 

sub-matrizes de consumo do governo de importados, de pagamento de impostos indiretos 

sobre os bens consumidos pelo governo e de pagamento de impostos indiretos sobre 

exportados, são assumidas como nulas na matriz de 2009; no entanto, na matriz de 2004 essa 

estratégia metodológica não foi adotada
17

. 

 

 

 

 

                                                 
17

 Ver seção 4.1.1. 
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MATRIZ DE CONTABILIDADE 
SOCIAL 2004 

 Ativ.   Fat.   Fam.   Emp.   Impt.   IIL  
 Out. 
Imp.  

 Transf. 
entre Inst.  

 Gov.  
 Bolsa 
Família  

 Out. 
Transf.  

 Expt.   ROW   Acc.  Total 

1 - 280 281 - 315 316 - 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386   
 Atividades  1 - 280 1.467.507 

 
1.013.850 

     
372.776 

  
299.521 

 
276.585 3.430.239 

 Fatores  281 - 315 1.643.181 
             

1.643.181 

 Famílias  316 - 375 
 

1.092.416 
     

204.142 
 

3.792 258.813 
   

1.559.163 

 Empresas  376 
 

520.322 
     

89.078 
      

609.400 

 Importações  377 170.327 
 

54.845 
     

26 
    

40.095 265.293 

 Impostos Indiretos  378 126.147 
 

91.915 
 

21.671 
   

482 
  

19.371 
 

15.653 275.240 

 Outros Impostos  379 23.077 
 

259.461 105.981 
    

35 
     

388.554 

 Transf. entre Inst.  380 
  

34.771 222.091 
    

111.119 
   

12.326 
 380.307 

 Governo  381 
 

30.971 
   

275.240 388.554 25.315 
      

720.080 

 Programa Bolsa Família  382 
       

 
3.792 

     
3.792 

 Outras Transferências  383 
        

258.813 
     

258.813 

 Exportações  384 
            

318.892 
 

318.892 

 Resto do Mundo  385 
 

-528 
  

243.622 
  

61.772 
      

304.866 

 Acumulação  386 
  

104.320 281.328 
    

-26.963 
   

-26.352 
 

332.333 

 Total    3.430.239 1.643.181 1.559.163 609.400 265.293 275.240 388.554 380.307 720.080 3.792 258.813 318.892 304.866 332.333   

Figura 6. Matriz de Contabilidade Social para 2004. 

 

MATRIZ DE CONTABILIDADE 
SOCIAL - 2009 

 Ativ.   Fat.   Fam.   Emp.   Impt.   IIL   Out. Imp.  
 Transf. 

entre Inst.  
 Gov.  

  Bolsa 
Família  

 Out. 
Transf.  

 Expt.   ROW   Acc.  Total 

1 - 280 281 - 315 316 - 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386   

 Atividades  1 - 280 2.257.344 
 

1.700.017 
     

687.001 
  

355.653 
 

479.472 5.479.487 

 Fatores  281 - 315 2.749.267 
             

2.749.267 

 Famílias  316 - 375 
 

1.883.783 
     

300.593 
 

12.455 456.501 
   

2.653.332 

 Empresas  376 
 

820.552 
     

218.279 
      

1.038.831 

 Importações  377 230.372 
 

110.262 
     

0 
    

65.603 406.237 

 Impostos Indiretos  378 197.392 
 

169.473 
 

45.390 
   

0 
  

0 
 

32.771 445.025 

 Outros Impostos  379 45.112 
 

464.429 171.862 
    

14 
     

681.417 

 Transf. entre Inst.  380 
  

 57.259 434.883 
    

175.865 
   

9.543 
 

 620.291 

 Governo  381 
 

46.150 
   

445.025 681.417 90.523 
      

1.263.115 

 Programa Bolsa Família  382 
        

12.455 
     

12.455 

 Outras Transferências  383 
        

456.501 
     

456.501 

 Exportações  384 
            

355.653 
 

355.653 

 Resto do Mundo  385 
 

-1.218 0 
 

360.847 
  

68.155 
      

427.784 

 Acumulação  386 
  

151.893 432.086 
    

-68.721 
   

62.588 
 

577.846 

 Total    5.479.487 2.749.267 2.653.332 1.038.831 406.237 445.025 681.417  620.291 1.263.115 12.455 456.501 355.653 427.784 577.846   

Figura 7. Matriz de Contabilidade Social para 2009. 
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4.2.1  Estrutura das classes de renda utilizadas 

 

Para a análise da desigualdade de renda através da matriz de contabilidade social é necessário 

dividir as famílias em classes de renda, e analisar quanto cada classe de renda se apropria do 

total dos rendimentos. 

 

Nesse aspecto, a literatura indica que a escolha das classes de renda é de certo modo “livre”, 

ou seja, depende dos objetivos do pesquisador e da disponibilidade de dados desagregados, 

sem uma regra objetiva que defina um número mínimo de classes de renda (PYATT e 

ROUND, 2012; THORBECKE, 2000).  

 

Entre os estudos semelhantes para o Brasil, destacam-se: Zylberberg (2008) que utiliza seis 

classes de renda, com base em divulgação de resultados da POF. Moreira (2007), Almeida e 

Guilhoto (2006) e Azzoni et al (2007) utilizam dez classes de renda escolhidas com base no 

salário mínimo de 2002 e com base na divulgação da POF. Grijó (2005) e Fochezatto (2011) 

utilizam nove classes de renda, semelhantes às dez classes utilizadas pelos trabalhos 

anteriormente mencionados, exceto pela nona classe de renda, que agrega as classes mais 

ricas do trabalho anterior. Por fim, cabe mencionar Llop e Manresa (2004) que dividem as 

famílias catalãs em treze classes, sendo três para “trabalhadores inativos”, divididos 

independentemente da renda, e dez para trabalhadores ativos, nesse caso divididos por classe 

de renda. 

 

Devido aos objetivos específicos desse trabalho a escolha das classes de renda seguiu uma 

lógica simples. Primeiro, dividiu-se a população em decis
18

, segundo a renda familiar per 

capita definida a partir da PNAD 2004. Posteriormente, como o objetivo do trabalho é 

analisar a queda na desigualdade de renda, via mudanças na estrutura produtiva, remuneração 

dos fatores, padrão de consumo e perfil da demanda final exógena, fez-se necessário manter o 

poder de compra dessas classes de renda na construção da matriz de contabilidade social para 

2009. Dessa forma, as classes de renda para 2009 são definidas como as mesmas de 2004 

deflacionadas pela inflação do período via IPCA
19

. 

 

                                                 
18

 O último decil foi dividido em três. Totalizando 12 classes de renda. 
19

 Índice de Preços ao Consumidor Amplo de divulgação mensal pelo IBGE. 
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Nesse ponto é necessária a definição precisa do deflator utilizado, já que se trabalhou com 

pesquisas cuja referência temporal não é a mesma. Para a Matriz de Contabilidade Social de 

2009, foram feitos dois ajustes: para a PNAD de 2009, utilizou-se a variação de preços do 

IPCA de setembro de 2004 até setembro de 2009, resultando em um deflator de 1,27; já para a 

POF, as famílias foram separadas de forma a que cada classe de renda, na POF, tivesse a 

mesma participação da população que a exibida na PNAD de 2009. Para a Matriz de 

Contabilidade Social de 2004, a definição das classes de renda para a POF de 2002/2003 foi 

feita com o objetivo de garantir a mesma proporção populacional em cada classe de renda, 

conforme a PNAD de 2004
20

. 

 

Portanto, as classes de renda da Matriz de Contabilidade Social, referenciadas a preços de 

setembro de 2004 e 2009, podem ser resumidas na tabela abaixo, com a indicação de qual a 

participação total da população em cada faixa de renda, em cada ano, segundo a PNAD
21

. 

 

Tabela 2. População dividida em classes de rendimento familiar per capita. 

Classes de 

Renda 

2004 2009 

Rendimento Mensal (R$ de 

2004) 

Total da 

População 

(%) 

Rendimento Mensal (R$ de 

2009) 

Total da 

População 

(%) 

Classe 1 Até R$57,00 10,0% Até R$72,00 5,6% 

Classe 2 De R$57,01 até R$89,00 10,0% De R$72,01 até R$113,00 5,3% 

Classe 3 De R$89,01 até R$125,00 10,1% De R$113,01 até R$159,00 8,2% 

Classe 4 De R$125,01 até R$162,00 9,9% De R$159,01 até R$206,00 7,4% 

Classe 5 De R$162,01 até R$208,00 10,0% De R$206,01 até R$264,00 9,1% 

Classe 6 De R$208,01 até R$265,00 10,1% De R$264,01 até R$336,00 10,0% 

Classe 7 De R$265,01 até R$350,00 10,0% De R$336,01 até R$444,00 11,1% 

Classe 8 De R$350,01 até R$499,00 9,7% De R$444,01 até R$634,00 15,7% 

Classe 9 De R$499,01 até R$824,00 10,2% De R$634,01 até R$1046,00 14,0% 

Classe 10 De R$824,01 até R$1290,00 5,0% De R$1046,01 até R$1638,00 6,7% 

Classe 11 De R$1290,01 até R$1945,00 2,5% De R$1638,01 até R$2469,00 3,4% 

Classe 12 Mais de R$1945,00 2,5% Mais de R$2469,00 3,5% 

 

 

4.2.2  Escolha da decomposição do fator trabalho 

 

                                                 
20

 Como a POF e PNAD apresentam diferenças metodológicas, o nível de renda declarado em cada pesquisa é 

diferente. Por isso foi necessário dividir a população de forma a garantir parcela igual da população em cada 

classe de renda, para cada ano. 
21

 Como as classes de renda utilizadas para agrupar as famílias em cada pesquisa foram diferentes, na tabela são 

exibidas as classes de renda com base na PNAD, utilizadas como referencial para a MCS e exibição dos 

resultados. 
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Com relação ao fator trabalho, optou-se por dividi-lo em seis classes de escolaridade: i) sem 

instrução ou menos de 1 ano de estudo; ii) de 1 a 3 anos de estudo; iii) de 4 a 7 anos de 

estudo; iv) de 8 a 10 anos de estudo; v) de 11 a 14 anos de estudo; vi) 15 ou mais anos de 

estudo.  

 

Esta escolha tem o objetivo de captar mudanças na demanda por tipo de trabalho pelos setores 

no período analisado e no rendimento médio pago para cada tipo de mão-de-obra. Além disso, 

privilegiou-se essa divisão, pois se considera que ela é capaz de mostrar certa divisão no 

capital humano dos indivíduos de forma mais clara, além de garantir representatividade de 

cada classe, como pode ser visto na tabela abaixo. 

 

Tabela 3. Participação de cada faixa de escolaridade no total dos Empregados. 

 

2004 2009 

Trabalhador sem instrução ou menos de 1 ano de estudo 10% 8% 

Trabalhador com 1 a 3 anos de estudo 12% 9% 

Trabalhador com 4 a 7 anos de estudo 27% 23% 

Trabalhador com 8 a 10 anos de estudo 17% 16% 

Trabalhador com 11 a 14 anos de estudo 26% 32% 

Trabalhador com 15 anos ou mais de estudo 8% 11% 
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5. CARACTERÍSTICAS DA ECONOMIA E RESULTADOS 

 

5.1 Características Gerais 

 

i) Consumo Intermediário e Produção Regional 

 

Pelo que pode ser percebido nas duas tabelas abaixo, a região sudeste, além de ser a menos 

dependente das demais, é a que fornece a maior quantidade de insumos às outras regiões, 

exceto elas próprias. Além disso, entre 2004 e 2009, é observado um aprofundamento das 

relações inter-regionais, de forma que choques em uma região afetam mais as demais regiões 

do país, quer sejam positivos ou negativos
22

. 

 

Tabela 4. Consumo Intermediário 2004. 

Participação do Consumo de Bens Intermediários de cada Região – 2004 

  NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL 

NORTE 66% 1% 1% 2% 1% 

NORDESTE 3% 73% 3% 3% 2% 

CENTRO-OESTE 3% 2% 66% 2% 2% 

SUDESTE 22% 19% 23% 87% 20% 

SUL 6% 5% 7% 6% 75% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabela 5. Consumo Intermediário 2009. 

Participação do Consumo de Bens Intermediários de cada Região - 2009 

  NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL 

NORTE 51% 2% 2% 2% 2% 

NORDESTE 6% 64% 5% 4% 4% 

CENTRO-OESTE 4% 2% 58% 2% 3% 

SUDESTE 32% 26% 27% 85% 23% 

SUL 7% 6% 8% 6% 69% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Além desse aumento da interdependência regional, entre 2004 e 2009 houve uma redução na 

concentração da atividade produtiva sobre o território brasileiro, pelo menos quando é 

analisado o valor do total produzido em cada região. Nesse contexto, as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste aumentaram sua participação na produção nacional, com produção 

                                                 
22

 É importante destacar que a mudança metodológica na estimação da MCS de 2009 em relação à de 2004 é 

relevante para explicar esse aumento da interdependência entre as regiões. No entanto, cálculos do autor, que 

comparam como seria o comércio inter-regional utilizando a mesma metodologia nos dois anos, indicam que 

houve um aprofundamento da interdependência regional no período, embora relativamente menor. 
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aumentando em torno de 60% a 72% em termos nominais, dependendo da região. Já as 

regiões Sul e Sudeste apresentaram crescimento menor, entre 50% (Sul) e 58% (Sudeste). 

 

Tabela 6. Participação de cada região na produção total e variação na produção (em valores 

correntes de cada ano)
23

. 

Região 2004 2009 
Variação na 

Produção 

Norte 4,93% 4,95% 60,58% 

Nordeste 11,78% 12,51% 69,67% 

Centro-Oeste 8,76% 9,44% 72,17% 

Sudeste 55,75% 55,36% 58,62% 

Sul 18,79% 17,74% 50,84% 

Total 100,00% 100,00% 59,74% 

 

Para identificar quais setores mais contribuíram para essas mudanças no valor total produzido, 

são identificados nas tabelas abaixo os setores que apresentaram maior e menor crescimento, 

ou até mesmo redução, na produção total.  

 

Tabela 7. Principais Aumentos na Produção – Setores ordenados por variação absoluta em cada 

região - R$ milhões. 

Região Setor 
Variação na 

Produção 

Variação 

Relativa 

Brasil Comércio 233.876 91% 

Brasil Administração pública e seguridade social 188.467 75% 

Brasil Intermediação financeira e seguros 144.458 87% 

Brasil Construção 127.921 81% 

Brasil Alimentos e Bebidas 116.411 48% 

Norte Administração pública e seguridade social 12.925 78% 

Norte Comércio 10.759 87% 

Nordeste Comércio 41.056 124% 

Nordeste Administração pública e seguridade social 30.122 71% 

Centro-Oeste Administração pública e seguridade social 48.860 85% 

Centro-Oeste Alimentos e Bebidas 32.594 97% 

Sudeste Comércio 117.449 86% 

Sudeste Intermediação financeira e seguros 99.449 89% 

Sul Comércio 44.580 83% 

Sul Alimentos e Bebidas 28.570 47% 

 

  

                                                 
23

 Em termos reais as variações para o Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul são, respectivamente, 

25%, 26%, 33%, 35%, 24% e 18%. 
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Tabela 8. Principais Reduções na Produção – Setores ordenados por variação absoluta em cada 

região - R$ milhões. 

Região Setor 

Variação 

na 

Produção 

Variação 

Relativa 

Brasil Material eletrônico e equipamentos de comunicações -5.443 -16% 

Brasil Fabricação de resina e elastômeros -4.427 -17% 

Brasil Produtos de madeira - exclusive móveis -1.418 -7% 

Brasil Artefatos de couro e calçados 604 3% 

Brasil Defensivos agrícolas 1.237 8% 

Norte Material eletrônico e equipamentos de comunicações -5.152 -28% 

Norte Produtos de madeira - exclusive móveis -1.389 -36% 

Nordeste Fabricação de resina e elastômeros -2.807 -39% 

Nordeste Produtos químicos -1.464 -9% 

Centro-Oeste Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos -6.482 -90% 

Centro-Oeste Caminhões e ônibus -91 -99% 

Sudeste Material eletrônico e equipamentos de comunicações -1.649 -12% 

Sudeste Fabricação de resina e elastômeros -1.465 -13% 

Sul Produtos de madeira - exclusive móveis -2.826 -24% 

Sul Fabricação de aço e derivados -2.141 -40% 

 

Comércio e Administração Pública são os setores com maior crescimento nacional e pelo 

menos um deles em cada região está entre os dois que apresentaram maior crescimento do 

total produzido. Além desses setores, cabe destacar o setor de Intermediação Financeira e 

Seguros, na região Sudeste, o setor Alimentos e Bebidas, no Sul e Centro-Oeste, e o setor de 

Construção, em todo o país. 

 

Diferentemente destes, setores industriais como Material Eletrônico e Equipamentos de 

Telecomunicações, Fabricação de Resinas e Elastômeros, Produtos de Madeira, Artefatos de 

Couro e Calçados e Defensivos Agrícolas, perderam importância relativa na produção total, 

sendo que os três primeiros apresentaram redução no valor total produzido. Regionalmente, o 

destaque fica com a redução no total produzido de Material Eletrônico e Equipamentos de 

Comunicações na região Norte, e de Máquinas e Equipamentos, inclusive Manutenção e 

Reparos, na região Centro-Oeste. 

 

Três fatores podem ter contribuído para essa mudança da estrutura produtiva
24

: a diminuição 

de alguns custos de transação e o aumento da eficiência dos transportes, que contribuem para 

maior integração econômica das regiões do país; o crescimento da competição de 

manufaturados e produtos eletrônicos entre produtos produzidos no Brasil e no exterior, tanto 

                                                 
24

 Por limitação de escopo deste trabalho, não será analisada a importância de cada um desses fatores, mas é 

recomendada para estudos futuros. 
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no mercado doméstico como externo; e a inserção de maior parcela da população brasileira no 

mercado consumidor, via melhora na distribuição de renda e aumento da urbanização, que 

provoca um aumento da demanda por serviços por parte das famílias, principalmente de 

Comércio e Intermediação Financeira e Seguros.  

 

ii) Padrão de consumo das famílias 

 

Como mostram os gráficos abaixo, a participação de cada produto no consumo das famílias 

depende da classe de renda em que essa família se insere. As classes de renda mais baixas 

consomem relativamente mais bens de subsistência, tais como alimentos, bebidas, vestuário, 

agrícolas, entre outros. Por sua vez, as famílias com renda familiar per capita elevada 

consomem relativamente mais bens de alto valor e serviços, tais como automóveis, 

intermediação financeira, seguros, educação particular, serviços prestados às famílias, entre 

outros. 
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Figura 8. Participação no Consumo das Famílias por classe de renda. 
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Comparando-se a estrutura de consumo das classes de renda em cada ano, percebe-se que as 

alterações no perfil de consumo entre 2004 e 2009 não são bem representadas por mudanças 

no perfil de consumo de cada classe de renda, no sentido de que as famílias mais pobres, 

relativamente às mais ricas, ainda gastarão uma parcela maior de sua renda no consumo de 

alimentos, bebidas e vestuário. No entanto, essas mudanças são evidentes ao analisar os dados 

agregados, ou seja, identificando qual a participação de cada classe de renda no consumo 

total, e a participação de cada produto/setor no total consumido por todas as famílias. 

 

Tabela 9. Participação de cada classe de renda no total consumido pelas Famílias. 

Participação de cada classe de renda no total consumido pelas Famílias 

  
Classe 

1 
Classe 

2 
Classe 

3 
Classe 

4 
Classe 

5 
Classe 

6 
Classe 

7 
Classe 

8 
Classe 

9 
Classe 

10 
Classe 

11 
Classe 

12 
Total 

2004 2% 3% 4% 4% 6% 7% 9% 11% 17% 13% 9% 15% 100% 

2009 1% 1% 2% 3% 4% 5% 7% 14% 19% 15% 10% 20% 100% 

Diferença -1% -1% -2% -2% -2% -2% -2% 2% 1% 2% 1% 4%   

 

Tabela 10. Total consumido pelas famílias - Setores cuja participação variou mais de 0,3 pontos 

percentuais. 

Setores 2004 2009 
Diferença 

(p.p.) 

