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das rendas. 
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RESUMO 

O objetivo desta tese é elucidar quais seriam os determinantes da produtividade, 

notadamente, da produtividade do trabalho, e evidenciar a importância da distribuição 

funcional e sua relação com a teoria do capital humano. Assim, busca-se verificar se a 

distribuição de renda possui algum efeito sobre a produtividade agregada. Para isso, 

parte-se da ideia de que uma distribuição desigual gera também investimentos desiguais 

no investimento individual em educação, que afetam a produtividade do trabalho. Como 

elevações da produtividade do trabalho (ocasionadas pelo aumento da educação) 

melhoram a distribuição da renda, a tese analisa se as condicionalidades exigidas do 

Programa Bolsa Família (PBF), em especial a educacional, podem contribuir para o 

aumento da produtividade do trabalho. Para tanto, realiza-se um estudo do principal 

programa de transferência condicionada de renda do Brasil, o Programa Bolsa Família. 

Verifica-se que o programa atinge seu objetivo primordial, porém para que tenha efeitos 

mais duradouros é preciso que seja acompanhado de políticas macroeconômicas 

consistentes. O trabalho então passa a analisar a relação entre o PBF e renda, educação e 

produtividade para os municípios do Estado do Rio de Janeiro. A partir de análises 

econométricas em painel (efeitos fixos e aleatórios), foi possível avaliar como a 

condicionalidade impacta na produtividade. Utilizando dados do Censo populacional 

para os anos 2000 e 2010, os resultados da estimação indicam que a contrapartida de 

obrigatoriedade da matrícula dos filhos entre 6 a 17 anos de idade possui impactos 

positivos sobre a produtividade. Sugere-se que isto ocorre via dois canais. O primeiro 

diz respeito a melhoria a educação das famílias beneficiárias. O segundo deriva do fato 

de que, ao manter os filhos na escola, os pais possuem mais tempo para se dedicar a 

atividades produtivas. Dessa forma conclui-se que a verificação dessa condicionalidade 

para repasse do recurso do PBF é importante para o aumento da produtividade nos 

municípios. 

 

Palavras-Chave: Produtividade do Trabalho; Distribuição de Renda; Programa Bolsa 

Família; Capital Humano; Estado do Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

  

This thesis aims to elucidate which are the determinants of the productivity, notoriety, 

from the work productivity, and put light the importance of the functional distribution 

and its relation with the human capital theory. In this way, this thesis seeks to verify if 

the income distribution has any effect over the aggregate productivity. To achieve it, the 

argument starts in the idea that inequality in the distribution contribute to inequality in 

the investments in the education, which affect the work productivity. As rises in the 

work productivity (caused by rises in education) improve the income distribution, this 

thesis analyzes if the required conditionality of the Bolsa Família Program (PBF), 

especially educational, can contribute to the rise in the work productivity. Thus, this 

thesis studies the principal Brazilian program of conditioned transfer of income, the 

Bolsa Família Program. The study verifies that the program achieves its primordial 

objectives, but to obtain long lasting effects, its needed consistent macroeconomic 

policies. The work analyzes the relation between the PBF and income, education and 

productivity in the counties of Rio de Janeiro State. Based on panel data analysis (fixed 

and random effects), it was possible to evaluate how the conditionality affects the 

productivity. Using data from the Censo in the years of 2000 and 2010, the results of the 

estimations indicate that the consideration of the obligatoriness of the scholl enrollment 

to the children between 6 and 17 years has positive impacts over the productivity. The 

conclusions suggest that this occurs through two different channels. The first is related 

to the improvement in the education of the beneficiary families. The second derivate 

from the fact that, when keeping children in school, the parents has more time to 

dedicate to productivity activities. In this sense, this thesis concludes that the 

verification of this conditionality to the income transfer of the PBF is important to the 

improvement in the productivity in the counties.  

 

Keywords: Work Productivity; Income Distribution; Bolsa Família Program; Human 

Capital; Rio de Janeiro State.  
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INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é um país em desenvolvimento e que apresenta graves problemas 

estruturais; o país se caracteriza pelos seus contrastes, como a existência de riqueza de 

recursos de um lado e, do outro, a pobreza do povo. O crescimento populacional e as 

mudanças estruturais, com crescimento das cidades e redução da população rural 

ressaltaram essas diferenças, fazendo com crescesse a discussão a respeito da ação 

governamental para a diminuição destes contrates. 

O objetivo desta tese é elucidar quais seriam os determinantes da produtividade, 

especialmente, da produtividade do trabalho, e evidenciar a importância da distribuição 

funcional e sua relação com a teoria do capital humano. Assim, busca-se verificar se a 

distribuição de renda possui algum efeito sobre a produtividade agregada. Para isso, 

parte-se da ideia de que uma distribuição desigual gera também investimentos desiguais 

no investimento individual em educação, que afetam a produtividade do trabalho. Como 

elevações da produtividade do trabalho (ocasionadas pelo aumento da educação) 

melhoram a distribuição da renda, a tese analisa se as condicionalidades exigidas do 

Programa Bolsa Família (PBF), em especial a educacional, podem contribuir para o 

aumento da produtividade do trabalho. 

A década de 1990 veio incitar de forma significativa o neoliberalismo e com a 

implementação do Plano Real o país viveu uma crise de escassez de emprego, além de 

outros problemas conjunturais. Com o Governo do Presidente Lula, esses problemas 

continuaram como parte do cotidiano da sociedade brasileira. No entanto, disparidades 

regionais são observadas no país e a necessidade de estudos mais regionalizados se 

tornam fundamentais para adoções de estratégias que visem o aumento da produtividade 

do trabalho e a redução da desigualdade da distribuição de renda. Ao longo de sua 

existência o Estado do Rio de Janeiro vivenciou um gigantesco crescimento 

populacional, principalmente, pela importância que o estado sempre evidenciou na 

economia do país. Este processo de migração ocorreu porque as pessoas procuravam 

melhores oportunidades de vida. Como consequência, o estado fluminense hoje 

apresenta um dos maiores índices do país em densidade demográfica. A crise gerada 

com esse aumento demográfico sem controle foi (e é) desastroso na estrutura social, 

acarretando desequilíbrios do estado e destruição ambiental generalizada. 
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Com a expansão demográfica e a urbanização acentuada crescem problemas 

como a pobreza. Com esse crescimento das cidades o que vemos é um processo 

migratório corrosivo. A falta de planejamento urbano se evidencia pelo crescimento das 

favelas, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Fatores esses que geraram um 

crescente empobrecimento.  

A distribuição de renda entre os indivíduos, na sociedade contemporânea, tem se 

mostrado altamente desigual. Diferentemente do que se acreditava há algumas décadas, 

a desigualdade não permeia somente sociedades em desenvolvimento e extremamente 

pobres, mas também sociedades desenvolvidas. Vários estudos têm tentado demonstrar 

a importância da desigualdade da distribuição de renda entre países e, internamente, 

dentro deles. O lançamento do livro de Thomas Piketty, em 2014, trouxe o tema para 

um maior debate mundial. 

Portanto, a melhor discussão, tanto normativa quanto a luz na teoria econômica é 

de extrema relevância para que se consigam políticas mais efetivas. A presente tese 

busca contribuir nessa área. A partir de uma discussão de como o pensamento 

econômico estudou questões relativas à distribuição de renda e produtividade, busca-se 

verificar como se dá a relação entre essas variáveis. É neste sentido que o presente 

trabalho discute como a desigualdade, e principalmente a pobreza, afetam a 

produtividade do trabalho, via redução da capacidade de investimento em capital 

humano. Em um segundo momento é descrito como os programas de transferência de 

renda, criados por governos de países em desenvolvimento, atacam esse problema, 

discutindo sua efetividade a curto e longo prazo. Por fim, realiza-se um estudo de caso 

para verificar a relação e o impacto do Programa Bolsa Família sobre a escolaridade, 

renda e produtividade dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

Espera-se que a tese aqui apresentada abra caminhos para mais pesquisas que 

busquem verificar como os programas de transferência de renda impactam na 

produtividade, contribuindo assim para melhorias na formulação de políticas públicas 

voltadas para essa área. Nos próximos parágrafos, detalha-se a discussão de cada 

capítulo da tese, e suas respectivas conclusões. 

O primeiro capítulo tem por objetivo elucidar quais seriam os determinantes da 

produtividade, principalmente, da produtividade do trabalho, e evidenciar a importância 

da distribuição funcional e sua relação com a teoria do capital humano. Para esse fim, 

considera-se que a variável educação pode contribuir, significativamente, para a 
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obtenção de maiores salários dentro dos sistemas econômicos. Acarretando na alteração 

da distribuição funcional da renda por meio do estoque do conhecimento dos 

trabalhadores. 

Partindo da análise da determinação da renda da terra de Ricardo, será feita a 

relação com a teoria de Piketty, evidenciando o ponto de convergência entre os autores. 