Alimentos e Bebidas 11,6% 10,9% -0,7 

Produtos do fumo 0,7% 0,4% -0,3 

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 3,6% 3,3% -0,4 

Comércio 9,9% 12,2% 2,3 

Intermediação financeira e seguros 7,2% 7,7% 0,5 

Serviços imobiliários e aluguel 13,3% 11,8% -1,4 

Serviços de alojamento e alimentação 4,0% 5,4% 1,4 

Educação mercantil 3,5% 2,7% -0,8 

Saúde mercantil 5,1% 4,7% -0,3 

 

Pelo que pode ser observado das tabelas acima, houve um aumento da participação do 

consumo das classes de renda mais elevadas, de forma que o consumo total das famílias teve 

seu perfil deslocado para um aumento do consumo de serviços, principalmente de 

alimentação, de intermediação financeira e seguros e comércio (que inclui serviços de 

manutenção e reparação); e para redução dos gastos com alimentos e bebidas, produtos do 

fumo, saúde e educação mercantil. Essa mudança no perfil de consumo das famílias produz 

impactos significativos nas mudanças da demanda agregada entre 2004 e 2009, com possíveis 

impactos sobre a distribuição de renda. Setores mais intensivos em tecnologia e com maior 

exigência de capital humano tendem a remunerar melhor os trabalhadores. De forma que o 

aumento da participação relativa desses setores, derivada de um aumento na demanda das 

famílias por seus produtos, afeta a remuneração do trabalho e a distribuição de renda. 
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iii) Padrão de remuneração dos setores 

  
Tabela 11. Participação de Cada Fator na Remuneração dos Fatores de Cada Setor. 

Setores 

2004 2009 

Trabalho - Anos de Estudo 

Capital 

Trabalho - Anos de Estudo 

Capital Até 
1 

ano 

De 1 
a 3 

anos 

De 4 
a 7 

anos 

De 8 
a 10 
anos 

De 
11 a 
14 

anos 

15 
anos 
ou 

mais 

Até 
1 

ano 

De 1 
a 3 

anos 

De 4 
a 7 

anos 

De 8 
a 10 
anos 

De 
11 a 
14 

anos 

15 
anos 
ou 

mais 

Serviços domésticos 9% 15% 42% 21% 13% 0% 0% 8% 13% 38% 21% 19% 1% 0% 

Pecuária e pesca 10% 13% 26% 7% 13% 6% 24% 9% 10% 21% 8% 12% 6% 35% 

Agricultura, silvicultura, 
exploração florestal 8% 9% 18% 5% 6% 2% 51% 8% 9% 18% 7% 8% 3% 48% 

Produtos do fumo 3% 5% 24% 4% 5% 0% 59% 4% 11% 22% 4% 9% 4% 46% 

Construção 3% 6% 17% 7% 7% 5% 55% 3% 6% 18% 10% 13% 6% 44% 

Serviços imobiliários e aluguel 0% 0% 1% 0% 1% 1% 97% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 96% 

Refino de petróleo e coque 0% 0% 1% 4% 9% 9% 77% 0% 0% 1% 1% 7% 6% 85% 

Minério de ferro 0% 0% 2% 3% 7% 2% 86% 0% 0% 1% 2% 11% 4% 82% 

Eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana 1% 1% 2% 2% 8% 7% 79% 1% 1% 3% 3% 10% 9% 75% 

Cimento 1% 3% 4% 3% 4% 3% 81% 2% 3% 8% 7% 10% 2% 67% 

Educação pública 1% 1% 3% 3% 30% 55% 8% 1% 1% 2% 2% 25% 65% 5% 

Educação mercantil 0% 1% 2% 3% 28% 59% 7% 1% 0% 2% 3% 29% 62% 4% 

Saúde pública 1% 1% 3% 7% 32% 47% 9% 0% 1% 3% 4% 32% 56% 4% 

Saúde mercantil 0% 0% 1% 2% 14% 50% 32% 0% 0% 1% 2% 16% 50% 31% 

Administração pública e 
seguridade social 1% 2% 5% 6% 30% 42% 15% 1% 1% 3% 5% 30% 47% 13% 

TOTAL 2% 2% 8% 6% 18% 16% 48% 1% 2% 7% 6% 21% 20% 43% 

 

A Tabela 10 ilustra como diferentes setores possuem diferentes exigências de mão de obra e 

tecnologia. Há os que empregam relativamente mais mão-de-obra com baixa escolaridade 

(Serviços Domésticos, Pecuária e Agricultura); os que são intensivos em capital humano 

(Educação e Saúde, pública e mercantil); os que são intensivos em capital (Serviços 

Imobiliários e Aluguel, Refino de Petróleo e Coque); e aqueles que são intensivos em mão-de-

obra e pagam proporcionalmente mais salários que lucros e juros (os setores de serviços, 

como os Serviços Domésticos e o de Educação Pública e Mercantil). 

 

Além disso, é possível perceber na tabela acima que praticamente todos os setores 

apresentaram um aumento relativo da distribuição de salários para os mais escolarizados. De 

forma que a participação na massa salarial dos mais escolarizados cresceu em praticamente 

todos os setores. Isso pode ser efeito de um aumento da proporção de indivíduos mais 

escolarizados ou aumento do diferencial de remuneração pago por anos de estudo. No entanto, 
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como indica a Tabela 2 e estudos recentes
25

 para a economia brasileira, durante o período, o 

efeito relevante foi o aumento da escolaridade da mão-de-obra no Brasil.  

  

Entre 2004 e 2009, a mudança mais significativa na remuneração dos fatores foi o aumento da 

participação do fator trabalho na apropriação do valor adicionado e uma consequente 

diminuição da participação da renda do capital. Esse aumento da remuneração do trabalho 

concentrou-se principalmente nos mais escolarizados, com a participação dos empregados 

com pelo menos o ensino médio completo passando de 54% da renda total de fatores em 

2004, para 59% em 2009. 

 

Tabela 12. Participação de cada fator na renda de fatores das famílias - 2004. 

Região 

Até 1 

ano 

De 1 a 3 

anos 

De 4 a 7 

anos 

De 8 a 10 

anos 

De 11 a 

14 anos 

15 anos 

ou mais 
Capital 

Norte 4% 6% 14% 10% 28% 19% 19% 

Nordeste 6% 6% 11% 8% 25% 22% 22% 

Centro-Oeste 2% 4% 11% 8% 26% 32% 17% 

Sudeste 1% 3% 11% 9% 27% 26% 22% 

Sul 1% 4% 16% 12% 27% 21% 19% 

Brasil 2% 4% 12% 9% 27% 25% 21% 

 

Tabela 13. Participação de cada fator na renda de fatores das famílias – 2009. 

Região 

Até 1 

ano 

De 1 a 3 

anos 

De 4 a 7 

anos 

De 8 a 10 

anos 

De 11 a 

14 anos 

15 anos 

ou mais 
Capital 

Norte 4% 5% 12% 9% 32% 22% 16% 

Nordeste 5% 5% 11% 8% 30% 26% 15% 

Centro-Oeste 2% 3% 9% 7% 26% 38% 16% 

Sudeste 1% 2% 9% 9% 31% 30% 17% 

Sul 1% 3% 12% 10% 28% 25% 21% 

Brasil 2% 3% 10% 9% 30% 29% 17% 

 

iv) Demanda final exógena 

 

A demanda final exógena ao modelo de Leontief trata dos Gastos do Governo, das 

Exportações e do Investimento. Entre 2004 e 2009 é observada uma mudança tanto da 

participação relativa de cada um desses componentes, como de sua importância em cada 

região.  

 

De 2004 para 2009, houve um aumento da participação dos Gastos do Governo, que são 

concentrados nos serviços públicos e na administração pública, e aumento do investimento, 

                                                 
25

 Tavares e Menezes Filho (2008) e Siuliano e Siqueira (2012). 
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com redução da participação das Exportações. De forma que, relativamente, as exportações 

deram lugar aos Gastos do Governo e ao Investimento, na composição da demanda final 

exógena. Quando analisamos a mudança nas regiões, percebemos que Norte e Nordeste 

apresentaram um aumento relativo na demanda final, em detrimento das regiões Sul e 

Sudeste; além disso, o impacto mais significativo destas mudanças foi o aumento relativo de 

investimentos na região Nordeste e a redução na região Centro-Oeste. 

 

Tabela 14. Participação de cada região na demanda final exógena. 

Região 

2009 2004 

Gastos do 

Governo Exportação Investimento Total 

Gastos do 

Governo Exportação Investimento Total 

Norte 7% 7% 7% 7% 7% 5% 7% 6% 

Nordeste 19% 9% 12% 14% 20% 9% 4% 12% 

Centro-Oeste 21% 8% 7% 13% 17% 6% 16% 13% 

Sudeste 41% 56% 57% 50% 43% 58% 55% 51% 

Sul 12% 19% 18% 16% 13% 22% 18% 18% 

 

Tabela 15. Participação de cada Componente na demanda final exógena. 

  2009 2004 

  

Gastos do 

Governo Exportação Investimento Total 

Gastos do 

Governo Exportação Investimento Total 

Participação 36% 28% 36% 100% 30% 40% 30% 100% 

 

v) Bolsa Família 

 

As regras para recebimento do benefício do programa Bolsa Família indicam que tanto em 

2009 como em 2004, apenas as famílias pertencentes às três classes de renda mais pobres 

deveriam receber o benefício, pois apenas famílias pobres e extremamente pobres de cada ano 

são elegíveis ao recebimento do Bolsa Família, conforme indicado pela tabela abaixo. 

 

Tabela 16. Condicionalidades do Bolsa Família. 

  

Renda Familiar Mensal (per 

capita) 
Benefício Mensal do BF 

2004 2009 2004 2009 

Extremamente Pobres Até R$ 50,00 Até R$ 70,00     

Sem filhos     Piso Básico: R$ 50,00 

Piso Básico: R$ 

62,00 

Com filhos (até 3 filhos)     
Piso Básico: R$ 50,00 

+ Variável: R$ 15,00 

Piso Básico: R$ 

62,00 + Variável: R$ 

22,00 ou R$ 33,00 

Pobres 
De R$ 50,00 

a R$ 100,00 

De R$ 70,00 a 

R$ 140,00     

Com filhos (até 3 filhos)     Variável: R$ 15 

Variável: R$ 22,00 

ou R$ 33,00 
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No entanto, como pode ser observado na Tabela 16, cerca de 50% a 60% dos benefícios se 

concentram na população alvo do programa, mesmo quando feitos ajustes para o aumento da 

renda familiar per capita das famílias que recebem o benefício.  Além disso, nota-se que de 

2004 para 2009 houve uma ligeira piora na focalização do programa. No entanto, como os 

valores distribuídos aumentaram mais de 200%
26

 no período, é de se esperar que a evolução 

do Bolsa Família tenha contribuído significativamente para a redução da desigualdade e 

pobreza. 

 

Tabela 17. Distribuição do Bolsa Família por Classe de renda Mensal Familiar per Capita. 

 

2004 

Classe de Renda % 

De R$0 até R$57 24,1% 

De R$57,01 até R$89 22,2% 

De R$89,01 até R$125 18,9% 

De R$125,01 até R$162 15,1% 

De R$162,01 até R$208 8,2% 

De R$208,01 até R$265 4,9% 

De R$265,01 até R$350 3,5% 

De R$350,01 até R$499 1,6% 

De R$499,01 até R$824 1,1% 

De R$824,01 até R$1290 0,3% 

De R$1290,01 até R$1945 0,1% 

Mais de R$1945 0,0% 
 

2009 

Classe de Renda % 

De R$0 até R$72 16,1% 

De R$72,01 até R$113 15,5% 

De R$113,01 até R$159 20,0% 

De R$159,01 até R$206 14,1% 

De R$206,01 até R$264 12,8% 

De R$264,01 até R$336 9,8% 

De R$336,01 até R$444 5,8% 

De R$444,01 até R$634 3,7% 

De R$634,01 até R$1046 1,6% 

De R$1046,01 até R$1638 0,4% 

De R$1638,01 até R$2469 0,0% 

Mais de R$2469 0,1% 

 

5.2.  Resultados 

 

5.2.1 Índices de Gini e Theil-l nacional 

 

O Índice de Gini calculado a partir da MCS, conforme comentado na seção 3.4, é diferente do 

calculado a partir dos microdados da PNAD. Esta diferença é devida ao fato da MCS 

apresentar a renda das famílias por estrato de renda. Portanto, antes de proceder à análise da 

decomposição da queda na desigualdade de renda, faz-se necessária uma comparação do 

Índice de Gini calculado com os oficiais, obtidos a partir da PNAD. Isto é feito por meio da 

tabela abaixo. 

  

                                                 
26

 Dados do MDS indicam que em 2004 foram distribuídos 3,8 bilhões de reais com o programa, enquanto em 

2009 foram distribuídos 12,45 bilhões. 
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Tabela 18. Índice de Gini de 2004 e 2009

27
. 

Desigualdade de Renda - Índice de Gini 

pela PNAD e estimado a partir da Matriz 

de Contabilidade Social 

Ano PNAD MCS 

2004 0,572 0,653 

2009 0,543 0,613 

Variação (%) -5,18% -6,10% 

  

Embora o índice de Gini calculado por estratos de renda apresente uma subestimação com 

relação ao calculado a partir da renda de cada indivíduo, a desigualdade medida a partir de 

dados da MCS é superior à da PNAD tanto em 2004 como em 2009. Isso ocorre porque o 

efeito da subestimação é mais que compensado pelo fato da MCS incorporar a renda do 

capital, que é subestimada em pesquisas domiciliares como a PNAD
28

 (ZYLBERBERG, 

2008; GRIJÓ, 2005; IPEA, 2006; HOFFMANN, 2010). Exemplo disto é o valor de 0,698 

para o índice de Gini em 2009 encontrado por Medeiros et al (2014) por utilizar metodologia 

que incorpora dados da Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física 

para as famílias no decil de maior renda.  

 

Interessante notar que, mesmo com diferenças metodológicas significativas, os dois cálculos 

indicam queda da desigualdade de renda no período, sendo que a queda a partir dos dados da 

MCS (6,1%) é maior do que a calculada a partir dos dados da PNAD (5,2%). Este resultado 

sugere que a renda do capital tenha apresentado um padrão de desconcentração ligeiramente 

superior à renda do trabalho, que é melhor captada na PNAD. Além disso, este resultado dá 

robustez aos valores do índice de Gini calculados a partir das MCS elaboradas nesta 

dissertação. 

 

Outro aspecto interessante de ser analisado é a desigualdade de renda regional. Essa análise, 

como indicado na seção 3.5, é feita com base no Índice de Theil-l, que relativamente ao Índice 

de Theil-t, dá maior peso às classes de renda mais baixas. 

  

                                                 
27

 Fonte: IPEA e cálculos do autor. 
28

 Embora MOREIRA et al (2008) encontrem resultado em sentido contrário, ou seja, a desigualdade medida por 

estratos de renda é menor do que a medida a partir de dados da PNAD. 



49 

 
Tabela 19. Índice de Theil

29
. 

Desigualdade de Renda - Índice de 

Theil-t pela PNAD e Theil-l pela MCS 

estimada 

  
Desigualdade de Renda Intra-regional e Inter-regional  

Índice de Theil-l 
  

  

Ano PNAD MCS   Ano Theil Intra Inter Intra (%) Inter (%) 

2004 0,665 0,848   2004 0,848 0,766 0,083 90% 10% 

2009 0,597 0,733   2009 0,733 0,664 0,069 91% 9% 

Variação (%) -10,30% -13,56%   Variação (%) -14% -13% -17%     

 

Pelo observado na tabela acima, percebemos que a desigualdade calculada a partir de dados 

da PNAD é inferior à calculada com base nos estratos de renda da MCS
30

 e que a queda em 

termos percentuais do índice de Theil foi maior a partir destes dados. Essa maior queda 

captada a partir de dados da MCS está associada, provavelmente, à diminuição da 

participação da renda do capital no total do valor adicionado, que é tipicamente mais 

concentrada que a renda do trabalho, e que é melhor captada nos dados da MCS que da 

PNAD. 

 

Quanto à desigualdade regional, o índice mostra que a desigualdade de renda entre regiões é 

responsável por cerca de 10% da desigualdade total nos dois anos, e também que, 

relativamente, a desigualdade entre regiões diminui mais que a desigualdade dentro das 

regiões. Isto indica que as regiões economicamente mais atrasadas apresentaram um aumento 

de sua participação na renda total relativamente às regiões mais desenvolvidas. 

 

5.2.2 Análise Contrafactual 

 

Para analisar como diversas mudanças processadas na economia brasileira entre 2004 e 2009 

impactaram a desigualdade de renda, tanto para o Brasil como em cada região, é utilizada a 

análise contrafactual de calcular quanto seria a desigualdade de renda caso algumas estruturas 

de 2004 não tivessem sido alteradas. A Tabela 19 mostra os efeitos sobre a desigualdade de 

renda medida pelo Gini caso algumas estruturas de 2004 se mantivessem constantes. 

  

                                                 
29

 Fonte: Ipeadata e cálculos do autor. 
30

 Assim como o índice de Gini subestima a desigualdade quando calculado a partir de estratos de renda, o 

mesmo acontece com o Índice de Theil-l, pois as duas medidas fazem a simplificação de que todas as famílias no 

mesmo estrato de renda são igualmente remuneradas. 
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Tabela 20. Variação do Gini 2009 – Análise Contrafactual. 

Região 
Tecnologia 

de 2004 

Demanda Final 

de 2004 

Consumo das 

Famílias de 2004 

Remuneração 

de 2004 

Norte 0,5% -0,6% 0,3% 5,0% 

Nordeste 0,1% -3,4% 0,5% 8,3% 

Centro-Oeste -0,2% -1,6% 1,4% 6,9% 

Sudeste -0,2% -1,7% 0,4% 9,1% 

Sul -0,3% -4,0% 0,4% 6,2% 

Brasil -0,1% -2,3% 0,0% 6,5% 

 

Percebe-se que a mudança nos coeficientes técnicos e no perfil de consumo das famílias 

provocou pouca alteração na desigualdade de renda nacional, com resultados um pouco mais 

relevantes na desigualdade em cada região, em especial Norte, Centro-Oeste e Sul. Embora 

não contribuam significativamente para uma mudança na desigualdade nacional, esses 

aspectos são importantes para a percepção das famílias com relação à desigualdade, já que as 

pessoas devem ser mais afetadas pela situação de seus “vizinhos” do que pela situação de 

brasileiros de outras regiões.  

 

Por sua vez, a mudança na demanda final processada no período foi concentradora de renda. 

Se a participação relativa dos setores no investimento, gastos do governo e exportações não se 

alterasse, a queda na desigualdade no Brasil poderia ser 2,3% maior, e um pouco maior no Sul 

e Nordeste, quando se analisa apenas a desigualdade nas regiões. 

 

Os fatores mais relevantes para a queda na desigualdade de renda foram os que afetaram 

diretamente a renda das famílias, como o perfil de Remuneração dos Setores e o Bolsa 

Família. Caso o primeiro se mantivesse constante entre 2004 e 2009, a desigualdade de renda 

seria 6,5% maior, com efeitos mais significativos no Sudeste e Nordeste.  

 

O efeito da remuneração pode ser separado em dois: o de mudança no pagamento de fatores, 

ou seja, na intensidade de utilização de capital humano e físico por cada setor produtivo, e o 

efeito de mudança na apropriação de renda pelas famílias, ou seja, como é distribuída a renda 

apropriada por cada fator entre as famílias de uma região. Essa divisão pode ser 

intuitivamente traduzida como: o primeiro efeito é o de mudança na demanda de mão-de-obra 

dos setores, que, mais intensivos em capital humano, empregam indivíduos mais 

escolarizados, e, portanto pagam relativamente mais; já o segundo é o de mudança no nível, 

ou seja, com os rendimentos advindos do mesmo fator, pode ser que as famílias estejam em 



51 

 

classe de renda diferente, já que a alteração do seu nível permitiria uma alteração da renda 

familiar per capita.  

 

Um exemplo desse último efeito é o de aumentos reais no salário mínimo ocorridos no 

período. Considere uma família composta por um trabalhador com até um ano de 

escolaridade, que recebia um salário mínimo em 2004 e vivesse com sua família. Em 2009, 

tudo o mais constante, se ele ainda recebesse um salário mínimo, é provável que, devido ao 

aumento real do salário mínimo, sua família estivesse em uma situação financeira melhor do 

que em 2004, mesmo que ele não tivesse aumentado sua escolaridade. 

 

A desigualdade medida pelo Índice de Theil apresenta comportamento similar ao do Índice de 

Gini quando analisamos o impacto das mudanças estruturais na economia brasileira durante 

esse período. As mudanças no perfil de remuneração de fatores e na demanda final são as que 

mais impactaram a desigualdade. Caso não ocorressem, o país seria, respectivamente, 15,6% 

mais desigual e 5,6% menos desigual. Enquanto mudanças no consumo das famílias e na 

estrutura produtiva não foram tão relevantes para a desigualdade nacional.  

 

Tabela 21. Desigualdade de Renda Regional - Análise Contrafactual. 

Variação da Desigualdade (Índice de Theil) - Análise Contrafactual 

Região 
Tecnologia 

de 2004 

Demanda 

Final de 2004 

Consumo das 

Famílias de 

2004 

Remuneração 

de 2004 

Total -0,1% -5,6% -0,3% 15,6% 

Intra-regional -0,2% -6,4% 1,2% 19,8% 

Inter-regional 0,5% 1,6% -14,4% -24,5% 

 

Quando são analisados os impactos na desigualdade intra-regional, percebe-se que essas 

mudanças são ainda mais relevantes, ou seja, elas contribuíram relativamente mais para uma 

diminuição da desigualdade intra-regional do que da desigualdade inter-regional. A mudança 

no perfil de remuneração dos setores, embora contribua para a diminuição da desigualdade 

dentro das regiões, contribui para o aumento da desigualdade entre as regiões, elevando 

relativamente mais a renda das regiões mais desenvolvidas. Enquanto a mudança no consumo 

das famílias, mesmo apresentando baixo impacto na desigualdade total, apresenta impacto 

significativo na desigualdade entre regiões, de forma que se a estrutura de consumo não se 

alterasse, menor seria a desigualdade entre regiões. 
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Por fim, para compreendermos melhor o impacto das alterações do perfil de consumo das 

famílias, avaliou-se o perfil de consumo de cada classe de renda, identificando se ele era ou 

não concentrador de renda. Para isso, analisou-se qual seria o valor do Gini caso os gastos do 

governo, investimento e exportações se comportassem igual ao perfil de consumo de cada 

classe de renda familiar per capita, mas a magnitude fosse igual à demanda exógena do ano 

em questão.  

 
Tabela 22. Variação no Índice de Gini caso a demanda final fosse distribuída de acordo com o 

perfil de consumo de cada classe de renda. 

 

Cálculo considerando famílias em suas 

classes de renda iniciais 

Classe de Renda 2004 2009 

Classe 1 -15,3% -12,2% 

Classe 2 -12,9% -12,0% 

Classe 3 -11,0% -11,0% 

Classe 4 -8,0% -9,1% 

Classe 5 -6,7% -8,4% 

Classe 6 -5,2% -6,9% 

Classe 7 -4,0% -5,8% 

Classe 8 -3,5% -4,1% 

Classe 9 -2,4% -2,9% 

Classe 10 -1,5% -2,0% 

Classe 11 -1,6% -2,1% 

Classe 12 -0,9% -2,2% 

Total -3,7% -3,8% 
 

Cálculo considerando deslocamento 

populacional entre classes de renda 

Classe de Renda 2004 2009 

Classe 1 2,9% 1,9% 

Classe 2 2,7% 2,2% 

Classe 3 2,1% 2,0% 

Classe 4 1,8% 1,4% 

Classe 5 1,1% 1,5% 

Classe 6 0,6% 0,9% 

Classe 7 -0,2% 0,4% 

Classe 8 -0,6% -0,4% 

Classe 9 -2,3% -0,9% 

Classe 10 -2,3% -1,6% 

Classe 11 -2,0% -2,1% 

Classe 12 -0,6% -2,5% 

Total -0,5% -0,7% 

 

Pela tabela acima percebemos um fato curioso do perfil de consumo de cada família e seu 

impacto sobre a desigualdade de renda. Como o perfil de consumo das classes mais baixas é 

voltado para bens de primeira necessidade, e esses bens são produzidos por setores que 

empregam mão-de-obra menos qualificada, acontece um aumento relativo da massa de 

rendimentos apropriada pelas famílias mais pobres quando a demanda final é deslocada para o 

perfil de consumo dessas famílias. Assim, ao se considerar que não há alteração do percentual 

populacional em cada classe de renda, há uma queda expressiva da desigualdade. No entanto, 

se considerarmos que pode existir um deslocamento da população, que antes era empregada 

em melhores condições, mas que agora está empregada em setores que exigem menor 

qualificação, então pode ser que o resultado seja de aumento da desigualdade, como indicado 

na tabela da direita. 
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Como essa análise pretende avaliar qual seria o impacto de um aumento marginal da 

participação do consumo de uma determinada classe de renda no total, acredita-se que o efeito 

estaria entre os dois extremos apresentados nas tabelas acima. Ou seja, é esperada uma 

melhora na desigualdade associada à mudança de perfil de consumo na direção do que é 

consumido pelas famílias mais pobres, pois isso aumenta a demanda por trabalhador menos 

qualificado, e por consequência, seu salário. De modo que mesmo com algum deslocamento 

das famílias entre as classes de renda, o efeito líquido seria de diminuição da desigualdade. 

 

5.2.2 Importância do Bolsa Família 

 

Percebemos pela tabela abaixo a relevância do Programa Bolsa Família (BF) para a 

diminuição da desigualdade de renda, tanto no período, como em 2004. Se não houvesse o 

PBF e seu valor fosse distribuído como os demais gastos de consumo do Governo, a 

desigualdade seria pelo menos 0,5% maior em 2004 e 1% maior em 2009
31

. Esses impactos 

são muito relevantes, considerando-se o total distribuído pelo Programa, de menos de R$ 13 

bilhões em 2009.  

 

Tabela 23. Variação do Gini – Efeitos do Bolsa Família. 

Região 

2004 2009 

Sem Bolsa 

Família 

Valores de 

2009 

Melhora na 

Focalização 

Sem Bolsa 

Família 

Valores de 

2004 

Melhora na 

Focalização 

Norte 0,7% -1,9% -0,3% 2,0% 1,5% -0,7% 

Nordeste 1,5% -2,1% 0,0% 2,7% 1,6% -0,7% 

Centro-Oeste 0,2% -0,6% -0,2% 0,6% 0,5% -0,2% 

Sudeste 0,2% -0,4% -0,1% 0,5% 0,3% -0,1% 

Sul 0,3% -0,4% 0,0% 0,5% 0,3% -0,1% 

Brasil 0,5% -0,9% -0,1% 1,0% 0,7% -0,2% 

 

Como visto na Tabela 16, o programa Bolsa Família não possui focalização ideal. Com o 

objetivo de mensurar a melhora na distribuição de renda caso seus recursos fossem melhor 

distribuídos, procedeu-se a análise do que aconteceria caso apenas as três classes de renda 

mais pobres recebessem os benefícios e que estes fossem proporcionais ao número de famílias 

nessas classes de renda, em cada região
32

. Por exemplo, caso em um determinado ano 

existissem cem mil famílias nas três classes de renda mais pobres do Brasil, sendo que vinte 

                                                 
31

 Interessante notar que este valor indica que o programa Bolsa Família tem uma importância relativa para a 

queda da desigualdade de renda no período, similar a encontrada por Soares et al (2010). 
32

 Este exercício é apenas uma medida simples, que não considera que as famílias extremamente pobres recebem 

benefícios de valores maiores que as famílias pobres, de forma que a distribuição analisada não implica em 

focalização perfeita, mas em alguma melhora na focalização. 
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mil apenas na classe mais baixa do Nordeste; então 20% de todos os recursos distribuídos 

com o Bolsa Família, nesse ano, iriam para esta população. Este exercício contrafactual, com 

dados de 2004 e 2009, indica que a melhora na focalização faria a desigualdade ser 0,1% e 

0,2% menor em 2004 e 2009, respectivamente
33

. 

 

Os efeitos do programa Bolsa Família sobre a desigualdade de renda regional no país são 

analisados a partir do índice de Theil. Segundo este índice, a desigualdade de renda seria 

2,5% maior em 2004 e 5,4% maior em 2009, caso não existisse o Programa. Além disso, se os 

pagamentos do programa não se alterassem entre 2004 e 2009, a desigualdade em 2009 seria 

3,1% maior.  

 

Tabela 24. Índice de Theil – Efeitos do Bolsa Famílias sobre a Desigualdade de Renda Regional. 

Variação da Desigualdade - Índice de Theil- Efeitos do Bolsa Família 

Desigualdade 

2004 2009 

Sem Bolsa 

Família 

Valores 

de 2009 

Melhora na 

Focalização 

Sem Bolsa 

Família 

Valores 

de 2004 

Melhora na 

Focalização 

Total 2,5% -3,5% -0,6% 5,4% 3,1% -2,4% 

Intra-regional 2,5% -3,3% -0,7% 5,6% 3,2% -2,7% 

Inter-regional 2,4% -4,6% 0,4% 3,6% 2,4% 0,1% 

 

A decomposição da desigualdade em intra-regional e inter-regional indica que o Bolsa 

Família contribui em magnitude semelhante para a redução de ambas as desigualdades, exceto 

no caso de uma melhora na focalização do programa. Neste caso, haveria uma diminuição da 

desigualdade total, embora acompanhada de aumento da desigualdade inter-regional nos dois 

anos. Este resultado traduz a atual distribuição do Bolsa Família, que é relativamente mais 

concentrada no Nordeste. De forma que uma melhora na focalização implicaria em 

deslocamento dos benefícios de algumas famílias de classe média do Norte e Nordeste para as 

famílias pobres e extremamente pobres do Sudeste/Sul, regiões que são mais ricas, e por isso 

ocorreria um aumento da desigualdade entre regiões. 

  

                                                 
33

 Não cabe, neste artigo, analisar quão custoso seria garantir essa melhora na focalização. Pode ser que o gasto 

de monitoramento das famílias e ajuste nos beneficiários fosse mais efetivo na redução da pobreza e da 

desigualdade de renda caso distribuído como Benefícios do Programa.  
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir das matrizes de contabilidade social construídas, foram realizadas três análises 

principais: i) identificaram-se mudanças processadas na economia brasileira por meio da 

comparação de uma visão completa do fluxo monetário entre setores e instituições de cada 

ano; ii) foi analisado e decomposto o impacto dessas diversas mudanças sobre a produção 

total de cada região, sobre o valor adicionado da região, sobre a exigência de mão de obra e 

sobre a distribuição de renda entre as instituições e as próprias famílias; iii) analisou-se o 

impacto de choques da alteração de elementos da estrutura econômica de 2009 em relação à 

de 2004, com o objetivo de identificar como essas mudanças afetaram a desigualdade de 

renda. Como o objetivo consiste na análise da queda na desigualdade de renda no período de 

2004 a 2009, optou-se por primeiro identificar quais as mudanças estruturais mais relevantes 

no período, para depois identificar seu impacto na desigualdade de renda. 

 

Com relação à estrutura produtiva e à interdependência regional, percebemos que houve: 

aumento do comércio inter-regional, como esperado, devido a diminuições do custo de 

transação e ao aumento da eficiência produtiva; e aumento da participação das regiões Centro-

Oeste, Norte e Nordeste no total produzido, além de aumento da importância relativa dos 

setores de serviços na produção total. Enquanto esses fatores foram relevantes e alteraram a 

distribuição de renda, seu impacto na desigualdade foi pouco relevante, já que, usando a 

estrutura produtiva de 2004, a desigualdade de renda teria se mantido muito próxima da 

calculada em 2009. 

 

A mudança na demanda final exógena contribuiu para que a desigualdade de renda não 

apresentasse uma queda maior. Isso se deve ao deslocamento observado da importância 

relativa das exportações para investimento e gastos do governo. Esses dois últimos 

componentes estão associados, respectivamente, a bens de capital e a serviços públicos e 

administração pública. Os setores que produzem esse tipo de bens e serviços tendem a 

empregar uma mão-de-obra mais qualificada ou a distribuir maior parcela do valor adicionado 

como rendimento do capital, o que tende a piorar a desigualdade de renda.  

 

Já a mudança no perfil de consumo das famílias, que se deslocou de maneira geral para um 

perfil de consumo das classes de renda mais altas, com aumento da participação do consumo 

de bens duráveis e principalmente serviços, teve baixo efeito na mudança da desigualdade de 
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renda, diminuindo a desigualdade intra-regional de todas as regiões, em especial a Centro-

Oeste, e aumentando a desigualdade inter-regional. 

 

As duas mudanças que contribuíram de maneira mais significativa para a redução da 

desigualdade de renda são a expansão do Programa Bolsa Família
34

 e a mudança da maneira 

pela qual as famílias apropriam-se do valor adicionado gerado no setor produtivo. Este 

resultado está de acordo com diversos estudos que analisaram a queda na desigualdade de 

renda no período, como Menezes-Filho e Oliveira (2014), Araújo (2010) e Barros et al (2010). 

 

Com relação à melhora distributiva provocada pelo Bolsa Família, ressalta-se que os efeitos 

são de magnitude relevante, principalmente se considerarmos o volume de recursos 

transferidos, e que poderiam ser ampliados, com uma melhora na focalização dos recursos. De 

maneira geral, no caso da ausência do Bolsa Família, a desigualdade de renda poderia ser 1% 

maior em 2009, quando medida pelo Índice de Gini, e 5,4% maior quando medida pelo índice 

de Theil-l, com aumento da desigualdade inter-regional. 

 

A queda na desigualdade de renda provocada pela renda dos fatores de produção, em especial 

o fator trabalho, foi considerada a mais relevante. Percebeu-se um deslocamento da exigência 

de mão-de-obra para níveis de escolaridade maiores, que pode ser percebido pelo aumento da 

participação dessa remuneração no total da renda dos fatores. Esse fator permitiu às famílias 

ascenderem de classes de renda mais baixas para classes de renda intermediárias ou até 

mesmo elevadas na distribuição de renda. Caso não tivesse ocorrido essa mudança, a 

desigualdade poderia ser 6,5% maior em 2009 quando medida pelo índice de Gini. 

 

Por fim, cabe destacar que uma importante fonte de renda não foi analisada nesta dissertação, 

qual seja, a renda de aposentadorias e pensões públicas e privadas. A partir da metodologia 

desenvolvida nesta dissertação, seria possível a análise da importância de mudanças tanto na 

previdência do funcionalismo público como do INSS para a queda na desigualdade de renda. 

Estudos
35

 indicam que embora esta seja uma renda concentradora, sua mudança no período, 

principalmente após a reforma previdenciária, foi importante para a queda na desigualdade. 

                                                 
34

 A expansão de outros programas assistenciais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também deve 

ter contribuído para a redução da desigualdade, no entanto seu efeito não foi analisado nesta dissertação. Neri et 

al (2013), utilizando metodologia similar à utilizada neste estudo, analisam os multiplicadores de gastos sociais, 

em especial o BPC. 
35

 Ver Araújo (2010) e Daré e Hoffmann (2012). 
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Portanto, percebemos pelos resultados apresentados que embora algumas mudanças na 

economia tenham sido significativas, seu impacto na desigualdade não foi tão relevante como 

poderíamos imaginar a priori. Políticas públicas de transferência de renda, de estímulo ao 

aumento da escolaridade da mão-de-obra e de valorização real do salário mínimo estão entre 

os fatores determinantes da queda da desigualdade de renda no período analisado. Para que 

esta queda possua caráter permanente, é imprescindível a conciliação entre políticas de 

transferência de renda com incentivos ao acúmulo de capital humano para as populações mais 

pobres. 
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APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE 

CONTABILIDADE SOCIAL 

 

Este apêndice está dividido em três blocos principais. No primeiro, são exibidas as matrizes 

de contabilidade social para o país como um todo, tanto para 2004 quanto para 2009. No 

segundo, são indicadas as dificuldades na estimação das MCS utilizadas neste trabalho, assim 

como a estratégia utilizada para elaborá-las. Por fim, no terceiro, é feita uma descrição 

detalhada de cada uma das sub-matrizes da MCS principal, ou seja, é detalhada cada relação 

entre duas contas e como foi realizada a estimação de seus valores desagregados. 

 

1) Matrizes de Contabilidade Social de 2004 e 2009 

 
De maneira agregada, a única fonte de dados necessária para a elaboração das MCS são as 

Contas Econômicas Integradas de cada ano, já que elas apresentam as relações entre os 

setores institucionais de uma economia. No entanto, para a análise da desigualdade de renda, a 

MCS agregada não é suficiente, sendo necessária a desagregação dos valores das transações 

envolvendo o setor institucional Famílias entre as diversas classes de renda e/ou regiões. 

 

Portanto, com o objetivo de descrever e indicar os procedimentos adotados na elaboração das 

MCSs, são evidenciadas nas próximas páginas as suposições utilizadas para a desagregação 

dos valores contabilizados nas CEIs. Ademais, este apêndice pretende contribuir para futuras 

estimações da MCS para a economia brasileira
36

 e discutir estratégias metodológicas adotadas 

neste estudo. 

 

As Matrizes de Contabilidade Social Inter-regionais de 2004 e 2009 podem ser representadas 

de maneira agregada pelas figuras 6 e 7 do texto. 

 

 

                                                 
36

 São poucos os trabalhos que descrevem as suposições utilizadas na construção da MCS para a economia 

brasileira, e quando há descrição, ela é incompleta. 



66 

 

2) Desafios da estimação da Matriz de Contabilidade Social 

 

A elaboração das Matrizes de Contabilidade Social inter-regionais utilizadas nesse trabalho 

apresenta três grandes desafios. O primeiro é associado à regionalização dos valores 

presentes na Matriz de Insumo Produto nacional. Esse esforço não será discutido nesse 

apêndice, já que a regionalização foi feita de acordo com metodologia própria do NEREUS, 

que forneceu a matriz estimada para essa dissertação
37

. O segundo é o de desagregação e 

regionalização das transações envolvendo as Famílias, que são divididas por classe de renda e 

por macrorregião. O terceiro é o da definição dos valores das transações entre instituições: 

Famílias, Empresas, Governo e Resto do Mundo, que não são exatamente identificadas nas 

CEIs. 

 

Para a resolução do segundo desafio, normalmente são utilizadas pesquisas auxiliares, como a 

POF e PNAD, que contêm informação sobre o rendimento familiar/domiciliar, sobre o padrão 

de consumo e sobre a escolaridade das famílias, divididas por Unidade da Federação. Além 

dessas pesquisas, são utilizadas outras fontes para identificar pagamento de tributos, 

recebimento de transferências sociais, entre outras rendas. 

 

A resolução do terceiro desafio não é bem estabelecida na literatura, de forma que muitos 

artigos e teses utilizam metodologias diferentes, a depender das especificidades das matrizes 

que são estimadas
38

. Para as matrizes desse trabalho, são identificados dois problemas 

principais:  

 

i) Devemos evidenciar as transações intra-instituição na MCS? 

 

A partir das Contas Econômicas Integradas, é possível identificar tudo o que Famílias, 

Empresas, Resto do Mundo e Governo pagam e recebem. No entanto, algumas transações são 

pagamentos de uma instituição para ela mesma. Um exemplo típico são as transferências 

intergovernamentais, que são um recurso e uso ao mesmo tempo para o Governo. Como esses 

valores não afetam o equilíbrio do sistema e “inflam” os totais de cada instituição, optou-se 

                                                 
37

 Para maiores informações da MIP inter-regional consultar o capítulo 4. 
38

 Exemplos de matrizes estimadas para o Brasil podem ser consultados em: URANI et al, 1994; ANDRADE e 

NAJBERG, 1997; GRIJÓ, 2005; FOCHEZATTO e CURZEL, 2005; TOURINHO et al, 2006; ZYLBERBERG, 

2008; MOSTAFA et al, 2010. 
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por, na maioria dos casos, excluir esses valores da matriz, já que não geram nenhuma nova 

informação para fins da análise distributiva que se realiza. 

 

No caso das Transferências entre famílias, o cuidado deve ser maior, já que elas podem afetar 

a distribuição de renda, ou seja, pode ocorrer das famílias mais ricas estarem transferindo 

recursos para as mais pobres, por exemplo, por meio de doações. Nesse caso, se a informação 

for completa, ou seja, se houver como decompor qual classe de renda paga e qual recebe a 

transferência, não incluir na MCS seria um erro. 

 

ii) Como identificar o valor de todas as transações na MCS se a CEI só identifica quanto 

que as instituições receberam e pagaram, sem identificar de quem receberam e para 

quem pagaram?  

 

Na figura 9, página 64, apresenta-se uma parte das Contas Econômicas Integradas de 2009 

para ilustrar o problema. Na esquerda são identificados os usos e na direita os recursos, 

conforme divulgação do IBGE. Como pode ser visto pela conta D.5 Impostos correntes sobre 

a renda, patrimônio, etc., embora todas as instituições paguem impostos, apenas o Governo é 

quem os recebe, de forma que é possível identificar quem paga para quem. Já na conta D.75 

Transferências correntes diversas, tanto Empresas, como Governo, Famílias e Resto do 

Mundo apresentam usos e recursos, sem ser possível inferir qual a relação específica entre as 

instituições, ou seja, quem transferiu para quem especificamente. 