Acredita-se que elevações da produtividade do trabalho melhorariam a distribuição da 

renda e, com isso, gerariam um aumento da participação dos salários na renda total da 

economia. Em função da produtividade de cada fator de produção, surge uma certa 

renda, que irá também interessar a este trabalho, pois trata-se da renda funcional. No 

entanto, não se ignora a análise da distribuição de renda pessoal, uma vez que ela será 

abordada logo após a distribuição funcional da renda. 

No Brasil, os estudos referentes à distribuição de renda remontam à década de 

1970, período de alto crescimento econômico, conhecido como milagre econômico, e de 

aumento significativo na concentração da renda. Para este período, o primeiro capítulo 

ainda analisará o famoso debate que ficou conhecido como a “Controvérsia de 70”. 

Com os dois choques do petróleo, o país entrou em situação de grave crise econômica e 

consequente arrefecimento do crescimento, de modo que a questão da distribuição de 

renda deixou de ser o foco das análises econômicas durante aquele período. Porém, a 

concentração de renda continuou sendo constatada, nas décadas de 1980 e 1990, sendo 

atribuída principalmente aos efeitos da inflação.  

A partir da estabilidade da moeda obtida com o lançamento do Plano Real, a 

concentração de renda inicialmente declinou e o poder de compra da população foi 

sendo retomado. No entanto, houve oscilações durante meados dos anos 1990 até o final 

dessa década. A queda da desigualdade de renda no Brasil começou sua escalada 

declinante a partir de 2001. Ela é atribuída, por alguns autores, pela aplicação das 

políticas sociais; enquanto outros apontam a questão da valorização real do salário 

mínimo como a principal razão para tal. Neste sentido, o capítulo termina com a análise 

da versão simples de repartição de renda, a qual este trabalho denominará de Fiscalistas. 

Para estes autores a importância dos programas de transferências de renda condicionada 

é peça significativa para a redução da desigualdade da distribuição de renda. 

 O capítulo dois apresenta um estudo sobre o maior programa de transferência 

de renda condicionada (PTRC) do Brasil, o Programa Bolsa Família (PBF). Inicia-se 
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o capítulo evidenciando outros PTRC: México (Programa de Oportunidades) e Chile 

(Chile Solidario). Logo em seguida, aborda-se o PBF, apesentando não apenas seu 

funcionamento e desenho, como os resultados que o programa obteve na educação, 

mercado de trabalho e eliminação da pobreza.  

 No terceiro capítulo é realizado um estudo de caso sobre a condicionalidade 

da Educação do Programa Bolsa Família (PBF) para os municípios do Estado do Rio 

de Janeiro. A partir de dados dos Censos 2000 e 2010, dados dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família, PNUD e Ipea, busca-se verificar o impacto da 

condicionalidade sobre renda, redução da pobreza e produtividade. A partir da 

construção de um painel para os municípios do Rio de Janeiro com dados das fontes 

supracitadas, estimou-se equação para os determinantes da produtividade, tanto 

utilizando o método de efeitos fixos como por efeitos aleatórios.   

 Por último conclui-se o trabalho, resumindo as principais conclusões, 

avanços na discussão e limitações e sugestões para futuros estudos. 
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1. DETERMINANTES DA PRODUTIVIDADE E A DISTRIBUIÇÃO 

FUNCIONAL DA RENDA 
 

Este capítulo tem por objetivo explanar quais seriam os determinantes da 

produtividade, principalmente, da produtividade do trabalho, e evidenciar a importância 

da distribuição funcional e sua relação com a teoria do capital humano. Partindo da 

análise da determinação da renda da terra de Ricardo, será feita a relação com a teoria 

de Piketty, evidenciando o ponto de convergência entre os autores. Por fim, será feita 

uma análise da distribuição de renda no Brasil. 

 

1.1. Produtividade marginal dos fatores de produção 

A pesquisa em torno da distribuição de renda nos leva a dois conceitos 

fundamentais: a distribuição pessoal da renda e a distribuição funcional da renda. A 

distribuição pessoal de renda é a renda apropriada por cada indivíduo na economia. A 

distribuição funcional da renda, por outro lado, está relacionada com a função exercida 

pelos agentes no sistema econômico entre os fatores de produção, e, assim sendo, ela 

consiste na remuneração dos proprietários do capital e da terra e dos trabalhadores na 

configuração de salários, lucros aluguéis e juros. A renda funcional é, portanto, definida 

como a soma das rendas do trabalho e as rendas derivadas da propriedade (terra e 

capital) e partilhadas entre os seus segmentos sociais. Logo, para melhorar a 

distribuição individual de renda de qualquer país, precisa-se melhorar a distribuição 

funcional da renda, por meio do aumento da produtividade do trabalho, que por sua vez 

gera aumento de salários e, consequentemente, elevações da eficiência econômica e 

mudanças estruturais. 

A distribuição de renda ganhou notoriedade a partir do trabalho de David 

Ricardo, que, escrevendo no início do século XIX, considerou que o principal 

objetivo da Economia seria explicar a distribuição do produto nacional entre os 

proprietários de terra, donos de capital e trabalhadores, sob a forma de renda, lucros 

e salários, respectivamente. Hoje esse problema é conhecido como “distribuição 

funcional da renda”. Enquanto as escolas clássicas e marxistas vão explicar de forma 

distinta a determinação da remuneração para cada uma das diferentes classes sociais, 
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a escola neoclássica
1
 vai procurar unificar a explicação da remuneração dos fatores 

de produção, tomando por base os conceitos de produtividade marginal e de 

equilíbrio de mercado. 

Com o objetivo de melhorar a distribuição da renda funcional, deverá ser 

aumentada a participação do trabalho no total da renda da economia. A questão é como 

isso poderá ser feito? A resposta dada pela literatura econômica é por suas 

produtividades marginais. Assim, pode-se dizer que o capital e terra serão aumentados 

pela via da tecnologia e o trabalho pela via da educação.  

A produtividade marginal dos fatores é definida como o produto adicional que se 

obtém ao empregar uma unidade adicional de insumo, podendo ser para os três insumos 

clássicos, terra, trabalho e capital. A produtividade marginal do trabalho
2
 seria obtida a 

partir da utilização de uma unidade adicional de trabalho. Do mesmo modo, seriam 

conseguidas as outras produtividades marginais dos demais insumos. 

A análise da produtividade do trabalho é a que mais interessa para a elaboração 

desta tese e será discutida no próximo item juntamente com a revisão teórica da 

produtividade dos fatores. 

 

 

                                                           

1
 A teoria neoclássica coloca que a livre interação dos agentes econômicos no mercado leva ao equilíbrio 

de pleno emprego na economia. Dessa forma, o mercado constituiria o espaço no qual os ofertantes e 

demandantes se encontram para fazerem suas trocas. Com base nesta teoria, os agentes são racionais e 

maximizadores de utilidade. Sendo assim, agentes racionais são dotados de conhecimento sobre os preços 

no mercado, concluindo-se que nestes mercados o equilíbrio seja ótimo no sentido de Pareto. A função de 

produção neoclássica é o processo de transformação dos insumos em produtos. A função de produção tem 

enfoque baseado na noção de caixa preta (black-box) – processo de produção retratado como uma “reação 

química”, no qual: 1. Não se discute o contexto institucional e as relações sociais entre insumos, 

particularmente o trabalho; 2. A Hipótese de Eficiência Técnica, isto é, produto máximo obtido a partir de 

insumos. (NICHOLSON; SNYDER, 2011; MAS-COLLEL; WHINSTON; GREENE, 1998). 
2
 A forma mais simples de ilustrar a movimentação em direções opostas das produtividades média 

marginal do trabalho seria considerar uma função de produção dada por y=F(L+bK) onde, K é um 

insumo substituto a L, trabalho. Nesse caso, a produtividade média do trabalho, e, seria dada por 

e=F(L+bK)/L e a produtividade marginal do trabalho, g, seria dada por g=∂F(L+bK)/∂L=F^’ (L+bK). 

Sob a hipótese de que existem deseconomias de escala no uso do insumo substituto ao trabalho, tem-se 

que a produtividade média do trabalho cresce com o aumento do uso de K, ∂e/∂K=(bF^’ (L+bK))/L>0, 

mas a produtividade marginal do trabalho decresce com o aumento do uso de K, ∂g/∂K=F^’’ (L+bK)<0. 
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1.1.1 Produtividade do trabalho e sua combinação com os demais fatores de 

produção 

Entende-se por produtividade o resultado da divisão da produção obtida em uma 

determinada unidade de tempo por um dos fatores de produção, tais como o trabalho e o 

capital, ou de todos ao mesmo tempo, que será a produtividade total dos fatores (PTF). 