 

Como solução para essa falta de informação, seria excelente se o IBGE disponibilizasse 

alguma informação complementar que permitisse identificar quem paga para quem. No 

entanto, isso não ocorre. Como alternativa, poderíamos fazer uma distribuição proporcional e 

admitir que se as famílias recebem 20% de todas as Transferências Correntes, então as 

Famílias recebem 20% do total transferido de todas as instituições, inclusive as Famílias. O 

problema dessa alternativa é que ela carece de explicação econômica, já que não se identifica 

uma relação diferenciada entre as instituições. 

 

Outra alternativa seria trabalhar com os valores líquidos das transações, nos casos em que 

duas ou mais instituições tivessem recursos e usos de uma mesma espécie e, portanto, não 

fosse possível identificar “de quem, para quem”. Desta forma, a partir dos valores líquidos, se 
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uma instituição fosse recebedora líquida de recursos de uma espécie e todas as demais fossem 

pagadoras, seriam representados na matriz apenas esses valores líquidos e seria possível 

identificar o “de quem, para quem”. 
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Figura 9. Contas Econômicas Integradas - Distribuição Secundária da Renda. 

Contas econômicas integradas - 2009
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 46 898      46 898    46 898          D.612   Contribuições sociais imputadas      46 898      46 898      46 898
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  642     123   519       519        D.74   Cooperação Internacional       123       123   519     642

 102 424    9 312  93 112   29  23 114  26 164  7 841  35 964    D.75   Transferências correntes diversas  3 076   220  47 492  11 212  38 190  100 190  2 234    102 424

 13 462      13 462       981  12 481      D.76   Relação do Governo com o Banco Central     981  12 481      13 462      13 462

 2 094      2 094        2 094      D.761     Compensação pela produção do Banco Central      2 094      2 094      2 094

 11 368      11 368       981  10 387      D.762     Resultado do Banco Central     981  10 387      11 368      11 368
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Nesta dissertação, entre as duas alternativas, optou-se por utilizar a de valores líquidos
39

, pois 

se trata de uma abordagem mais “limpa”, em que não inserimos tanta informação de 

transações entre instituições que não sejam precisas, ou seja, das quais não temos uma 

informação mais detalhada. Neste caso, usamos apenas as informações essenciais, ou seja, as 

de recebimento e pagamento líquido. 

 

Para questão de comparação, seguem abaixo as MCS agregadas para 2009 e 2004, estimadas 

incluindo todos os recebimentos e pagamentos de cada instituição, de acordo com os dados da 

CEI. Elas podem ser comparadas às matrizes representadas pelas figuras 6 e 7, estimadas a 

partir dos valores líquidos, para identificar os valores que foram negligenciados na construção 

da MCS. 

 

As diferenças, concentradas nas relações entre instituições, são evidenciadas em negrito nas 

matrizes abaixo. Entre as contas das CEI cujos valores utilizados foram os líquidos, destacam-

se: D.41 Juros, D.73 Transferências correntes entre administrações públicas, D.75 

Transferências correntes diversas, D.71 Prêmios líquidos de seguros não-vida e D.72 

Indenizações de seguros não-vida.  

 

Além desta comparação entre os valores da matriz, no Apêndice B é feita a análise do impacto 

das suposições na estimação da MCS sobre a desigualdade de renda e a decomposição de sua 

queda no período. De maneira geral, o apêndice indica que há diferenças nos resultados a 

partir das duas metodologias. No entanto, esta diferença é quantitativa, já que 

qualitativamente os resultados são os mesmos. 

                                                 
39

 Doravante, quando mencionado na dissertação que a matriz estimada é a de valores líquidos, deve ser 

considerada que a matriz trabalhou com os valores líquidos de algumas transferências de renda entre instituições. 

Em oposição à alternativa de trabalhar com valores completos, que indica que todos os valores transferidos entre 

as instituições são considerados na estimação, mesmo que inflem os totais de renda ou para os quais a 

informação não é tão precisa. 
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MACRO SAM 2004  Ativ.   Fat.   Fam.   Emp.   Impt.  IIL  
 Out. 

Imp.  

 Transf. 

entre Inst.  
 Gov.  

 Bolsa 

Família  

 Out. 

Transf.  
 Expt.   ROW   Acc.  Total 

 Atividades  1.467.507   1.013.850           372.776     299.521   276.585 3.430.239 

 Fatores  1.643.181                           1.643.181 

 Famílias    1.092.416           276.565   3.792 258.813       1.631.586 

 Empresas    520.322           749.982             1.270.304 

 Importações  170.327   54.845           26         40.095 265.293 

 Impostos Indiretos  126.147   91.915   21.671       482     19.371   15.653 275.240 

 Outros Impostos  23.077   259.461 105.981         35           388.554 

 Transf. entre Inst.      107.194 882.995         328.553       20.152   1.338.894 

 Governo    30.971       275.240 388.554 242.749             937.514 

 Programa de Transferência de 

Renda (Bolsa Família)  
                3.792           3.792 

 Outras Transferências                  258.813           258.813 

 Exportações                          318.892   318.892 

 Resto do Mundo    -528     243.622     69.598             312.692 

 Acumulação      104.320 281.328         -26.963       -26.352   332.333 

 Total  3.430.239 1.643.181 1.631.586 1.270.304 265.293 275.240 388.554 1.338.894 937.514 3.792 258.813 318.892 312.692 332.333   

Figura 10. Matriz de Contabilidade Social de 2004 – todos os valores. 

 

MACRO SAM 2009  Ativ.   Fat.   Fam.   Emp.   Impt.  IIL  
 Out. 

Imp.  

 Transf. 

entre Inst.  
 Gov.  

  Bolsa 

Família  

 Out. 

Transf.  
 Expt.   ROW   Acc.  Total 

 Atividades  2.257.344   1.700.017           687.001     355.653   479.472 5.479.487 

 Fatores  2.749.267                           2.749.267 

 Famílias    1.883.783           555.464   12.455 456.501       2.908.203 

 Empresas    820.552           1.263.609             2.084.161 

 Importações  230.372   110.262           0         65.603 406.237 

 Impostos Indiretos  197.392   169.473   45.390       0     0   32.771 445.025 

 Outros Impostos  45.112   464.429 171.862         14           681.417 

 Transf. entre Inst.      312.130 1.480.213         314.936       27.600   2.134.879 

 Governo    46.150       445.025 681.417 229.594             1.402.186 

 Programa de Transferência de 

Renda (Bolsa Família)  
                12.455           12.455 

 Outras Transferências                  456.501           456.501 

 Exportações                          355.653   355.653 

 Resto do Mundo    -1.218     360.847     86.212             445.841 

 Acumulação      151.893 432.086         -68.721       62.588   577.846 

 Total  5.479.487 2.749.267 2.908.203 2.084.161 406.237 445.025 681.417 2.134.879 1.402.186 12.455 456.501 355.653 445.841 577.846   

Figura 11. Matriz de Contabilidade Social de 2009 – todos os valores. 
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2) Descrição de todas as relações identificadas na MCS e desagregação de algumas 

transações. 

 

As MCS elaboradas nesta dissertação podem ser esquematizadas pela figura abaixo. Nela são 

identificadas células com sombreamento claro, que representam as matrizes para as quais foi 

feita desagregação dos valores obtidos a partir das CEIs; e as de sombreamento escuro, que 

identificam as matrizes que estão com valor zero na MCS, pois são agregadas nas contas de 

transferência entre instituições.  

 

MODELO DA MATRIZ DE 

CONTABILIDADE SOCIAL 

 

Ativ.  
 Fat.  

 

Fam.  

 

Emp

.  

 

Impt

.  

 IIL  
 Out. 

Imp.  

 

Transf. 

entre 

Inst.  

 

Gov.  

  Bolsa 

Família  

 Out. 

Transf.  

 

Expt

.  

 ROW  
 

Acc.  
Total 

1 - 

280 

281 

- 

315 

316 

- 

375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386   

 Atividades  1 - 280 A1   C1           I1     L1   N1   

 Fatores  281 - 315 A2 
            

    

 Famílias  316 - 375   B3 C3 D3 
   

H3 I3 J3 K3 
 

M3     

 Empresas  376   B4 C4 D4 
   

H4 I4 
   

M4     

 Importações  377 A5 
 

C5 
     

I5 
    

N5   

 Impostos Indiretos  378 A6 
 

C6 
 

E6 
   

I6 
  

L6 
 

N6   

 Outros Impostos  379 A7 
 

C7 D7 
    

I7 
    

    

 Transf. entre Inst.  380   
 

C8 D8 
    

I8 
    

    

 Governo  381   B9 C9 D9 
 

F9 G9 H9 I9 
   

M9     

 Programa Bolsa 

Família  382 
  

       
I10 

    
    

 Outras 

Transferências  383 
  

       
I11 

    
    

 Exportações  384   
           

M12     

 Resto do Mundo  385   B13 C13 D13 E13 
   

I13 
    

    

 Acumulação  386     C14 D14         I14       M14     

 Total                                  

Figura 12. Modelo da Matriz de Contabilidade Social. 

 

No restante desta seção, serão detalhadas as sub-matrizes identificadas acima no que diz 

respeito às fontes de dados necessárias para a definição de seus valores e, quando necessário, 

as fontes utilizadas para desagregação entre classes de renda ou regiões. 

 

i) Matriz 𝐴1280𝑥280 – Matriz de Consumo Intermediário Inter-Regional. 

A Matriz A1 descreve o consumo intermediário inter-regional das 56 atividades produtivas 

das cinco macrorregiões brasileiras. Portanto, possui dimensão de 280x280. Os dados desta 

matriz foram disponibilizados pelo NEREUS
40

, e podem ser resumidos pelas tabelas abaixo, 

idênticas as exibidas na seção “5.1”, que demonstram o consumo intermediário inter-regional. 

 

                                                 
40

 Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP. 



73 

 
Tabela 25. Consumo Intermediário 2004. 

Participação do Consumo de Bens Intermediários de cada Região – 2004 

  NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL 

NORTE 66% 1% 1% 2% 1% 

NORDESTE 3% 73% 3% 3% 2% 

CENTRO-OESTE 3% 2% 66% 2% 2% 

SUDESTE 22% 19% 23% 87% 20% 

SUL 6% 5% 7% 6% 75% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabela 26. Consumo Intermediário 2009. 

Participação do Consumo de Bens Intermediários de cada Região - 2009 

  NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL 

NORTE 51% 2% 2% 2% 2% 

NORDESTE 6% 64% 5% 4% 4% 

CENTRO-OESTE 4% 2% 58% 2% 3% 

SUDESTE 32% 26% 27% 85% 23% 

SUL 7% 6% 8% 6% 69% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

ii) Matriz 𝐴235𝑥280 – Remuneração Setorial dos Fatores de Produção. 

A Matriz A2 indica quanto cada atividade de cada região paga para os fatores trabalho e 

capital. O primeiro é dividido em seis grupos, segundo a escolaridade; enquanto a 

remuneração do capital não é desagregada por grupos. 

 

Para a elaboração desta matriz foram necessárias duas fontes de dados principais. A matriz de 

Insumo Produto do NEREUS e a PNAD, ambas para os anos de 2004 e 2009. A partir da 

primeira, temos os dados de Remunerações, Excedente Operacional Bruto (EOB) e de 

Rendimento Misto Bruto (RMB) pagos por cada setor de cada região.  

 

O EOB de cada região é transferido para o fator capital dessa região. As Remunerações 

(Salários + Contribuições Sociais) de cada região são divididas entre as classes de mão-de-

obra segundo dados da PNAD. Nesta pesquisa é possível obter o setor de trabalho e a 

remuneração na atividade principal e secundária declarada por cada indivíduo empregado, 

assim como a sua escolaridade. A partir desses dados, é identificado quanto da remuneração 

de cada setor produtivo vai para cada tipo de mão-de-obra da região.  
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Já os dados de RMB são, segundo IBGE (2008)
41

, dados de remuneração de trabalhadores por 

conta-própria e empregadores que, devido à natureza do seu ganho, não pode ser especificada 

como renda do trabalho ou capital. Portanto, é necessária uma estratégia de identificação do 

que é rendimento de trabalho e do que é rendimento de capital do RMB
42

, ou a designação de 

um fator específico misto
43

. 

 

Nesta dissertação optou-se por seguir uma estratégia semelhante à de Mostafa, Souza, 

Monteiro e Vaz (2010), ou seja, fazer uma regressão típica de salários para identificar como 

características de raça, capital humano e setor de ocupação explicam sua remuneração. Com o 

valor dos coeficientes estimados, podemos calcular qual seria a remuneração esperada do 

fator trabalho de um empregador ou trabalhador por conta-própria a partir de suas 

características. Portanto, foi realizado o seguinte:  

1) Foram excluídos da base de dados os empregadores e os trabalhadores por conta-

própria;  

2) Estimou-se uma regressão típica de salários pelo método de Mínimos Quadrados 

Ordinários, com variância robusta, com o intuito de identificar quanto cada 

característica do trabalhador está associada a sua remuneração. 

ln 𝑆𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜

=  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑜 +  𝛽2𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 +  𝛽3𝐴𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜

+ 𝛽4𝐴𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑜2 + 𝛽5𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒2 + 𝛽6𝐴𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜2

+ 𝛽𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑎ç𝑎 + 𝛽𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜

+ 𝛽𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠 𝑆𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 + 𝛽𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑑𝑒 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜  

3) A partir dos coeficientes estimados em “2)” foi estimada qual seria a remuneração do 

fator trabalho dos empregadores e trabalhadores por conta própria, devido ao seu 

capital humano.  

4) Compararam-se os valores previstos de remuneração dos empregadores e conta-

própria com os declarados na PNAD. Se o valor previsto fosse menor que o declarado, 

considerou-se que o valor previsto era todo rendimento do trabalho e o excedente 

deveria ser rendimento de capital; já se o valor previsto fosse maior ou igual ao 

                                                 
41

 IBGE (2008) “Os trabalhadores por conta própria e os empregadores recebem rendimento misto, e não 

remuneração de empregados. A denominação rendimento misto é devida à natureza do ganho do trabalhador, 

que não pode ser especificada como rendimento do trabalho ou do capital”. 
42

 Mostafa, Souza, Monteiro e Vaz (2010) e Tourinho (2008) adotam essa estratégia. 
43

 Tourinho (2003) trabalha com um fator a mais, o autônomo, ao qual atribui o RMB. 
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declarado, considerou-se que todo o valor declarado era rendimento do trabalho e que 

não havia rendimento do fator capital. 
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Figura 13. Regressão típica de salários – Coeficientes e Desvio Padrão para 2004 e 2009.

PNAD Descrição Coeficiente Desvio-Padrão T-student P-valor Coeficiente Desvio-Padrão T-student P-valor

- Constante 4,20848 0,0432038 97,41 0,000 3,79429 0,0364152 104,2 0,000

V4803 Anos de Estudo -0,01565 0,0019686 -7,95 0,000 -0,03354 0,0018674 -17,96 0,000

V8005 Idade 0,01661 0,0002154 77,09 0,000 0,06183 0,0008753 70,63 0,000

V9611 Anos no Trabalho 0,03077 0,0013141 23,42 0,000 0,02240 0,0006882 32,54 0,000

V4703 Anos de Estudo ao quadrado 0,00598 0,0001152 51,92 0,000 0,00629 0,0001039 60,52 0,000

V8005 Idade ao quadrado -0,00002 0,0000002 -67,48 0,000 -0,00064 0,0000115 -55,77 0,000

V9611 Anos no Trabalho ao quadrado -0,00055 0,0000541 -10,22 0,000 -0,00030 0,0000258 -11,47 0,000

V4707 Horas Trabalhadas na Semana de Referëncia 0,13956 0,0019950 69,96 0,000 0,13766 0,0018908 72,8 0,000

V0404 Dummy Cor/Raça Branca 0,06002 0,0402845 1,49 0,136 0,04651 0,0310443 1,5 0,134

V0404 Dummy Cor/Raça Preta -0,05012 0,0406935 -1,23 0,218 -0,04910 0,0313939 -1,56 0,118

V0404 Dummy Cor/Raça Amarela 0,19999 0,0552604 3,62 0,000 0,11116 0,0442211 2,51 0,012

V0404 Dummy Cor/Raça Parda -0,06170 0,0402745 -1,53 0,126 -0,05525 0,0310347 -1,78 0,075

V0302 Dummy Sexo Feminino -0,25570 0,0043913 -58,23 0,000 -0,25371 0,0038390 -66,09 0,000

V4809 Dummy Agrícola -0,24078 0,0098396 -24,47 0,000 - - - -

V4809 Dummy Outras Atividades Industriais 0,34538 0,0180609 19,12 0,000 0,63881 0,0174268 36,66 0,000

V4809 Dummy Indústria de Transformação 0,10839 0,0073079 14,83 0,000 0,37206 0,0086857 42,84 0,000

V4809 Dummy Construção 0,00604 0,0102376 0,59 0,555 0,32980 0,0098909 33,34 0,000

V4809 Dummy Comércio e Reparação -0,06819 0,0073198 -9,32 0,000 0,23478 0,0087903 26,71 0,000

V4809 Dummy Alojamento e Alimentação -0,14940 0,0108856 -13,72 0,000 0,17773 0,0109415 16,24 0,000

V4809 Dummy Transporte Armazenagem e Comunicação 0,15602 0,0099449 15,69 0,000 0,39257 0,0103335 37,99 0,000

V4809 Dummy Administração Pública 0,22615 0,0085078 26,58 0,000 0,58154 0,0103205 56,35 0,000

V4809 Dummy Educação, Saúde e Serviços Sociais - - - - 0,28516 0,0095931 29,73 0,000

V4809 Dummy Serviços Domésticos -0,37592 0,0077687 -48,39 0,000 -0,11106 0,0096026 -11,57 0,000

V4809 Dummy Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais -0,12606 0,0112148 -11,24 0,000 0,21502 0,0122153 17,6 0,000

V4809 Dummy Outras Atividades 0,10721 0,0080206 13,37 0,000 0,36986 0,0095603 38,69 0,000

UF Dummy Região Norte 0,24354 0,0062433 39,01 0,000 0,21639 0,0056461 38,33 0,000

UF Dummy Região Centro-Oeste 0,32204 0,0067464 47,74 0,000 0,30414 0,0061797 49,22 0,000

UF Dummy Distrito Federal 0,66725 0,0111338 59,93 0,000 0,61145 0,0101944 59,98 0,000

UF Dummy Região Sudeste 0,34194 0,0049433 69,17 0,000 0,31113 0,0044080 70,58 0,000

UF Dummy Região Sul 0,34780 0,0058958 58,99 0,000 0,34429 0,0052837 65,16 0,000

V4728 Dummy Área Urbana 0,12635 0,0067818 18,63 0,000 0,13344 0,0060388 22,1 0,000

Número de Observações

 R - Quadrado

111.083 122.255

0,5555 0,55604

Regressão 2004 Regressão 2009Variáveis

Variável dependente: Logaritmo Natural do Rendimento mensal do trabalho principal para pessoas de 10 anos ou mais de idade
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Tabela 27. Participação de cada fator na remuneração total dos fatores. 