A produtividade evidencia o uso eficiente dos insumos com o objetivo de alcançar a 

maior produção. Em relação à produtividade do trabalho: é a divisão da produção pelo 

tempo de trabalho que foi empregado. Para a produtividade do capital: é a divisão da 

produção pelo capital investido.  

Assim como a remuneração generosa do trabalho estimula a 

propagação da espécie, da mesma forma aumenta a laboriosidade. Os 

salários representam o estímulo a operosidade, a qual, como qualquer 

outra qualidade humana, melhora em proporção ao estímulo que 

recebe. (SMITH, 1996, p. 131). 

Pode-se citar vários fatores que influenciam o aumento da produtividade de 

trabalho: educação formal do trabalhador, desenvolvimento tecnológico dos 

equipamentos, qualidade das matérias-primas a serem empregada e outros. Ademais, a 

produtividade tende a ser maior nas empresas de capital intensivo, o que se pode 

correlacionar com o desemprego tecnológico, ou seja, empresa com capital intensivo e 

baixa contratação do fator trabalho. 

Kuznets (1996) afirma que o crescimento econômico não foi um produto 

simplesmente da elevação quantitativa da utilização dos fatores de produção, mas 

primordialmente do aumento da eficiência na utilização dos fatores e das mudanças 

qualitativas induzidas pelas mudanças quantitativas. Para o autor, a principal causa do 

aumento da participação do trabalho no produto foi o investimento feito na melhoria da 

qualidade do trabalho, ou seja, o que pode ser remetido a importância da análise da 

teoria do capital humano. E nas palavras de Kuznets (1996, p.126-127)  

[...] a participação da mão-de-obra no produto líquido crescente 

aumentou particularmente nas décadas recentes, em virtude do maior 

investimento feito para manter e melhorar sua qualidade; outrossim, 

uma participação proporcional maior dos ganhos líquidos coube à 

mão-de-obra, depois o insumo de recursos, ajustados segundo o 

critério da qualidade, foi levado na devida conta – possivelmente uma 

expressão da maior prioridade atribuída cada vez mais pela sociedade, 

pelo menos nas economias de livre mercado, aos direitos de seus 

membros vivos e não aos direitos de seu capital material. 

Kuznets (1996) faz uma análise entre o setor agrícola, industrial e de serviços e 

evidencia a importância que teve o crescimento de produtividade da agricultura para 
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permitir a industrialização. Ademais, o autor mostra a interação existente entre a 

expansão da urbanização, a concentração da produção industrial e a elevação da 

participação dos serviços nos bens. A análise do progresso da estrutura industrial induz 

Kuznets à uma conclusão de grande importância, pois o autor mostra que uma taxa 

elevada de crescimento demanda mudanças constantes na estrutura industrial para 

consentir a aplicação de novas tecnologias, e que todas as barreiras impostas a essas 

mudanças, principalmente, por parte de grupos consolidados em situações privilegiadas, 

impedem a continuação do crescimento econômico. Dessa forma, a conclusão de 

Kuznets pode ser interpretada como uma forma de concentração da renda funcional no 

sistema econômico.  

 

1.1.2. Revisão Teórica da Produtividade dos Fatores  

O crescimento econômico de longo prazo depende de um elemento fundamental, 

que é a produtividade do trabalho crescente. Entretanto, existem vários fatores que 

comprometem o aumento dessa produtividade. Para que tenhamos um crescimento 

sustentado é preciso que a produção de cada trabalhador aumente constantemente. Os 

fatores que melhor explicam o aumento da produtividade ao longo do tempo são: capital 

físico (equipamentos e máquinas); capital humano (melhoria do trabalho, é a educação 

incorporada ao trabalho) e a tecnologia (o progresso tecnológico é o indutor 

fundamental para obtenção do crescimento da produtividade). A produtividade 

determina o padrão de vida real que certo país proporciona aos seus habitantes. 

A seguir será feita uma análise sobre produtividade do trabalho na literatura 

econômica. 