Setores 

2004 2009 

Trabalho - Anos de Estudo 

Capital 

Trabalho - Anos de Estudo 

Capital Até 1 

ano 

De 1 

a 3 

anos 

De 4 

a 7 

anos 

De 8 

a 10 

anos 

De 

11 a 

14 

anos 

15 

anos 

ou 

mais 

Até 1 

ano 

De 1 

a 3 

anos 

De 4 

a 7 

anos 

De 8 

a 10 

anos 

De 

11 a 

14 

anos 

15 

anos 

ou 

mais 

Agricultura, silvicultura, expl. florestal 8% 9% 18% 5% 6% 2% 51% 8% 9% 18% 7% 8% 3% 48% 

Pecuária e pesca 10% 13% 26% 7% 13% 6% 24% 9% 10% 21% 8% 12% 6% 35% 

Petróleo e gás natural 0% 0% 1% 2% 20% 8% 69% 0% 0% 1% 1% 20% 21% 57% 

Minério de ferro 0% 0% 2% 3% 7% 2% 86% 0% 0% 1% 2% 11% 4% 82% 

Outros da indústria extrativa 4% 5% 8% 7% 10% 1% 65% 2% 3% 10% 5% 15% 14% 52% 

Alimentos e Bebidas 1% 3% 12% 9% 18% 6% 51% 2% 3% 13% 11% 27% 11% 33% 

Produtos do fumo 3% 5% 24% 4% 5% 0% 59% 4% 11% 22% 4% 9% 4% 46% 

Têxteis 1% 2% 11% 10% 18% 6% 51% 1% 2% 10% 11% 25% 12% 40% 

Artigos do vestuário e acessórios 1% 5% 23% 18% 24% 6% 23% 2% 3% 20% 17% 30% 7% 21% 

Artefatos de couro e calçados 2% 4% 26% 19% 26% 5% 18% 1% 3% 22% 18% 35% 5% 16% 

Produtos de madeira – ex. móveis 3% 5% 13% 9% 11% 4% 54% 3% 5% 13% 13% 18% 8% 40% 

Celulose e produtos de papel 0% 0% 4% 7% 16% 11% 61% 0% 1% 4% 7% 25% 23% 41% 

Jornais, revistas, discos 0% 0% 5% 8% 22% 13% 53% 0% 0% 3% 6% 21% 16% 54% 

Refino de petróleo e coque 0% 0% 1% 4% 9% 9% 77% 0% 0% 1% 1% 7% 6% 85% 

Álcool 1% 2% 5% 4% 6% 3% 79% 1% 2% 5% 5% 17% 5% 65% 

Produtos químicos 1% 1% 4% 4% 14% 10% 65% 0% 1% 4% 7% 23% 14% 52% 

Fabricação de resina e elastômeros 0% 1% 4% 4% 13% 4% 74% 1% 2% 8% 11% 37% 13% 28% 

Produtos farmacêuticos 0% 0% 4% 4% 15% 24% 53% 0% 0% 1% 1% 15% 22% 60% 

Defensivos agrícolas 0% 1% 4% 4% 13% 11% 68% 0% 1% 6% 13% 32% 19% 30% 

Perfumaria, higiene e limpeza 0% 1% 3% 4% 20% 13% 59% 1% 0% 3% 4% 17% 15% 60% 

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 1% 0% 8% 4% 37% 16% 32% 0% 1% 6% 3% 28% 8% 53% 

Produtos e preparados químicos diversos 1% 1% 7% 7% 24% 21% 39% 0% 1% 5% 11% 26% 15% 42% 

Artigos de borracha e plástico 1% 1% 8% 8% 35% 9% 38% 1% 1% 7% 10% 31% 13% 37% 

Cimento 1% 3% 4% 3% 4% 3% 81% 2% 3% 8% 7% 10% 2% 67% 

Outros prod. de min. não-metálicos 2% 4% 15% 12% 16% 11% 42% 2% 3% 12% 9% 24% 11% 40% 

Fabricação de aço e derivados 0% 1% 4% 3% 12% 4% 75% 0% 0% 3% 4% 18% 13% 62% 

Metalurgia de metais não-ferrosos 0% 1% 4% 7% 15% 3% 69% 0% 1% 7% 9% 35% 5% 43% 

Produtos de metal - exclusive máquinas e 

equipamentos 1% 1% 11% 9% 17% 9% 53% 1% 2% 10% 11% 20% 9% 47% 

Máquinas e equipamentos, inclusive 

manutenção e reparos 1% 2% 10% 11% 24% 16% 36% 1% 1% 8% 11% 39% 17% 24% 

Eletrodomésticos 0% 1% 5% 9% 24% 14% 47% 0% 0% 3% 5% 38% 15% 38% 

Máquinas para escritório e equipamentos 

de informática 0% 1% 2% 5% 30% 28% 34% 1% 3% 0% 11% 35% 26% 26% 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0% 0% 7% 9% 20% 20% 44% 0% 1% 5% 8% 32% 21% 33% 

Material eletrônico e equipamentos de 

comunicações 0% 0% 4% 6% 46% 21% 24% 0% 0% 4% 4% 51% 18% 23% 

Aparelhos/instrumentos médico-

hospitalar, medida e óptico 1% 0% 3% 3% 20% 14% 60% 0% 0% 1% 3% 28% 11% 57% 

Automóveis, camionetas e utilitários 0% 2% 13% 15% 54% 43% -28% 1% 1% 6% 9% 45% 35% 4% 

Caminhões e ônibus 0% 2% 8% 11% 34% 30% 14% 1% 0% 3% 7% 43% 32% 14% 

Peças e acessórios para veículos 

automotores 1% 1% 6% 11% 33% 15% 33% 0% 1% 7% 9% 45% 14% 25% 

Outros equipamentos de transporte 2% 1% 6% 10% 31% 30% 20% 1% 1% 4% 8% 42% 17% 27% 

Móveis e produtos das indústrias 

diversas 1% 3% 15% 11% 15% 3% 51% 1% 2% 12% 9% 21% 6% 48% 

Eletricidade e gás, água, esgoto e 

limpeza urbana 1% 1% 2% 2% 8% 7% 79% 1% 1% 3% 3% 10% 9% 75% 

Construção 3% 6% 17% 7% 7% 5% 55% 3% 6% 18% 10% 13% 6% 44% 

Comércio 1% 2% 9% 9% 24% 8% 47% 1% 2% 7% 9% 27% 9% 46% 

Transporte, armazenagem e correio 1% 3% 15% 11% 18% 7% 46% 1% 3% 13% 10% 24% 8% 41% 

Serviços de informação 0% 0% 2% 3% 14% 16% 66% 0% 0% 2% 3% 19% 23% 53% 

Intermediação financeira e seguros 0% 0% 1% 2% 20% 26% 51% 0% 0% 0% 1% 14% 22% 62% 

Serviços imobiliários e aluguel 0% 0% 1% 0% 1% 1% 97% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 96% 

Serviços de manutenção e reparação  1% 4% 17% 12% 17% 3% 46% 1% 3% 14% 12% 22% 4% 44% 

Serviços de alojamento e alim. 2% 4% 16% 12% 18% 5% 43% 2% 3% 11% 11% 20% 6% 47% 

Serviços prestados às empresas 1% 1% 4% 5% 21% 33% 36% 0% 1% 3% 4% 21% 35% 36% 

Educação mercantil 0% 1% 2% 3% 28% 59% 7% 1% 0% 2% 3% 29% 62% 4% 

Saúde mercantil 0% 0% 1% 2% 14% 50% 32% 0% 0% 1% 2% 16% 50% 31% 

Serviços prestados às famílias e 

associativas 2% 3% 14% 15% 26% 11% 28% 2% 2% 11% 15% 34% 13% 24% 

Serviços domésticos 9% 15% 42% 21% 13% 0% 0% 8% 13% 38% 21% 19% 1% 0% 

Educação pública 1% 1% 3% 3% 30% 55% 8% 1% 1% 2% 2% 25% 65% 5% 

Saúde pública 1% 1% 3% 7% 32% 47% 9% 0% 1% 3% 4% 32% 56% 4% 

Adm. pública e seguridade social 1% 2% 5% 6% 30% 42% 15% 1% 1% 3% 5% 30% 47% 13% 

TOTAL 2% 2% 8% 6% 18% 16% 48% 1% 2% 7% 6% 21% 20% 43% 
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Com essa estratégia, identifica-se que cerca de 48% do RMB de 2004 é devido ao fator 

trabalho, em 2009, cerca de 45%. 

 

iii) Vetor 𝐴51𝑥280 – Importações de Bens Intermediários 

Este vetor indica quanto cada setor de cada região gastou com importações, incluindo o valor 

gasto com impostos indiretos sobre importados. Estes valores são obtidos da Matriz de Insumo 

Produto estimada pelo NEREUS. 

 

iv) Vetor 𝐴61𝑥280 – Pagamento de Impostos Indiretos 

Este vetor indica quanto cada setor de cada região gastou com impostos indiretos incidentes 

sobre produtos nacionais. Estes valores são obtidos da Matriz de Insumo Produto estimada 

pelo NEREUS, como resultado da soma do ICMS, IPI e Outros Impostos Indiretos Líquidos. 

 

v) Vetor 𝐴71𝑥280 – Pagamento de Outros Impostos 

Este vetor indica quanto cada setor de cada região gastou com outros impostos líquidos de 

outros subsídios sobre a produção. Estes valores são obtidos da Matriz de Insumo Produto 

estimada pelo NEREUS. 

 

vi) Matriz 𝐵360𝑥35 – Apropriação da Renda de Fatores pelas Famílias 

Esta matriz indica como a remuneração dos fatores se traduz em renda para as famílias das 

doze classes de renda e das cinco regiões desse estudo. A construção dessa matriz pode ser 

dividida em duas etapas. Na primeira é distribuído o rendimento da mão-de-obra e na segunda, 

é distribuído o rendimento do capital. 

 

O rendimento do fator trabalho é distribuído com base na PNAD, que é capaz de identificar o 

valor do rendimento do trabalhador, quantos anos de estudo ele possui e o setor para o qual ele 

trabalha. Além dessas informações, é feita a hipótese de que todos os trabalhadores são 

remunerados na própria região de residência, de forma que o pagamento de salários da região 

Norte para a região Nordeste é zero, por exemplo. 
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Tabela 28. Participação de Cada Fator na Renda de Fatores das Famílias – 2004. 

Classes de Renda 

Menos 

de 1 ano 

de 

estudo 

1 a 3 

anos de 

estudo 

4 a 7 

anos de 

estudo 

8 a 10 

anos de 

estudo 

11 a 14 

anos de 

estudo 

15 ou 

mais 

anos de 

estudo 

Capital Total 

De 0 até R$57 30% 25% 30% 9% 5% 0% 1% 100% 

De 57,01 até R$89 19% 20% 36% 14% 9% 0% 2% 100% 

De 89,01 até R$125 14% 17% 36% 16% 14% 0% 3% 100% 

De 125,01 até R$162 10% 14% 34% 19% 19% 1% 2% 100% 

De 162,01 até R$208 8% 11% 31% 21% 24% 1% 4% 100% 

De 208,01 até R$265 6% 9% 29% 21% 27% 2% 7% 100% 

De 265,01 até R$350 3% 7% 24% 19% 34% 3% 10% 100% 

De 350,01 até R$499 3% 5% 19% 17% 38% 7% 10% 100% 

De 499,01 até R$824 1% 3% 12% 12% 39% 14% 19% 100% 

De 824,01 até R$1290 1% 1% 6% 6% 34% 26% 26% 100% 

De 1290,01 até R$1945 0% 1% 3% 4% 25% 39% 28% 100% 

Mais de R$1945 0% 0% 2% 2% 14% 49% 33% 100% 

 

Tabela 29. Participação de Cada Fator na Renda de Fatores das Famílias – 2009. 

Classes de Renda 

Menos 

de 1 ano 

de 

estudo 

1 a 3 

anos de 

estudo 

4 a 7 

anos de 

estudo 

8 a 10 

anos de 

estudo 

11 a 14 

anos de 

estudo 

15 ou 

mais 

anos de 

estudo 

Capital Total 

De 0 até R$72 29% 22% 29% 10% 8% 0% 2% 100% 

De 72,01 até R$113 20% 20% 34% 14% 11% 1% 1% 100% 

De 113,01 até R$159 12% 15% 35% 16% 19% 1% 2% 100% 

De 159,01 até R$206 9% 13% 33% 19% 23% 2% 1% 100% 

De 206,01 até R$264 8% 11% 29% 19% 29% 2% 2% 100% 

De 264,01 até R$336 6% 8% 26% 20% 33% 3% 3% 100% 

De 336,01 até R$444 4% 6% 23% 19% 37% 4% 6% 100% 

De 444,01 até R$634 3% 5% 18% 17% 43% 7% 7% 100% 

De 634,01 até R$1046 2% 3% 12% 12% 43% 14% 14% 100% 

De 1046,01 até R$1638 1% 1% 6% 7% 36% 28% 20% 100% 

De 1638,01 até R$2469 0% 1% 3% 4% 30% 40% 20% 100% 

Mais de R$2469 0% 0% 1% 2% 15% 54% 27% 100% 

 

A distribuição do rendimento do capital é mais complicada que a do fator trabalho, devido à 

dificuldade de adotarmos a hipótese simplificadora de que todo o rendimento de Capital é 

apropriado por residentes da região. A alternativa é utilizar informações sobre apropriação de 

rendimento do capital pelas famílias e comparar esta proporção com o que é gerado pela 

própria região. Se for apropriado relativamente mais do que é gerado, é porque as famílias da 

região se apropriam do excedente das demais regiões. 

 

Essa foi a estratégia escolhida para a distribuição do rendimento do capital. No entanto, ainda é 

necessária mais uma suposição para identificar qual região paga o excedente de capital, no 
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caso de haver mais de uma região com superávit
44

. A suposição adotada foi a de que a região 

deficitária (que recebe rendimentos de capital de outras regiões) recebe de cada região de 

acordo com o superávit relativo da região. Por exemplo, em 2004 a região Nordeste era 

Deficitária, pois gerou cerca de 12% do total de capital, mas apropriou-se de cerca de 14% de 

todo o capital gerado no país. De forma que essa diferença de 1,6% foi paga pelas regiões 

superavitárias em 2004, ou seja, Sul e Norte, que pagaram proporcionalmente ao seu superávit. 

Como o Sul gerou superávit maior, ele pagou 1,3% para o Nordeste, enquanto o Norte pagou 

0,3%. 

 

Para finalizar a estratégia de identificação da distribuição do rendimento dos capitais, falta 

esclarecer quais informações foram utilizadas para identificar a apropriação de capital por parte 

das famílias. De maneira similar à realizada por Grijó (2005), foi usada a distribuição de 

Lucros e de Rendimento dos Empregadores como proxy para a renda do capital. O resultado da 

estratégia adotada nesse trabalho pode ser resumido pelas tabelas abaixo. 

 

Tabela 30. Distribuição do Capital Gerado na região para as famílias de cada região – 2009. 

  
Norte Nordeste 

Centro-

Oeste 
Sudeste Sul 

Renda do Capital Gerada 

(Total em R$ milhões) 
63.307 150.590 111.759 662.947 204.905 

Norte 72,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nordeste 0,4% 100,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Centro-Oeste 1,0% 0,0% 100,0% 0,3% 0,0% 

Sudeste 0,0% 0,0% 0,0% 92,8% 0,0% 

Sul 25,8% 0,0% 0,0% 6,8% 100,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  

                                                 
44

 Na lógica desenvolvida, uma região apresenta superávit de rendimento de capital se gera mais relativamente do 

rendimento de capital do que o que as famílias da região se apropriam. Por exemplo, em 2009, o Nordeste 

respondia por 12,6% do total gerado, enquanto que o apropriado pelas famílias respondia a 12,7% do total 

(segundo dados da POF), de forma que a região é considerada deficitária e, portanto, recebe rendimentos de capital 

de outras regiões. 
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Tabela 31. Distribuição do Capital Gerado na região para as famílias de cada região – 2004. 

  
Norte Nordeste 

Centro-

Oeste 
Sudeste Sul 

Renda do Capital Gerada 

(Total em R$ milhões) 
38.521 98.241 62.193 446.023 136.443 

Norte 92,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nordeste 5,9% 100,0% 0,0% 0,0% 7,2% 

Centro-Oeste 1,6% 0,0% 100,0% 0,0% 1,9% 

Sudeste 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Sul 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 90,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

vii) Vetor 𝐵41𝑥35 – Apropriação da Renda de Fatores pelas Empresas 

Este vetor indica quanto as Empresas se apropriam da renda de Capital de cada região. Essa 

distribuição é feita a partir da suposição de que, se alguma parte da renda do capital é 

apropriada pelas empresas, então essa mesma fração da renda do capital de todas as regiões é 

distribuída às Empresas. Para identificar essa fração são utilizados dados de recursos da CEI, 

conta B.2 Excedente Operacional Bruto. 

 

Tabela 32. Renda do Capital Total e apropriada pelas empresas - dados de 2004. 

 

Norte Nordeste 
Centro-

Oeste 
Sudeste Sul 

Renda do Capital - Total 38.521 98.241 62.193 446.023 136.443 

Renda do Capital Apropriado pelas Empresas (66,6%) 25.650 65.416 41.413 296.991 90.852 

 

Tabela 33. Renda do Capital Total e apropriada pelas empresas - dados de 2009. 

 

Norte Nordeste 
Centro-

Oeste 
Sudeste Sul 

Renda do Capital - Total 63.307 150.590 111.759 662.947 204.905 

Renda do Capital Apropriado pelas Empresas (68,8%) 43.524 103.533 76.836 455.785 140.875 

 

viii) Vetor 𝐵91𝑥35 – Apropriação da Renda de Fatores pelo Governo 

Este vetor indica quanto o Governo se apropria da renda de Capital de cada região, já que a 

renda do fator trabalho não remunera o governo. Essa distribuição é feita seguindo a mesma 

lógica do vetor anterior, ou seja, se 4% de toda a renda do Capital é apropriada pelo Governo, 

então, em cada região, 4% da renda do Capital gerada na região é paga ao Governo. 
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Tabela 34. Renda do Capital Total e apropriada pelo Governo - dados de 2004. 

 

Norte Nordeste 
Centro-

Oeste 
Sudeste Sul 

Renda do Capital - Total 38.521 98.241 62.193 446.023 136.443 

Renda do Capital Apropriado pelo Governo (4,0%) 1.527 3.894 2.465 17.678 5.408 

 

Tabela 35. Renda do Capital Total e apropriada pelo Governo - dados de 2009. 

 

Norte Nordeste 
Centro-

Oeste 
Sudeste Sul 

Renda do Capital - Total 63.307 150.590 111.759 662.947 204.905 

Renda do Capital Apropriado pelo Governo (3,9%) 2.448 5.823 4.321 25.635 7.923 

  

ix) Vetor 𝐵131𝑥35 – Apropriação da Renda de Fatores pelo Resto do Mundo 

Este vetor indica a remuneração líquida do fator trabalho para não residentes. Ou seja, o valor 

será positivo se forem pagos mais salários a não residentes do que o que for recebido pelos 

residentes. Se o contrário ocorre, então os residentes absorvem renda do fator trabalho do 

exterior e o valor é negativo. 

 

A distribuição do valor identificado nas CEIs segue a hipótese de que apenas os trabalhadores 

mais qualificados recebem salários líquidos do exterior. Ou seja, nesse estudo considerou-se 

que apenas os indivíduos com onze ou mais anos de estudo recebiam esses salários. Esta 

hipótese está associada à expectativa de que grande parte da contratação formal de não 

residentes em um país é em busca de trabalho qualificado e/ou que exige um conhecimento 

específico. Portanto, seguindo esta lógica, a distribuição utilizada é a de pagamento do fator 

trabalho de cada região para os indivíduos com mais de onze anos de estudo.  

 

Um valor negativo indica que do total pago para cada fator no país, parte é paga pelo Resto do 

Mundo, de forma que esse valor deve ser subtraído do total que é pago pelas atividades 

produtivas domésticas. 

 

Tabela 36. Remunerações ao Resto do Mundo – Total e Participação de cada Região. 

Ano 

Remunerações 

ao Resto do 

Mundo (R$ 

Milhões) 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

Total 11 a 14 
anos de 

estudo 

15 ou 

mais 

anos de 
estudo 

11 a 14 
anos de 

estudo 

15 ou 

mais 

anos de 
estudo 

11 a 14 
anos de 

estudo 

15 ou 

mais 

anos de 
estudo 

11 a 14 
anos de 

estudo 

15 ou 

mais 

anos de 
estudo 

11 a 14 
anos de 

estudo 

15 ou 

mais 

anos de 
estudo 

2004 -528 2,8% 1,8% 6,7% 5,8% 5,2% 6,4% 28,0% 26,8% 9,2% 7,3% 100,0% 

2009 -1218 2,7% 1,9% 7,4% 6,4% 4,5% 6,4% 28,1% 27,2% 8,1% 7,1% 100,0% 
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x) Matriz 𝐶1280𝑥60 – Matriz de Consumo das Famílias. 

Esta matriz identifica quanto as famílias de cada classe de renda, de cada região, consomem 

dos diversos setores, de cada região. Os dados de consumo das famílias de cada região são 

obtidos da Matriz de Insumo Produto estimada pelo NEREUS. Estes dados precisam ser 

desagregados nas doze classes de renda familiar per capita. Isso é feito a partir dos microdados 

das POFs de 2002/2003 e 2008/2009. Sendo que a primeira é utilizada como referencial na 

desagregação do consumo das famílias em 2004 e a segunda como referencial de 2009. 

 

Para a realização dessa desagregação, é necessário associar a cada um dos mais de dez mil 

produtos das POFs um dos 110 produtos da MIP
45

. Essa tarefa é feita de acordo com o tradutor 

da POF disponibilizado pelo IBGE
46

, e algumas correspondências adicionais feitas pelo autor, 

em conformidade com o tradutor e com a classificação de cada produto. 

 

A partir dos microdados da POF e dessa correspondência, conseguimos identificar quando 

cada classe de renda consome proporcionalmente de cada um dos produtos identificados na 

MIP. Essa proporção é utilizada para distribuir o consumo total das famílias de uma região 

entre as diversas classes de renda. 

 

A partir do consumo final de produtos, ainda é necessária a Matriz de Produção de cada ano, 

para que seja calculado o consumo por setor, que é o identificado na Matriz de Contabilidade 

Social utilizada neste trabalho. Essa matriz de produção regional é também disponibilizada 

pelo NEREUS e estimada a partir de dados da TRU divulgadas pelo IBGE. Para 2004, na é 

assumido que todas as regiões apresentam a mesma Matriz de Produção; já para 2009, devido à 

mudança metodológica na estimação destas matrizes por parte do NEREUS, permitiu-se que 

elas apresentassem diferenças regionais.  

 

xi) Vetor 𝐶51𝑥60 – Consumo de Bens e Serviços Importados pelas Famílias. 

                                                 
45

 Essa correspondência não é exibida neste apêndice por ser muito extensa, mas está presente no arquivo que 

acompanha a dissertação. 
46

 Tradutor POF 2002-2003 para as Contas Nacionais. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/2009/Trad_POF_2003xContas.xls 
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Este vetor indica quanto cada classe de renda consumiu de Bens e Serviços Importados. Essa 

decomposição é feita com base nos dados das MIPs do NEREUS, nas informações das TRUs 

de 2004 e de 2009 e nas POFs de 2002/2003 e 2008/2009, divulgadas pelo IBGE. 

 

A partir dos dados das MIPs é identificado quanto as famílias de cada região consomem de 

importados, valor que deve ser decomposto por classe de renda. Para fazer isso, identifica-se, a 

partir de dados da TRU qual é o valor importado de cada produto/serviço pelo Brasil. A partir 

disso, cria-se uma ponderação de cada produto e serviço em relação ao valor total importado. 

Esse “peso” é então utilizado para ponderar a distribuição do consumo de produtos pelas 

famílias divididas em classe de renda. De forma que quanto maior o peso de um produto no 

total Importado, maior é o peso dado à distribuição de seu consumo entre as classes de renda 

no momento de identificar a distribuição dos importados consumidos pelas famílias. 

 

Tabela 37. Participação de cada classe de renda no Consumo de Importados – 2004. 

De 0 

até 

R$57 

De 

57,01 

até 

R$89 

De 

89,01 

até 

R$125 

De 

125,01 

até 

R$162 

De 

162,01 

até 

R$208 

De 

208,01 

até 

R$265 

De 

265,01 

até 

R$350 

De 

350,01 

até 

R$499 

De 

499,01 

até 

R$824 

De 

824,01 

até 

R$1290 

De 

1290,01 

até 

R$1945 

Mais de 

R$1945 

1,6% 2,2% 3,3% 4,0% 5,3% 6,5% 8,6% 11,3% 17,6% 13,7% 9,3% 16,5% 

 

Tabela 38. Participação de cada classe de renda no Consumo de Importados – 2009. 

De 0 

até 

R$72 

De 

72,01 

até 

R$113 

De 

113,01 

até 

R$159 

De 

159,01 

até 

R$206 

De 

206,01 

até 

R$264 

De 

264,01 

até 

R$336 

De 

336,01 

até 

R$444 

De 

444,01 

até 

R$634 

De 

634,01 

até 

R$1046 

De 

1046,01 

até 

R$1638 

De 

1638,01 

até 

R$2469 

Mais de 

R$2469 

0,8% 1,0% 2,0% 2,4% 3,5% 5,1% 7,0% 13,3% 18,6% 15,0% 10,5% 20,8% 

 

xii) Vetor 𝐶61𝑥60 – Pagamento de Impostos Indiretos Sobre o Consumo das Famílias 

Este vetor indica quanto cada classe de renda pagou de impostos indiretos no consumo de bens 

e serviços produzidos domesticamente. Essa decomposição é feita com base nos dados das 

MIPs do NEREUS, nas informações das TRUs e nas POFs, de forma semelhante ao consumo 

de Importados.  

 

Ou seja, da MIP é obtido o total gasto com impostos indiretos pelas famílias de cada região. 

Esse total é distribuído a partir de duas ponderações: a participação de cada classe de renda no 

consumo de cada produto, estimada via POF; e a participação do Imposto Indireto arrecadado 

em cada produto ou serviço em relação ao total arrecadado, obtida das TRUs. Assim, quanto 
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maior a participação do consumo de uma classe de renda em um produto que tem maior 

incidência de Imposto Indireto, maior é o imposto indireto pago pelas famílias dessa classe de 

renda. 

 

Tabela 39. Participação de cada classe de renda no pagamento de Impostos Indiretos – 2004. 

De 0 

até 

R$57 

De 

57,01 

até 

R$89 

De 

89,01 

até 

R$125 

De 

125,01 

até 

R$162 

De 

162,01 

até 

R$208 

De 

208,01 

até 

R$265 

De 

265,01 

até 

R$350 

De 

350,01 

até 

R$499 

De 

499,01 

até 

R$824 

De 

824,01 

até 

R$1290 

De 

1290,01 

até 

R$1945 

Mais 

de 

R$1945 

1,6% 2,3% 3,5% 4,2% 5,6% 6,9% 8,9% 11,6% 17,9% 13,3% 9,1% 15,1% 

 

Tabela 40. Participação de cada classe de renda no pagamento de Impostos Indiretos – 2009. 

De 0 

até 

R$72 

De 

72,01 

até 

R$113 

De 

113,01 

até 

R$159 

De 

159,01 

até 

R$206 

De 

206,01 

até 

R$264 

De 

264,01 

até 

R$336 

De 

336,01 

até 

R$444 

De 

444,01 

até 

R$634 

De 

634,01 

até 

R$1046 

De 

1046,01 

até 

R$1638 

De 

1638,01 

até 

R$2469 

Mais 

de 

R$2469 

0,8% 1,0% 2,0% 2,5% 3,6% 5,1% 7,0% 13,5% 18,9% 14,9% 10,5% 20,0% 

 

xiii) Vetor 𝐶71𝑥60 – Outros Impostos Pagos pelas Famílias. 

Este vetor indica quanto as famílias pagam de Impostos sobre a Renda, Patrimônio, etc., de 

Contribuições Sociais dos Empregados e de Contribuições Sociais de Não Assalariados. Os 

valores totais são obtidos por meio das CEIs. Para os Impostos sobre Renda, Patrimônio, etc., 

a partir do total é feita uma desagregação de forma a auxiliar na sua distribuição entre as 

famílias divididas em classes de renda e regiões. Dessa forma, temos esta conta dividida em: 

IRPF, ITR, IOF, IPVA, ITBI, IPTU e Demais Impostos sobre Renda, Patrimônio, etc. 

 

a) Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) -  

O total pago com Imposto de Renda Pessoa Física é obtido da Tabela de Arrecadação por 

Estado da Receita Federal do Brasil. Este total arrecadado por unidade federativa é 

dividido entre as famílias divididas nas classes de renda segundo os dados das POFs de 

2002/2003 para o ano de 2004 e de 2008/2009 para o ano de 2009. 

 

b) Imposto Territorial Rural (ITR) 

O total pago com ITR é obtido por meio da mesma tabela da Receita Federal do Brasil 

utilizada para o IRPF. Esse total é dividido entre as famílias por meio da POF, já que nos 

seus microdados há informação do total arrecado com este imposto incidente sobre o 

imóvel do morador assim como de outros imóveis que ele possua. 
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c) Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) 

O total pago com IOF é obtido por meio da Receita Federal do Brasil com base nos 

mesmos dados de arrecadação dos dois tributos anteriores. No entanto, para o IOF é 

necessário realizar um ajuste adicional, já que ele não é pago apenas pelas pessoas físicas. 

A partir dos relatórios de Análise da Arrecadação das Receitas Federais de dezembro de 

2004 e de dezembro de 2009, têm-se as proporções do total arrecadado com IOF para 

operações de Crédito – Pessoa Física em relação ao total arrecadado com o IOF. Utiliza-se 

essa proporção sobre a arrecadação de todas as UFs para estimar quanto foi pago de IOF 

pelas famílias de cada UF. 

 

Por fim, esse valor arrecadado é distribuído a partir de dados das POFs. Como não havia 

informação de pagamento de IOF, decidiu-se utilizar o gasto com encargos financeiros e 

juros de empréstimos como aproximação para como deveria ser o pagamento de IOF pelas 

famílias, segundo sua classe de renda. Esta hipótese implica em assumir que o pagamento 

de IOF sobre operações de crédito das famílias é proporcional ao pagamento de juros e 

encargos financeiros pelas famílias. 

 

d) Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 

O Total arrecadado com IPVA por Unidade Federativa é obtido a partir de dados do 

Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), do Ministério da Fazenda, para os 

anos de 2004 e 2009. O total pago desse imposto é dividido pelas famílias com base nos 

microdados da POF de pagamento de IPVA  

 

e) Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 

O total arrecadado de ITBI é obtido a partir de dados do FINBRA – Finanças do Brasil. 

Este total é obtido para todos os estados, com os dados do DF junto ao estado de Goiás. A 

desagregação entre as duas unidades federativas é feita de acordo com a proporção desses 

estados no total arrecadado de IRPF, IOF, ITR e IPVA, para os quais temos informações 

desagregadas. A partir da arrecadação em cada UF, o total é dividido entre as famílias de 

cada região utilizando as informações dos microdados da POF.  
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Como a POF não possui informações específicas sobre o pagamento de ITBI e grande parte 

do valor arrecadado deve estar associado à compra e venda de imóveis, utilizou-se como 

proxy da distribuição de pagamento de ITBI o valor de aquisição de imóveis a vista ou a 

prazo, inclusive as taxas associadas a sua aquisição, conforme declarado na POF. 

 

f) Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) 

O total arrecadado de IPTU também é obtido a partir de dados do FINBRA. Portanto, 

assim como o ITBI, não foi possível identificar a arrecadação do DF, cujos dados estavam 

agregados aos de Goiás. A partir da arrecadação total por região, a distribuição entre as 

famílias é feita a partir dos microdados da POF, que tanto para 2002/2003 como 2008/2009 

possui uma informação específica de quanto os moradores pagaram de IPTU no ano, no 

próprio imóvel e em outros imóveis. 

 

g) Demais Impostos Correntes sobre Patrimônio, Renda, etc.  

Os Demais Impostos Correntes sobre Patrimônio, Renda, etc. são aqueles para os quais não 

houve uma identificação específica. Trata-se do restante de Impostos Correntes sobre 

Patrimônio, Renda, etc., excluindo os impostos identificados acima. Estes impostos que 

não foram desagregados e que, portanto, não puderam ter a sua distribuição identificada 

precisamente, representam 38% e 54% do total de impostos diretos em 2004 e 2009, 

respectivamente. 

 

Optou-se por distribuir seu valor total para o Brasil de acordo com a distribuição do 

agregado de todos os impostos diretos identificados. Associada a este procedimento está a 

hipótese de que os impostos identificados têm sua distribuição similar a dos impostos não 

identificados. 
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Tabela 41. Participação de cada classe de renda no total pago de Impostos Diretos e Contribuições 

Sociais - 2004. 

  

De 0 

até 

R$57 

De 

57,01 

até 

R$89 

De 

89,01 

até 

R$125 

De 

125,01 

até 

R$162 

De 

162,01 

até 

R$208 

De 

208,01 

até 

R$265 

De 

265,01 

até 

R$350 

De 

350,01 

até 

R$499 

De 

499,01 

até 

R$824 

De 

824,01 

até 

R$1290 

De 

1290,01 

até 

R$1945 

Mais 

de 

R$1945 

IRPF 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,06% 0,06% 0,32% 1,17% 6,84% 15,95% 18,69% 56,85% 

ITR 0,43% 0,95% 1,44% 2,54% 5,79% 3,58% 6,85% 11,29% 17,09% 19,81% 10,98% 19,26% 

IOF 0,08% 0,08% 1,03% 0,62% 5,33% 3,65% 4,60% 6,72% 27,88% 11,82% 14,54% 23,66% 

IPVA 0,18% 0,51% 0,83% 1,11% 2,09% 3,12% 5,86% 9,59% 20,00% 19,90% 14,46% 22,35% 

ITBI 0,43% 0,28% 0,56% 0,84% 1,46% 1,72% 3,54% 8,35% 7,52% 14,26% 11,95% 49,08% 

IPTU 0,37% 1,12% 1,05% 2,85% 2,76% 6,27% 9,46% 10,57% 18,99% 14,66% 11,73% 20,16% 

Demais Impostos 

correntes sobre a 

renda, patrimônio, etc. 

0,37% 1,01% 1,06% 2,35% 2,65% 5,15% 8,09% 10,07% 18,56% 15,93% 12,24% 22,53% 

Cont. sociais efetivas 

dos empregadores 
0,63% 1,53% 2,45% 3,19% 4,47% 5,47% 7,90% 10,62% 17,11% 13,70% 10,52% 22,43% 

Cont. sociais 

imputadas 
0,33% 0,86% 1,42% 1,97% 2,77% 3,44% 5,47% 7,81% 14,73% 14,60% 13,04% 33,55% 

Cont. sociais dos 

empregados 
0,79% 1,84% 2,81% 3,57% 4,91% 5,92% 8,53% 11,69% 19,58% 15,22% 10,54% 14,58% 

Cont. sociais dos não 

assalariados 
0,38% 0,67% 2,04% 2,11% 3,61% 5,15% 5,41% 12,35% 19,86% 11,75% 14,06% 22,61% 

 

Tabela 42. Participação de cada classe de renda no total pago de Impostos Diretos e Contribuições 

Sociais - 2009. 

 

De 0 
até 

R$72 

De 

72,01 

até 
R$113 

De 

113,01 

até 
R$159 

De 

159,01 

até 
R$206 

De 

206,01 

até 
R$264 

De 

264,01 

até 
R$336 

De 

336,01 

até 
R$444 

De 

444,01 

até 
R$634 

De 

634,01 

até 
R$1046 

De 

1046,01 

até 
R$1638 

De 

1638,01 

até 
R$2469 

Mais de 

R$2469 

IRPF 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,13% 0,42% 1,61% 6,29% 12,95% 15,36% 63,17% 

ITR 0,35% 2,08% 1,24% 1,64% 2,47% 3,94% 4,46% 16,08% 21,98% 11,82% 6,85% 27,09% 

IOF 0,02% 0,53% 0,49% 0,66% 0,48% 7,89% 4,86% 9,48% 26,30% 20,61% 7,79% 20,89% 

IPVA 0,22% 0,21% 0,59% 0,91% 1,38% 2,04% 4,32% 10,16% 19,29% 18,77% 14,66% 27,44% 

ITBI 0,06% 0,24% 0,27% 0,55% 0,61% 0,69% 1,30% 4,04% 12,52% 15,18% 15,26% 49,27% 

IPTU 0,23% 0,35% 0,81% 0,99% 2,24% 3,26% 5,23% 11,05% 16,34% 13,16% 10,57% 35,76% 

Demais Impostos 
correntes sobre a renda, 

patrimônio, etc. 

0,27% 0,31% 0,80% 1,03% 1,91% 2,71% 4,91% 10,32% 17,06% 15,53% 11,99% 33,18% 

Cont.sociais efetivas 
dos empregadores 

0,16% 0,51% 1,30% 1,75% 2,73% 4,25% 6,41% 11,74% 18,06% 14,64% 11,30% 27,14% 

Cont. sociais imputadas 0,09% 0,30% 0,81% 1,09% 1,79% 2,78% 4,30% 8,20% 14,35% 14,29% 12,72% 39,27% 

Cont. sociais dos 

empregados 
0,00% 0,00% 0,01% 0,06% 0,34% 1,07% 2,89% 8,09% 20,50% 22,81% 17,45% 26,78% 

Cont. sociais dos não 

assalariados 
0,11% 0,11% 0,64% 0,64% 1,51% 1,93% 3,31% 9,21% 12,00% 17,84% 14,68% 38,02% 

 

xiv) Vetor 𝐶81𝑥60 – Transferências e Pagamentos das Famílias para Resto do Mundo, 

Governo, Empresas e às Próprias Famílias. 

Este vetor é um agregado das transferências e pagamentos das famílias para as próprias 

famílias e demais instituições. Seus valores podem ser formados por D.41 Juros, D.45 Renda 

da Terra, D. 611 Contribuições Sociais Efetivas, D.7 Outras transferências correntes e D. 63 

Transferências sociais em espécie. Devido à opção por trabalhar com valores líquidos e não 

utilizar valores inflados das transferências intra-instituições que não forem bem identificadas, 



89 

 

 

 

foram distribuídos valores apenas referentes às contas de Contribuições Sociais, Renda da 

Terra e Prêmios Líquidos de Seguros não vida. 

 

O total pago de Contribuições Sociais às Empresas pelas famílias é obtido a partir da CEI. Esse 

total é dividido entre as famílias das diversas regiões e classes de renda segundo os dados da 

POF de 2002/2003 e 2008/2009 dos seguintes produtos: Previdência Privada Aberta e 

Previdência Privada Fechada. 

 

O Total pago de Renda da Terra ao governo é obtido a partir da CEI e sua distribuição é dada 

pelos dados da POF de 2002/2003 e 2008/2009 do total arrecadado com o IPTU, já que não 

havia informações na POF que permitissem identificar exatamente a renda da terra, e porque 

esta taxa está associada ao pagamento de foros e laudêmios. 

 

O total pago de Prêmios Líquidos de Seguro não vida, trata da diferença entre o que as famílias 

pagaram da conta D.71 Prêmios líquidos de seguros não-vida e o que receberam da conta D.72 

Indenizações de seguros não-vida. A distribuição desse valor líquido, segundo interpretação de 

pagamento líquido de Prêmios de Seguro, segue os dados da POF 2002/2003 e 2008/2009 dos 

seguintes produtos: Seguro sobre Imóveis, Seguro de Saúde e Seguro de Veículos.  

 

Tabela 43. Transferências das Famílias para as outras instituições - 2004. 

 

De 0 

até 
R$57 

De 
57,01 

até 

R$89 

De 
89,01 

até 

R$125 

De 
125,01 

até 

R$162 

De 
162,01 

até 

R$208 

De 
208,01 

até 

R$265 

De 
265,01 

até 

R$350 

De 
350,01 

até 

R$499 

De 
499,01 

até 

R$824 

De 
824,01 

até 

R$1290 

De 
1290,01 

até 

R$1945 

Mais de 

R$1945 

Renda da terra 0% 1% 1% 3% 3% 6% 9% 10% 18% 14% 12% 22% 

Contribuições 
Sociais 

0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 9% 19% 12% 57% 

Prêmios Líquidos 

de Seguros Não 
Vida 

0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 7% 16% 21% 17% 31% 

 

Tabela 44. Transferências das Famílias para as outras instituições - 2009. 

 

De 0 
até 

R$72 

De 

72,01 
até 

R$113 

De 

113,01 
até 

R$159 

De 

159,01 
até 

R$206 

De 

206,01 
até 

R$264 

De 

264,01 
até 

R$336 

De 

336,01 
até 

R$444 

De 

444,01 
até 

R$634 

De 

634,01 
até 

R$1046 

De 

1046,01 
até 

R$1638 

De 

1638,01 
até 

R$2469 

Mais 
de 

R$2469 

Renda da terra 0% 0% 1% 1% 2% 3% 5% 11% 16% 13% 11% 36% 

Contribuições 
Sociais 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 6% 13% 19% 57% 

 

xv) Vetor 𝐶141𝑥60 – Poupança das famílias 
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Este vetor indica a poupança das famílias. Sua distribuição é feita como resíduo, ou seja, após 

considerarmos todas as receitas e despesas de cada classe de renda, a poupança se ajusta para 

que os totais de receitas e despesas sejam os mesmos. Uma das maneiras de conferir se o 

resultado é economicamente razoável é observar que as classes de renda mais altas poupam 

uma fração maior da sua renda do que as classes de renda mais baixas, sendo que estas podem 

até apresentar poupança negativa. 

 

Tabela 45. Porcentagem da Renda poupada por classe de renda – 2004. 

De 0 

até 

R$57 

De 

57,01 

até 

R$89 

De 

89,01 

até 

R$125 

De 

125,01 

até 

R$162 

De 

162,01 

até 

R$208 

De 

208,01 

até 

R$265 

De 

265,01 

até 

R$350 

De 

350,01 

até 

R$499 

De 

499,01 

até 

R$824 

De 

824,01 

até 

R$1290 

De 

1290,01 

até 

R$1945 

Mais de 

R$1945 

-173% -72% -61% -48% -39% -29% -21% -16% 0% 12% 23% 42% 

 

Tabela 46. Porcentagem da Renda poupada por classe de renda – 2009. 