Edwards (1998) utiliza nove índices de abertura para testar sua robustez em 

equação de determinantes de produtividade total dos fatores derivada da equação de 

crescimento de Romer (1992 apud EDWARDS, 1998), em cross-section de vários 

países para a década de 1980 e, depois, para o período 1960-1990. Os resultados são 

significativos e todos os sinais encontrados estão de acordo com o esperado pela 

literatura que acredita que a abertura comercial acarretará em aumentos de 

produtividade. No entanto, o autor ressalta os problemas com a endogeneidade das 

variáveis e a necessidade de mais análises de séries temporais. Edwards (1998) conclui 

que países mais abertos ao comércio internacional apresentam um crescimento mais 

rápido da produtividade total dos fatores. 
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Hall e Jones (1996) a partir da observação que a produção por trabalhador varia 

enormemente de país para país desenvolvem uma análise que evidencia as diferenças na 

infraestrutura governamental, cultural e natural dos países são pontos importantes desta 

variação de produção. Com uma análise cross-section os autores mapeiam os principais 

determinantes de diferenças de produtividade total dos fatores (PTF) entre países. De 

acordo com os autores um país de alta produtividade atende a cinco fatores, que são: (i) 

ter instituições que favorecem a produção, um equilíbrio entre a necessidade de 

aplicação das leis e regulamentações, mas não o excesso, pois o efeito também não seria 

positivo na economia; (ii) estar aberto ao comércio internacional. A abertura pode 

proporcionar benefícios econômicos diretos que incentivam a produção, tais como a 

presença de um grande mercado para bens produzidos internamente e acesso a mercados 

mundiais de capital e de ideias
3
. Favorecendo assim a especialização e o intercâmbio 

tecnológico; (iii) a sociedade ser fundada no princípio da propriedade privada. Os 

autores focam na questão do tipo de organização econômica e as políticas 

governamentais anti-desvio (os diversos ônus em geral aos direitos de propriedade que 

o produtor pode sofrer). Tal como acontece com a produção por trabalhador, o PIB é 

positivamente correlacionado com o tipo de organização econômica; (iv) falar uma 

língua internacional. Os autores indicam que o desempenho econômico é maior nos 

países em que uma grande parte da população fala uma língua internacional, como 

árabe, chinês ou inglês; e (v) situa-se em uma latitude temperada e longe do equador.  

Hall e Jones (1996) divergem do estudo de Nordhaus (1994) que apresenta 

evidências sobre as diferenças de renda associada a diferenças de latitude e clima, e 

conclui que elas estão presentes, mas são pequenas. No estudo de Hall e Jones (1996) os 

autores encontram efeitos muito maiores do clima sobre o desempenho econômico e 

concluem que o clima parece afetar a produtividade humana, pois corroboram a 

existência de correlação entre a produção por trabalhador e o clima. Os resultados para 

o clima corroboram fortemente a hipótese de que climas temperados e frios favorecem a 

produtividade, notadamente países europeus.  

Os autores concluem que os países são capazes de atingir um alto nível de 

produto por trabalhador no longo prazo, porque são capazes de atingir elevados níveis 

de capital físico, capital humano e produtividade. A análise empírica desenvolvida pelos 

                                                           

3
 Veja Yang and Brynjolfsson (2001). 
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autores sugere que o sucesso em cada um desses três fatores listados anteriormente é 

impulsionado por um conjunto comum de determinantes. 

Gordon (2010) fornece três perspectivas sobre as taxas de crescimento de longo 

prazo da produtividade do trabalho e da Multi-Factor Productivity (MFP) – que 

consiste na produtividade considerando-se não somente o capital, o trabalho e a 

tecnologia, mas também os demais insumos, tais como: materiais e serviços que 

comporão a produção e a energia – para a economia americana. O autor demonstra que 

nos últimos 116 anos a produtividade americana é marcada por mudanças ascendentes e 

descendentes nas taxas de crescimento. O período auge para o crescimento do produto 

americano foi entre 1950 e 1960, enquanto o período de crescimento de horas 

trabalhadas foi no final de 1970 com a entrada de adolescentes e mulheres na força de 

trabalho. A análise de médio prazo de mudanças na produtividade do trabalho 

americana e na MFP começa com as decomposições familiares de crescimento da 

produtividade laboral para as contribuições do aprofundamento do efeito do capital, 

qualidade de trabalho e MFP, dividida nas contribuições de investimentos em ICT 

(Information - Communication - Technology) e não-ICT. Esses resultados mostram que 

o crescimento da produtividade no período de 1995-2000 foi principalmente 

impulsionado pelo investimento em ICT, enquanto o subsequente 2000-07 foi 

impulsionado, principalmente, por um aumento do crescimento do MFP em indústrias 

não ICT.  