De 0 

até 

R$72 

De 

72,01 

até 

R$113 

De 

113,01 

até 

R$159 

De 

159,01 

até 

R$206 

De 

206,01 

até 

R$264 

De 

264,01 

até 

R$336 

De 

336,01 

até 

R$444 

De 

444,01 

até 

R$634 

De 

634,01 

até 

R$1046 

De 

1046,01 

até 

R$1638 

De 

1638,01 

até 

R$2469 

Mais de 

R$2469 

-194% -64% -41% -41% -25% -20% -16% -14% -3% 4% 12% 32% 

  

xvi) Escalar 𝐷71𝑥1 – Pagamento de Outros Impostos pelas Empresas  

Valor pago pelas Empresas de Impostos sobre Renda, Patrimônio, etc. Este valor é obtido das 

CEIs, conta D.5 Impostos correntes sobre a renda, patrimônio, etc. 

 

xvii) Escalar 𝐷81𝑥1 – Transferências e Pagamentos das Empresas para Resto do Mundo, 

Governo, Famílias e às próprias Empresas. 

Valor pago ou transferido das Empresas para as Famílias, Empresas, Governo e Resto do 

Mundo, obtido das CEIs. Este valor é composto pelo pagamento de D.42 Dividendos e 

retiradas, D. 44 Rendimento de propriedade atribuído a detentores de apólices de seguros, D. 

622 Benefícios sociais com constituição de fundos, D.8 Ajustamento pela variação das 

participações líquidas das famílias nos fundos de pensões, FGTS e PIS/PASEP, D.72 

Indenizações de seguros não-vida, D.75 Transferências correntes diversas, D.45 Renda da 

Terra. 

 

As transferências das Empresas às famílias, embora sejam desagregadas, não o são nesta 

matriz, mas quando repassadas às famílias, na matriz H3, como será indicado mais adiante. 
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Vale a pena ressaltar que, pela opção de usar valores líquidos e não usar as transações intra-

instituições que apenas inflam os valores da MCS, nas transferências das Empresas não foi 

considerado o pagamento de Juros das Empresas para as próprias Empresas (valores inflados), 

nem o pagamento de Juros e Indenizações de Seguro não vida (valores líquidos). 

 

xviii) Escalar 𝐷141𝑥1 – Poupança das Empresas 

Valor poupado pelas empresas obtido a partir da CEI da conta B.8 Poupança Bruta. 

 

Tabela 47. Poupança Total e Participação das Empresas no Total Poupado. 

  
Total da Economia Empresas 

2004 358.685 78% 

2009 515.258 84% 

 

xix) Escalar 𝐸61𝑥1 – Pagamento de Impostos Indiretos Líquidos sobre Importados. 

Valor que identifica quanto é pago de Impostos Indiretos Líquidos de subsídios (IIL) sobre 

produtos importados. Isso é necessário, pois todos os importados consumidos são valorados a 

preços de mercado, ou seja, incluem os IILs, que são receitas do governo e não do Resto do 

Mundo. O valor é obtido a partir da MIP disponibilizada pelo NEREUS. 

 

xx) Escalar 𝐸131𝑥1 – Pagamento ao Resto do Mundo de Produtos Importados 

Valor que identifica quanto é pago ao Resto do Mundo pelas importações de Bens e Serviços 

feitas pelo país. Valor obtido da CEI conta P.7 Importação de Bens e Serviços. 

 

xxi) Escalar 𝐹91𝑥1 – Total arrecadado com os Impostos Indiretos Líquidos de Subsídios. 

Valor que identifica que o total pago de Impostos Indiretos é um recurso do Governo. Trata-se 

do total arrecadado com os IILs, cuja fonte de dado é a MIP estimada pelo NEREUS. 

 

xxii) Escalar 𝐺91𝑥1 – Total arrecadado com os Outros Impostos. 

Valor que identifica que o total arrecadado com Outros Impostos é uma receita do Governo. O 

Total de Outros Impostos inclui: i) Outros Impostos e Subsídios à Produção, identificados na 

MIP; ii) o pagamento de Impostos Correntes sobre a Renda, Patrimônio, etc. por parte das 
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Famílias, do Governo e das Empresas, identificados na CEIs; e iii) o pagamento de 

Contribuições Sociais de Empregados e de Contribuições Sociais de Não-Assalariados, valores 

também identificados nas CEIs. 

 

xxiii) Vetor 𝐻360𝑥1 – Total recebido pelas famílias de transferências e pagamentos das 

Famílias, Empresas, Governo e Resto do Mundo. 

Este vetor identifica quais as transferências recebidas pelas famílias que são pagas pelas 

instituições, ou seja, pelas próprias famílias, empresas, governo ou resto do mundo. As 

transferências entre as famílias poderiam ser de dois tipos, de Juros e Transferências 

Correntes Diversas. No entanto, como não há uma informação clara de qual o valor e como é 

distribuído o pagamento de juros e as transferências correntes diversas entre as famílias, optou-

se por omitir esses valores da MCS, sem grandes prejuízos, já que sem uma definição clara de 

quem paga e quem recebe, incluir esses valores na matriz poderia gerar um viés maior do que 

não incluí-los. 

 

De forma que se assume que as transferências das famílias para as famílias é zero. Já as 

transferências recebidas das Empresas incluem:  

 

 D.42 Dividendos e retiradas que são distribuídos de acordo com os dados da POF 

2002/2003 e 2008/2009 a partir de dados de Rendimento dos Empregadores e de 

Lucros e Dividendos recebidos. Não foram usados apenas os dividendos, porque as 

observações são muito poucas, o que dificultaria a confiabilidade da distribuição. Por 

isso foram incluídas as informações de lucros e de rendimento dos empregadores, cuja 

distribuição deve ser semelhante à de dividendos, tanto entre as classes de renda como 

entre as regiões. 

 

 D. 44 Rendimento de propriedade atribuído a detentores de apólices de seguros é o 

rendimento proveniente das aplicações das reservas técnicas das seguradoras. Por isso, 

decidiu-se usar como distribuição o pagamento de seguros pelas famílias, conforme os 

dados da POF 2002/2003 e 2008/2009 de Pagamento de Seguro de Imóveis, Saúde e 

Automóveis. 
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 D. 622 Benefícios sociais com constituição de fundos são essencialmente os benefícios 

de aposentadorias e pensões complementares. Por isso, utilizou-se a distribuição de 

rendimento de aposentadorias e pensões que não fossem públicas, conforme indicado 

pelos microdados da PNAD de 2004 e 2009. 

 

 D.8 Ajustamento pela variação das participações líquidas das famílias nos fundos de 

pensão, FGTS e PIS/PASEP corresponde à variação do patrimônio dos fundos de 

pensão, que são recursos das famílias. Este total é distribuído entre as famílias segundo 

a contribuição delas para a previdência privada, de forma a representar que o grupo de 

famílias que mais contribui deve ter uma maior participação na variação dos ativos dos 

fundos de pensão. Essa distribuição é obtida a partir dos microdados da POF de 

2002/2003 e 2008/2009 de gastos com Previdência Privada Fechada ou Aberta. 

 

 

 D.73 Indenizações de seguros não-vida líquidas dos prêmios de seguros não-vida são 

os valores líquidos recebidos pelas famílias das Seguradoras. Para a sua distribuição 

utilizaram-se os dados da POF de 2002/2003 e 2008/2009 de Prêmio Restituído e 

Indenização pagos por Seguradora e Indenização e Restituição de Seguro Obrigatório 

ou Voluntário de automóvel e moto. 

 

 D.75 Transferências correntes diversas são uma agregação de diversas outras 

transferências. Pela opção de trabalhar com valores líquidos, percebe-se que as famílias 

são superavitárias, o que está associado ao fato de que conjuntamente às famílias 

encontram-se as ISFL, que recebem doações das demais instituições. Portanto, como 

são essas doações as mais importantes para explicar o saldo de recebimento dessas 

transferências, o ideal seria distribuir esses recursos entre as classes de renda de acordo 

com o benefício que cada classe de renda tem em utilizar os serviços das ISFLs. No 

entanto, essa informação não está disponível por classe de renda, de forma que uma 

hipótese alternativa se fez necessária. Admitiu-se que o perfil de consumo de produtos 

das ISFLs seria semelhante ao perfil de beneficiários de suas atividades. Ou seja, se as 

ISFLs consomem mais produtos que são consumidos pelas classes de renda mais 

baixas, são elas as principais beneficiárias das ações dessas instituições. Portanto, para 
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identificar a distribuição foram necessários os dados de consumo da POF e os dados da 

MIP de demanda final das ISFL. 

As transferências recebidas do governo incluem: 

 

 D.41 Juros que são os valores líquidos recebidos de juros pelas famílias. Esses valores 

são distribuídos de acordo com as POFs 2002/2003 e 2008/2009. No entanto, não são 

utilizados os dados de recebimento de Juros, pois eles são escassos. Como proxy, 

utilizaram-se os dados de aplicações financeiras, quais sejam: Poupança, Fundo e 

Depósito de Aplicação Financeira (CDB, RDB, Commodities, etc.), Ações e Outros 

(ouro, moedas estrangeiras, etc.). 

 

 D.8 Ajustamento pela variação das participações líquidas das famílias nos fundos de 

pensões, FGTS e PIS/PASEP trata-se da variação do patrimônio do FGTS e 

PIS/PASEP, que é considerado uma renda para as famílias. Por isso, utiliza-se a 

distribuição do pagamento das famílias ao INSS, obtido através da regra de cálculo da 

contribuição para o INSS e dos dados de rendimento dos trabalhadores da PNAD. A 

intuição econômica é de que as classes econômicas que mais contribuem para o INSS 

são as que devem possuir maior parte dos ativos no FGTS e PIS/PASEP, pois são as 

que relativamente mais contribuíram para o FGTS e PIS/PASEP no passado. 

 

 

As transferências recebidas do Resto do Mundo incluem: 

 

 D.41 Dividendos e Retiradas, cuja distribuição é a mesma da indicada na descrição das 

transferências deste tipo por parte das empresas às famílias.  

 

 D.75 Transferências Correntes Diversas, cuja distribuição e interpretação dos valores 

líquidos é a mesma da explicitada acima, quando foram descritas as transferências das 

empresas às famílias. 
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Tabela 48. Transferências Entre Instituições Recebidas pelas Famílias – 2004 – Participação de 

cada classe de renda. 

Transf. 

de: 
Conta: 

De 0 

até 

R$57 

De 

57,01 

até 

R$89 

De 

89,01 

até 

R$125 

De 

125,01 

até 

R$162 

De 

162,01 

até 

R$208 

De 

208,01 

até 

R$265 

De 

265,01 

até 

R$350 

De 

350,01 

até 

R$499 

De 

499,01 

até 

R$824 

De 

824,01 

até 

R$1290 

De 

1290,01 

até 

R$1945 

Mais de 

R$1945 

Empresas 

Dividendos e retiradas 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 14% 18% 15% 42% 

Rendimento de propriedade 

atribuído a detentores de apólices 

de seguros 

0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% 7% 16% 21% 17% 31% 

Benefícios sociais com 

constituição de fundos 
1% 2% 4% 4% 5% 6% 8% 8% 14% 13% 10% 27% 

Indenizações Líquidas de seguros 

não-vida 
- - - - - - - - - - - - 

Ajustamento pela variação das 

participações líquidas das famílias 

nos fundos de pensões, FGTS e 

PIS/PASEP 

0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 9% 19% 12% 57% 

Outras transferências correntes 1% 2% 3% 4% 4% 6% 7% 10% 18% 12% 12% 21% 

Governo 

Juros 0% 0% 0% 1% 2% 2% 4% 5% 11% 11% 11% 52% 

Ajustamento pela variação das 

participações líquidas das famílias 

nos fundos de pensões, FGTS e 

PIS/PASEP 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 9% 12% 20% 15% 11% 15% 

Resto do 

Mundo 

Dividendos e retiradas 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 14% 18% 15% 42% 

Outras transferências correntes 1% 2% 3% 4% 4% 6% 7% 10% 18% 12% 12% 21% 

 

Tabela 49. Transferências Entre Instituições Recebidas pelas Famílias – 2009 – Participação de 

cada classe de renda. 

Transf. 

de: 
Conta: 

De 0 

até 

R$72 

De 

72,01 

até 

R$113 

De 

113,01 

até 

R$159 

De 

159,01 

até 

R$206 

De 

206,01 

até 

R$264 

De 

264,01 

até 

R$336 

De 

336,01 

até 

R$444 

De 

444,01 

até 

R$634 

De 

634,01 

até 

R$1046 

De 

1046,01 

até 

R$1638 

De 

1638,01 

até 

R$2469 

Mais de 

R$2469 

Empresas 

Dividendos e retiradas 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 14% 17% 13% 48% 

Rendimento de propriedade 

atribuído a detentores de apólices 

de seguros 

0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 7% 17% 19% 17% 34% 

Benefícios sociais com 

constituição de fundos 
1% 2% 2% 3% 4% 6% 7% 12% 15% 11% 11% 27% 

Indenizações Líquidas de seguros 

não-vida 
0% 0% 0% 1% 1% 1% 6% 2% 20% 16% 36% 16% 

Ajustamento pela variação das 

participações líquidas das 

famílias nos fundos de pensões, 

FGTS e PIS/PASEP 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 6% 13% 19% 57% 

Outras transferências correntes 1% 0% 1% 1% 2% 3% 4% 10% 17% 17% 14% 29% 

Governo 

Juros 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 6% 12% 12% 11% 54% 

Ajustamento pela variação das 

participações líquidas das 

famílias nos fundos de pensões, 

FGTS e PIS/PASEP 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 8% 21% 23% 17% 27% 

Resto do 

Mundo 

Dividendos e retiradas 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 14% 17% 13% 48% 

Outras transferências correntes 1% 0% 1% 1% 2% 3% 4% 10% 17% 17% 14% 29% 

 

xxiv) Escalar 𝐻41𝑥1 – Transferências das Famílias, Empresas, Governo e Resto do Mundo 

para as Empresas.  

Indica o valor que as Empresas recebem das outras instituições e das próprias Empresas. Este 

valor é representado pela soma dos recursos das empresas, identificados na CEI, com: D.41 

Juros, D.61 Contribuições Sociais, D.72 Indenizações de seguros não-vida, D.42 Dividendos e 
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retiradas, D.44 Rendimento de propriedade atribuído a detentores de apólices de seguros, 

D.76 Relação do Governo com o Banco Central, D.71 Prêmios líquidos de seguros não-vida. 

Cabe ressaltar que os valores de Juros e Transferências correntes diversas recebidas pelas 

empresas são os valores líquidos, ou seja, o que elas pagam menos o que recebem desses 

valores.  

 

xxv) Escalar 𝐻91𝑥1 – Transferências das Famílias, Empresas, Governo e Resto do Mundo 

para o Governo. 

Indica o valor que o Governo recebe das Famílias, Empresas e Resto do Mundo. Este valor 

total é resultado da soma das seguintes contas de recursos do Governo identificados na CEI: 

D.45 Renda da Terra, D.42 Dividendos e retiradas, D.44 Rendimento de propriedade 

atribuído a detentores de apólices de seguros, D.75 Transferências Correntes Diversas.  

 

Embora o governo também receba Juros e Transferências entre administrações públicas, seus 

valores não são identificados na matriz, pois o governo é um pagador líquido de juros para as 

demais instituições e, no caso das transferências, elas só serviriam para inflar os valores de 

rendas e pagamentos do Governo, pois se trata de uma transação intra-instituição. 

 

Cabe ressaltar que se estivéssemos preocupados com a atuação das diferentes esferas do 

governo, teríamos que desagregar corretamente os valores dessas transferências. No entanto, 

essa não é uma preocupação deste estudo. 

 

xxvi) Escalar 𝐻131𝑥1 – Transferências das Famílias, Empresas, Governo e Resto do Mundo 

para o Resto do Mundo. 

Valor recebido pelo Resto do Mundo, das Empresas e do Governo. Este total é resultado da 

soma dos seguintes recursos do Resto do Mundo identificados na CEI: D.41 Juros, D.42 

Dividendos e Retiradas, D.74 Cooperação internacional. Assim como indicado nas demais 

transferências às outras instituições, o Resto do Mundo recebe transferências correntes 

diversas, mas como ele é um pagador líquido, na matriz elaborada para este estudo os 

recebimentos do Resto do Mundo dessas transferências são iguais à zero. 

 

xxvii) Vetor 𝐼1280𝑥1 – Gastos do Governo com Bens e Serviços Domésticos. 
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Este vetor indica quanto o governo consumiu de Bens e Serviços produzidos por cada 

Atividade Doméstica de cada região. Ele é obtido a partir de dados das MIPs inter-regionais 

disponibilizadas pelo NEREUS. 

 

xxviii) Escalar 𝐼51𝑥1 – Gastos do Governo com Bens e Serviços Importados 

Valor total dos Bens e Serviços Importados consumidos pelo governo. Obtido a partir dos 

dados da MIP disponibilizada pelo NEREUS ou a partir de dados da CEI.  

 

xxix) Escalar 𝐼61𝑥1 – Impostos Indiretos Sobre Bens e Serviços Consumidos pelo Governo. 

Valor total de Impostos Indiretos pagos pelo governo no consumo final de bens e serviços. 

Este valor pode ser obtido a partir da CEI ou da MIP disponibilizada pelo NEREUS. 

 

xxx) Escalar 𝐼71𝑥1 – Pagamento de Outros Impostos pelo Governo 

O Valor do total pago de outros impostos pelo governo é obtido a partir da CEI, conta D.5 

Impostos correntes sobre a renda, patrimônio, etc. 

 

xxxi) Escalar 𝐼81𝑥1 – Transferências do Governo para as Famílias, Empresas e Resto do 

Mundo. 

O Total transferido pelo governo para as demais instituições é obtido a partir das informações 

das CEIs, e engloba as seguintes transferências: D.41 Juros, D.71 e D.72 Prêmios Líquidos de 

Indenizações de Seguros Não-Vida e D.74 Cooperação Internacional para o Resto do Mundo. 

 

Importante ressaltar que os valores acima identificados são todos líquidos, ou seja, são 

identificados apenas porque o Governo paga mais do que recebe desses recursos. 

 

xxxii) Escalar 𝐼101𝑥1 – Gasto com o Programa Bolsa Família. 

O valor total gasto com o Programa Bolsa Família é obtido a partir de dados do Ministério do 

Desenvolvimento Social
47

, que é responsável pela administração do programa. 

 

                                                 
47

 http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mi2007/tabelas/mi_social.php 
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xxxiii) Escalar 𝐼111𝑥1 – Gasto do Governo com Outras Transferências Sociais. 

Total gasto pelo governo com Outras Transferências Sociais. Esse total é dado pela soma das 

seguintes contas da CEI, subtraindo os gastos com o Bolsa Família: D.621 Benefícios de 

Assistência Social em Numerário; D.622 Benefícios Sociais sem Constituição de Fundos, 

D.623 Benefícios da Seguridade Social com Constituição de Fundos, D.624 Benefícios da 

Seguridade Social em Numerário. Sua distribuição entre as famílias é identificada pelo vetor 

K3. 

 

xxxiv) Escalar 𝐼141𝑥1 – Poupança do Governo 

A contribuição do Governo para a Poupança Nacional é obtida a partir de dados das CEIs de 

2004 e 2008 na conta B.8. Poupança Bruta.  

 

Tabela 50. Poupança Total e Participação do Governo no Total Poupado. 

  

Total da 

Economia 

Administração 

Pública 

2004 358.685 -8% 

2009 515.258 -13% 

 

xxxv) Vetor 𝐽360𝑥1 – Transferências do Bolsa-Família. 

Valor que cada estrato de renda de cada região recebe do Bolsa Família. O total gasto com o 

programa é obtido para cada UF em 2004 e 2009 de acordo com dados do MDS. Esses totais 

são distribuídos entre as classes de renda de cada região de acordo com dados da POF. Para 

2009 são utilizados dados de rendimento do Bolsa Família declarado na pesquisa de 

2008/2009, já para 2004, como não havia na POF de 2002/2003 um item específico de Bolsa 

Família, utilizou-se a distribuição dos programas que deram origem ao Bolsa Família, ou seja, 

Bolsa Escola e Auxílio Gás
48

. 

 

Interessante notar na distribuição abaixo, que a focalização do Bolsa Família não é perfeita.  

As condicionalidades
49

 indicam que, para 2004, apenas famílias com renda per capita de até 

R$ 100,00 estariam aptas a receber o benefício, enquanto em 2009 apenas as famílias com 

renda per capita abaixo de R$ 140,00. Porém, percebe-se que em 2004 35% dos benefícios 

                                                 
48

 Os demais programas que compuseram o Bolsa Família, como o Bolsa Alimentação e o Cartão Alimentação não 

foram identificados nos microdados da POF, por isso optou-se por utilizar apenas o Auxílio Gás e o Bolsa-Escola. 
49

 O Bolsa Família paga apenas às famílias consideradas extremamente pobres ou pobres.  
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eram distribuídos às famílias com renda per capita superior à R$125,00, enquanto em 2009, as 

famílias com renda per capita superior à R$159,00 recebiam mais de 45%, 

 

Tabela 51. Distribuição dos Benefícios do Bolsa Família por Classe de Renda Mensal Familiar Per 

Capita. 

 

2004 

Classe de Renda % 

De R$0 até R$57 24,1% 

De R$57,01 até R$89 22,2% 

De R$89,01 até R$125 18,9% 

De R$125,01 até R$162 15,1% 

De R$162,01 até R$208 8,2% 

De R$208,01 até R$265 4,9% 

De R$265,01 até R$350 3,5% 

De R$350,01 até R$499 1,6% 

De R$499,01 até R$824 1,1% 

De R$824,01 até R$1290 0,3% 

De R$1290,01 até R$1945 0,1% 

Mais de R$1945 0,0% 
 

2009 

Classe de Renda % 

De R$0 até R$72 16,1% 

De R$72,01 até R$113 15,5% 

De R$113,01 até R$159 20,0% 

De R$159,01 até R$206 14,1% 

De R$206,01 até R$264 12,8% 

De R$264,01 até R$336 9,8% 

De R$336,01 até R$444 5,8% 

De R$444,01 até R$634 3,7% 

De R$634,01 até R$1046 1,6% 

De R$1046,01 até R$1638 0,4% 

De R$1638,01 até R$2469 0,0% 

Mais de R$2469 0,1% 

 

xxxvi) Vetor 𝐾360𝑥1 – Outras transferências sociais. 

As demais transferências sociais, exceto Bolsa Família, que foram condensadas nesse vetor 

foram separadas em diversas categorias. O total das transferências sociais é obtido a partir da 

CEI e é representado pela soma das contas: Benefícios de Assistência Social em Numerário; 

Benefícios Sociais sem Constituição de Fundos, Benefícios da Seguridade Social com 

Constituição de Fundos, Benefícios da Seguridade Social em Numerário.  

 

A partir dessas contas é feita uma desagregação com o objetivo de identificar especificamente 

a qual programa estão relacionados os diversos grupos de transferência. Temos, portanto: 
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Tabela 52. Transferências Sociais. 

Participação de cada Transferência no Total de Transferências Sociais do Governo às Famílias 

Contas Econômicas Integradas Desagregação 

Código Conta Conta 2004 2009 

D.621 

Benefícios de 

Assistência Social em 

Numerário 

Bolsa Família 1,4% 2,7% 

BPC - LOAS 2,9% 4,0% 

Outros - Benefícios de Assistência Social em Numerário 0,6% 0,2% 

D.622 

Benefícios Sociais 

sem Constituição de 

Fundos 

RPPS - UNIAO 15,2% 14,0% 

Outros - Benefícios Sociais sem Constituição de Fundos 0,2% 0,4% 

D.623 

Benefícios de 

Seguridade Social 

com Constituição de 

Fundos 

RPPS 13,0% 14,0% 

Saque FGTS 8,4% 10,2% 

Outros - Benefícios de Seguridade Social com 

Constituição de Fundos 
7,8% 2,0% 

D.624 

Outros - Benefícios de 

Seguridade Social em 

Numerário 

RGPS 45,3% 42,4% 

Abono Salarial 0,9% 1,6% 

Seguro Desemprego 2,7% 4,4% 

Outros - Benefícios de Seguridade Social em Numerário 1,5% 4,0% 

Total Total 100% 100% 

 

a) Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

Os dados do valor total distribuído de Benefícios de Prestação Continuada por UF obtidos 

a partir do MDS foram distribuídos de acordo com os dados da POF. Para o ano de 2004 

foram utilizados os dados da POF de 2002/2003 de Auxílio Velhice e Auxílio aos 

Portadores de Deficiência Física
50

. Para o ano de 2009, foram utilizados dados da POF de 

2008/2009 distribuídos de acordo com informação de recebimento do próprio BPC. 

 

b) Outros Benefícios de Assistência Social em Numerário 

Os dados desse grupo de benefícios foram distribuídos segundo a distribuição do Bolsa 

Família e do BPC, pois não foi possível identificar quais os benefícios específicos 

associados ao restante dos Benefícios de Assistência Social em numerário, do qual Bolsa 

Família e BPC são a maior parte. 

 

c) Regimes Próprios da Previdência Social (RPPS) – União 

                                                 
50

 Em 2002/2003 os microdados da POF não apresentavam a categoria específica de BPC. Optou-se por utilizar o 

Auxílio-Velhice e o Auxílio aos Portadores de Deficiência Física para distribuir os totais por UF, pois como indica 

o sítio eletrônico do MDS: O BPC “é um benefício individual, não vitalício e intransferível, que assegura a 

transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com 

deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 
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O total de Regime Próprio da Previdência Social distribuído a ex-servidores da união, civis 

e militares, é obtido a partir de dados do Boletim Estatístico e de Pessoal
51

 publicado pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esse total é distribuído segundo dados 

da PNAD de 2004 e 2009. Como a PNAD e POF não possuem a informação específica de 

quanto as famílias recebem do Regime Próprio e foram aposentadas pela União, foi 

utilizada a distribuição de aposentadoria e pensão pública de indivíduos cujo último 

trabalho tenha sido no setor público como proxy para a distribuição do RPPS. 

 

d) Outros Benefícios Sociais sem Constituição de Fundos 

Como foi possível apenas identificar o RPPS de funcionários aposentados pela União como 

parte do total de Benefícios Sociais sem Constituição de Fundos, o resíduo, que não foi 

identificado como parte de um benefício específico, teve sua distribuição idêntica ao de 

RPPS – União. 

 

e) Regime Próprio da Previdência Social – Estados e Municípios 

O Total gasto com a previdência do funcionalismo público de Estados e Municípios é 

obtido para cada UF a partir de dados do banco de dados do Ministério da Previdência 

Social
52

. Esse total é distribuído, em cada UF, a partir de dados da PNAD de forma similar 

aos Benefícios pagos para ex-funcionários da União porque não é possível identificar a 

partir da POF e PNAD se o indivíduo foi aposentado pela União ou pelos Estados e 

Municípios.  

 

f) Saques do FGTS 

O Total sacado do FGTS pelas famílias é obtido no Relatório de Administração das 

Demonstrações Contábeis do FGTS e é dividido entre as macrorregiões e classes de renda 

por meio de dados da POF. Para 2004, foram utilizados os dados da POF de 2002/2003 de 

Saques do PIS/PASEP, FGTS e indenização trabalhista, já que estavam agrupados no 

mesmo item. Para 2009, foram utilizados dados da POF de 2008/2009, que é mais 

específica e indica apenas os saques do FGTS. 

 

g) Outros Benefícios da Seguridade Social com Constituição de Fundos 

                                                 
51

 Boletim Estatístico de Pessoal volumes 105 e 165, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  
52

 Dataprev: http://www3.dataprev.gov.br/infologo/. 
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Essa conta é o resto dos Benefícios da Seguridade Social com Constituição de Fundos que 

não foram contabilizados em Saques do FGTS e nem em RPPS – Estados e Municípios. 

Sua distribuição é feita segundo a distribuição conjunta destas duas últimas contas. 

 

h) Regime Geral da Previdência Social (RGPS) 

O total transferido pelo Regime Geral da Previdência Social por macrorregião é obtido a 

partir do banco de Dados da Previdência Social
53

, tanto para 2004 quanto 2009. Para 

identificar a distribuição entre as famílias segundo a classe de renda, são utilizadas as 

PNADs de 2004 e de 2009. Como a PNAD não possui dados específicos de rendimentos 

do RGPS de cada domicílio, são utilizados os dados de aposentadorias e pensões públicas 

exceto a de indivíduos cujo último emprego tenha sido no serviço público. 

 

i) Abono Salarial 

O total pago de abono salarial é obtido a partir dos dados de execução orçamentária por 

programa disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional
54

. Este total é distribuído 

entre as macrorregiões e as famílias segundo sua classe de renda de acordo com dados da 

POF, que tanto para 2002/2003 e 2008/2009 apresenta os dados de Rendimento e Abono 

do PIS/PASEP. 

 

j) Seguro Desemprego 

O total pago de Seguro Desemprego é obtido a partir da mesma fonte que o abono salarial. 

Este total é distribuído entre as macrorregiões e as famílias segundo sua classe de renda de 

acordo com dados da POF, que tanto para 2002/2003 e 2008/2009 apresenta os dados de 

Salário Desemprego, Auxílio Desemprego e Seguro Desemprego. 

 

k) Outros Benefícios da Seguridade Social em Numerário 

Seu valor é definido como a diferença entre os Benefícios da Seguridade Social em 

Numerário e o gasto com o RGPS, Abono Salarial e Seguro Desemprego. Esse total é 

distribuído de acordo com a distribuição do agregado de RGPS, Abono Salarial e Seguro 

Desemprego, de forma a refletir a distribuição agregadas das demais contas que compõe os 

                                                 
53

 Dataprev: http://www3.dataprev.gov.br/infologo/. 
54

 Execução Orçamentária por Função-Subf./Progr./Ação Regionalizada, disponível em: 

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/contabilidade-publica/principais-publicacoes/relatorios. 
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Benefícios da Seguridade Social em Numerário, já que não foi possível identificar 

especificamente de qual programa trata-se o valor restante.  

 

Tabela 53. Transferências Sociais recebidas pelas Famílias – Participação por classe de renda 

familiar per capita - 2004. 

  

De 0 
até 

R$57 

De 

57,01 

até 
R$89 

De 

89,01 

até 
R$125 

De 

125,01 

até 
R$162 

De 

162,01 

até 
R$208 

De 

208,01 

até 
R$265 

De 

265,01 

até 
R$350 

De 

350,01 

até 
R$499 

De 

499,01 

até 
R$824 

De 

824,01 

até 
R$1290 

De 

1290,01 

até 
R$1945 

Mais de 

R$1945 

Benefício de Prestação 

Continuada 1% 4% 8% 14% 12% 15% 26% 12% 7% 1% 0% 0% 

Outros Benefícios de 
Seguridade Social em 

Numerário 8% 10% 12% 14% 11% 12% 19% 9% 5% 1% 0% 0% 

Regime Próprio da 
Previdência Social - União 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 8% 18% 14% 16% 37% 

Outros Benefícios Sociais 

sem Constituição de 

Fundos 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 8% 18% 14% 16% 37% 

Regime Próprio da 

Previdência Social - 

Estados e Municípios 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 9% 18% 14% 17% 35% 

Saques do FGTS 0% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 8% 18% 16% 7% 34% 

Outros Benefícios de 

Seguridade Social com 
Constituição de Fundos 0% 0% 1% 1% 2% 3% 4% 8% 18% 15% 13% 35% 

Regime Geral da 

Previdência Social 0% 1% 2% 4% 4% 8% 7% 10% 17% 14% 10% 22% 

Abono Salarial 1% 3% 5% 7% 9% 12% 14% 18% 15% 5% 7% 5% 

Seguro Desemprego 2% 3% 7% 6% 7% 11% 13% 18% 21% 8% 3% 0% 

Outros Benefícios de 

Seguridade Social em 

Numerário 0% 1% 2% 4% 5% 9% 8% 11% 17% 13% 10% 20% 

 

Tabela 54. Transferências Sociais recebidas pelas Famílias – Participação por classe de renda 

familiar per capita - 2009. 

  

De 0 

até 

R$72 

De 
72,01 

até 

R$113 

De 
113,01 

até 

R$159 

De 
159,01 

até 

R$206 

De 
206,01 

até 

R$264 

De 
264,01 

até 

R$336 

De 
336,01 

até 

R$444 

De 
444,01 

até 

R$634 

De 
634,01 

até 

R$1046 

De 
1046,01 

até 

R$1638 

De 
1638,01 

até 

R$2469 

Mais de 

R$2469 

Benefício de Prestação 

Continuada 2% 3% 9% 7% 13% 18% 21% 19% 5% 2% 0% 1% 

Outros Benefícios de 

Seguridade Social em 
Numerário 7% 8% 13% 10% 13% 14% 15% 13% 4% 1% 0% 0% 

Regime Próprio da 

Previdência Social - União 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 7% 17% 21% 17% 35% 

Outros Benefícios Sociais 
sem Constituição de 

Fundos 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 7% 17% 21% 17% 35% 

Regime Próprio da 

Previdência Social - 

Estados e Municípios 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 7% 17% 20% 16% 34% 

Saques do FGTS 0% 0% 0% 1% 2% 2% 4% 8% 14% 12% 14% 42% 

Outros Benefícios de 

Seguridade Social com 

Constituição de Fundos 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 8% 16% 17% 15% 38% 

Regime Geral da 
Previdência Social 0% 0% 1% 2% 4% 4% 6% 17% 19% 13% 11% 23% 

Abono Salarial 1% 1% 3% 2% 7% 9% 13% 22% 23% 15% 2% 2% 

Seguro Desemprego 1% 2% 3% 3% 6% 12% 12% 21% 21% 9% 8% 3% 

Outros Benefícios de 
Seguridade Social em 

Numerário 0% 0% 2% 2% 4% 5% 7% 17% 19% 13% 10% 21% 
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xxxvii) Vetor 𝐿1280𝑥1 – Exportação de cada setor/região. 

Este vetor é obtido diretamente da Matriz de Insumo Produto disponibilizada pelo NEREUS e 

indica quanto é exportado por cada setor de cada região. 

 

xxxviii) Escalar 𝐿61𝑥1 – Impostos Indiretos sobre Exportados 

Valor que indica o total de Impostos Indiretos sobre Exportados identificados na Matriz de 

Insumo Produto. A metodologia de estimação da Matriz de Insumo Produto foi alterada entre a 

estimação da Matriz de 2004 e a de 2009, com o intuito de aproximar seus valores à estimação 

das contas nacionais divulgadas pelo IBGE. De forma que a matriz de 2009 assume como 

valor nulo os impostos indiretos sobre exportados; no entanto, a matriz de 2004 apresenta valor 

não nulo. 

 

xxxix) Escalar 𝑀81𝑥1 – Transferências pagas pelo Resto do Mundo às Famílias, Empresas e 

Governo. 

O total transferido do Resto do Mundo para as demais instituições é formado pelos Usos 

líquidos do Resto do Mundo das seguintes contas da CEI: D.42 Dividendos e retiradas e D.75 

Transferências Correntes Diversas para as Famílias e Governo.  

 

Importante ressaltar que a CEI indica que o Resto do Mundo paga Juros para as Demais 

instituições domésticas. No entanto esses valores não são captados na matriz, pois se optou por 

trabalhar com valores líquidos. 

 

xl) Escalar 𝑀121𝑥1 – Pagamento de Exportados pelo Resto do Mundo 

Valor que indica o total pago pelo Resto do Mundo pelos Bens e Serviços Exportados pelas 

Atividades Domésticas. Valor obtido a partir da CEI. 

 

xli) Escalar 𝑀141𝑥1 – Poupança do Resto do Mundo 

Valor que indica qual a poupança do Resto do Mundo, que é igual ao Déficit em Transações 

Correntes do País. Este valor é obtido a partir das CEIs, conta B.8 Poupança Bruta. 
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xlii) Vetor 𝑁1280𝑥1 – Bens Domésticos usados como Investimento 

Vetor que indica o total demandado de bens das diversas atividades para a Formação Bruta de 

Capital Fixo e Variação de Estoques. Os valores são obtidos diretamente das Matrizes de 

Insumo Produto de 2004 e 2009 disponibilizadas pelo NEREUS 

 

xliii) Escalar 𝑁51𝑥1 – Bens Importados usados como Investimento. 

Valor que indica o total de importados que são utilizados como Formação Bruta de Capital 

Fixo ou Variação de Estoques. Este valor é obtido a partir das Matrizes de Insumo Produto de 

2004 e 2009 disponibilizadas pelo NEREUS. 

xliv) Escalar 𝑁61𝑥1 – Impostos Indiretos sobre o Investimento 

Valor que indica o total de Impostos Indiretos Líquidos de Subsídios pagos sobre bens 

demandados para Formação Bruta de Capital Fixo e Variação de Estoque. Este valor é obtido a 

partir das Matrizes de Insumo Produto de 2004 e 2009 disponibilizadas pelo NEREUS. 
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APÊNDICE B – ROBUSTEZ DA DESIGUALDADE A DIFERENTES HIPÓTESES DE 

ESTIMAÇÃO DA MCS.  

 

Neste apêndice são destacadas as mudanças na MCS estimada devidas a suposições diferentes 

das realizadas na elaboração da MCS utilizada nesse estudo. Essas diferenças são devidas à 

escolha que pode ser feita entre a utilização de valores líquidos ou dos totais nas relações entre 

uma ou mais instituições. 

 

Como pôde ser observado pelas Figuras 10 e 11, optar por incluir todas as rendas e despesas de 

cada instituição na CEI altera tanto os totais das Famílias quanto os das demais instituições. 

Nessa seção, analisaremos, de forma sucinta, como essas mudanças se refletem na medida de 

desigualdade de renda calculada. 

 

Tabela 55. Índice de Gini calculado a partir da MCS utilizada no estudo e a MCS com todos os 

valores. 

Desigualdade de Renda - Índice de Gini 

estimado a partir da Matriz utilizada no 

Estudo e da matriz com todos os valores 

Ano 

Valores 

Líquidos 

Todos os 

Valores 

2004 0,653 0,653 

2009 0,613 0,623 

Variação (%) -6,10% -4,66% 

 

Pelo que podemos perceber pela tabela acima, há diferenças entre o Gini calculado, 

dependendo das suposições realizadas. Essas diferenças são significativas para o Gini calculado 

em 2009; no entanto, para 2004 a desigualdade é praticamente a mesma.  

 

Considerando a elaboração da matriz utilizada nesse estudo, a queda na desigualdade de renda 

seria de 6,10% no período. No entanto, se usarmos outras suposições e elaborarmos uma matriz 

que contenha todos os valores identificados nas CEI, esta queda seria de 4,66%. 

 

O fator que explica essa diferença são as Transferências entre Instituições, como pode ser visto 

comparando as duas metodologias a partir das matrizes agregadas de cada ano. Entre os valores 

identificados nas CEIs que afetam de maneira mais significativa as contas das famílias, 

podemos destacar: D. 7 Outras Transferências Correntes, D.63 Transferências Sociais em 

Espécie e D.41 Juros. Estas contas, em 2009, apresentam um perfil mais concentrador de 
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renda. Isto deve estar associado tanto às contas de transferência como a de Juros, já que esta 

apresenta distribuição mais regressiva que o restante da renda das famílias. 

 

Tabela 56. Variação do Gini – Análise Contrafactual – MCS com todos os valores. 

Variação do Gini de 2009 - Análise Contrafactual 

Região 
Tecnologia de 

2004 

Demanda Final 

de 2004 

Consumo das 

Famílias de 2004 

Remuneração de 

2004 

Norte 0,5% -2,4% 0,2% 5,4% 

Nordeste 0,1% -4,9% 0,4% 8,7% 

Centro-Oeste -0,2% -2,5% 1,2% 7,2% 

Sudeste -0,2% -4,1% 0,3% 9,0% 

Sul -0,3% -6,4% 0,3% 7,1% 

Brasil -0,1% -4,1% 0,0% 6,7% 

 

Com relação à decomposição realizada, que pode ser comparada com a Tabela 19, podemos 

notar que as diferenças são marginais, exceto quando comparamos os efeitos de mudança na 

demanda final. Nesse caso, quando se utiliza a matriz com todos os valores da CEI, a queda na 

desigualdade é cerca de 80% maior que quando utilizamos valores líquidos. No entanto, 

qualitativamente o resultado é o mesmo, com diminuição significativa da desigualdade de 

renda, principalmente nas regiões Nordeste e Sul. 

 

Portanto, podemos perceber que as suposições utilizadas na elaboração da MCS são relevantes 

e afetam as medidas de desigualdade de renda calculadas. De forma que avanços importantes 

na estimação da MCS estão associados à melhor definição do que são considerados em cada 

conta da CEI, principalmente as associadas à distribuição secundária da renda; e à 

desagregação das transferências de renda de forma a identificar “quem transfere para quem”, 

em contraste à divulgação atual que permite identificar apenas o total recebido e pago por cada 

instituição. 

 

De qualquer maneira, as suposições realizadas para a estimação da matriz não afetam o 

“sentido” dos resultados e a importância de cada elemento para a redução da desigualdade de 

renda. Como podemos perceber pelas Tabelas 19 e 55, o fator mais relevante para explicar esta 

queda, é o perfil de remuneração dos setores e sua distribuição entre as famílias, seguido por 

mudanças na demanda final. Enquanto as mudanças no perfil de consumo e no consumo 

intermediário afetaram pouco a desigualdade de renda. 

 