Para Gordon (2010) o maior crescimento da MFP americana ocorreu em 1928-

1950, um fenômeno que o autor chama "one big wave". O autor apresenta inúmeras 

correções para o crescimento da qualidade do trabalho e a quantidade e qualidade de 

capital, conduzindo a rearranjos significativos do crescimento padrão de MFP, 

geralmente baixando as taxas de crescimento MFP não ajustados durante 1928-1950 e 

criá-los depois de 1950. A sua conclusão é que ao longo dos próximos 20 anos (2007-

2027) o crescimento real do PIB americano será de 2,4% e o crescimento da 

produtividade do trabalho no total da economia será de 1,7%. O que o autor corrobora 

com outros trabalhos, tais como Maddison (2009 apud GORDON, 2010) e Jorgenson et 

al. (2008 apud GORDON, 2010). Entre as conclusões de Gordon (2010) está a 

indicação de três expressivas fontes de crescimento da produtividade: racionalização de 

custos, aprofundamento do uso de bens de capital – ICT ou não e aumento da qualidade 

do trabalho. Esse último nos interessa para o desenvolvimento desta tese, pois a 

qualidade do trabalho afetará diretamente os ganhos do trabalho. 
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Burda, Genadek e Hamermesh (2016) apresentam alguns resultados de estimações 

para o tempo gasto pelos trabalhadores americanos em não-trabalho durante suas 

atividades laborais. Os autores utilizam o American Time Use Survey (ATUS). Os 

autores usaram as estimativas encontradas para desenvolver uma nova medida de 

produtividade do trabalho, relacionando-a com o mercado de trabalho e as taxas de 

desemprego. Os autores concluem que o tempo de não-trabalho é representativo e varia 

positivamente com a taxa desemprego local.  

 

1.1.3. Revisão Teórica da Produtividade no Brasil 

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

Kageyama e Hoffmann (2000) verificaram que a localização regional e a escolaridade 

têm efeitos importantes na determinação da renda e das condições de vida das famílias, 

impactando no sucesso das atividades agrícolas e não-agrícolas, do nível de salário e na 

produtividade, além de favorecerem uma distribuição de renda mais igualitária. No 

estudo realizado por Ferreira et al (2000 apud KAGEYAMA; HOFFMANN, 2000), os 

autores, a partir de um modelo probit, calcularam uma medida de pobreza que estava 

diretamente associada com a localização geográfica (exceto para a região metropolitana 

de São Paulo, para as demais regiões e, principalmente, para o Nordeste, aumentaram a 

probabilidade de ser pobre). Quanto à educação, mostrou-se significativa e 

inversamente correlacionada com a probabilidade de ser pobre.  

 Ademais, baseado e adaptado do trabalho de Kageyama e Hoffmann (2000), foi 

incluído no modelo o Índice de Condição de Vida (ICV). Esse índice se caracteriza pela 

média aritmética simples das variáveis água canalizada e instalações sanitárias, obtidas 

nos Censos Demográficos. A ideia que perpassa essa escolha é a de que, quanto maior o 

índice, melhores as condições de infraestrutura familiar e esta, aliada às demais 

variáveis de controle, interfeririam positivamente na produtividade. 

Em consonância com SAE (2013) a produtividade do trabalho no Brasil ficou, 

em média, 23% da produtividade do trabalho dos EUA, entre 1960 e 2010. No mesmo 

período, o Brasil em relação à produtividade do trabalho argentino foi de 70%. Se for 

observada a diferença com a Coreia do Sul tem-se que, em 1950, a produtividade do 

trabalho brasileiro era 33% maior que a coreana e, em 1980, os valores eram quase os 

mesmos. Já em 2010, a produtividade do trabalho do Brasil era 29% da produtividade 

do trabalho da Coreia do Sul. 
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Barbosa Filho e Pêssoa (2013) calculam a produtividade do trabalho e da 

produtividade total dos fatores (PTF) para o Brasil entre os anos de 1982 e 2012. Os 

autores utilizaram no lugar da série de pessoal ocupado a série de horas trabalhadas com 

base nos dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e da PME 

(Pesquisa Mensal de Emprego). Os autores demonstram que o pessoal ocupado no 

Brasil cresceu de forma mais elevada do que o total de horas trabalhadas. O que indica 

que calcular a produtividade (trabalho ou total de fatores) com base no pessoal ocupado, 

potencialmente, provoca erro de medida. Por isso, os autores optaram por recalcular as 

produtividades. Os autores concluem que no Brasil houve uma perda da produtividade 

do trabalho (-0,6%) entre os anos de 1982 e 1992. A explicação para tal estaria na 

diminuição da jornada de trabalho média. Os resultados para o período de 1982-2012 

mostram que tanto a PTF (16,3%) quanto à produtividade do trabalho (35,8%) 

obtiveram uma elevação maior à aludida, por parte da bibliografia, sobre o tema 

fundamentado em séries de pessoal ocupado. 

O relatório do McKinsey Global Institute (2014) estima que o Brasil precisará, 

em média, de 4,2% de crescimento anual do PIB nas próximas duas décadas. O que será 

muito complicado de ser atingido atualmente, pois todas as previsões indicam que não 

haverá crescimento nos próximos anos. No entanto, o relatório é contundente ao afirmar 

que somente desta forma o país conseguirá melhorar o padrão de vida da população 

vulnerável. As estimativas do relatório mostram a necessidade de expandir o comércio 

internacional (ponto amplamente discutido no tópico anterior por vários autores). Dessa 

forma, uma integração aos mercados mundiais poderá fornecer uma competição global e 

estimular as empresas brasileiras para investir, modernizar e inovar. Aproveitando uma 

das grandes riquezas que o país possui que é a demanda interna bem representativa. Os 

autores colocam a importância de elevar a produtividade do trabalho da economia 

brasileira o que acarretará em aumentos de renda. No entanto, a produtividade do Brasil 

está estagnada desde 2000 como vários autores têm destacado, tais como: Barbosa Filho 

e Pêssoa (2013); CNI (2014) e Bahia (2015). Segundo o McKinsey Global Institute 

(2014) o Brasil pode criar uma nova dinâmica e ampliar sua produtividade se tomar 

ações significativas sobre alguns tópicos fundamentais, tais como: reduzir o "custo 
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Brasil"
4
; reduzir o setor informal; expandir a infraestrutura e desenvolver o capital 

humano
5
. 

De acordo com a CNI (2014), o Brasil vem perdendo competitividade e precisa 

aumentar sua produtividade do trabalho e reduzir os seus custos. A CNI (2014) indica a 

problemática da estagnação da produtividade do trabalho e relata que o custo unitário do 

trabalho
6
 aumentou 300% entre 2002 e 2014.  

Bahia (2015) quantificou a tendência de crescimento da produtividade do 

trabalho no Brasil entre 1990 e 2009 utilizando a metodologia de Matriz Insumo 

Produto. Encontrou o resultado de 1,05% a.a. de crescimento da produtividade do 

trabalho para o período. Esse resultado está próximo do encontrado pelo McKinsey 

Global Institute (2014) que foi de 1,2% (1990-2012), com o de Barbosa Filho e Pêssoa 

(2013) de 1,4% (2002-2012) e com Cavalcante e De Negri (2014) de 1,17% (2001-

2009).  

Bahia (2015) indica que o Brasil apresentou crescimento comparável com as 

economias desenvolvidas, mas foi feita somente uma análise qualitativa, pois o autor 

não trabalhou com PPC (Paridade do Poder de Compra). No entanto, o autor conclui a 

necessidade do aumento da produtividade do trabalho do Brasil para poder acelerar o 

catching-up com os países desenvolvidos. Bahia (2015) indica que a mudança 

tecnológica (MTECN), e consequentemente do crescimento da formação bruta de 

capital fixo (FBCF) e inovações, seria um fator prioritário que o Brasil deveria 

incentivar para elevar a produtividade do país. Ademais, o autor também indica o 

aprofundamento na realização de exportações.  

                                                           

4
 O Doing Business Index do Banco Mundial (2016) coloca o Brasil na posição 116 de 189 países em 

termos de ambiente regulatório favorável a criação e operação de uma empresa local (o México fica com 

a posição 38 e a Colômbia na 54). O que evidencia a problemática brasileira. Na categoria de pagar 

impostos o Brasil fica em 178, o que resulta em 2.600 horas por ano que as empresas gastam para 

preparar, arquivar e pagar (ou reter) imposto de renda das empresas (Argentina 405 horas, China 261 

horas, Chile 291 horas e Índia 243 horas). De acordo com o McKinsey Global Institute (2014) o resultado 

é que os custos das empresas são repassados para os consumidores na forma de preços elevados e, 

indubitavelmente, reduzindo o poder de compra dos brasileiros. 
5
 De acordo com McKinsey Global Institute (2014) informa que o Brasil atingiu 95% da população com o 

ensino básico (até o 5º ano), mas ainda persiste o problema educacional no país e a qualidade é um 

problema grave. Situação que é confirmada pelo posicionamento do Brasil no PISA (Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos), o país ficou em 57º em 2012 para um total de 65 países. Para 

aumentar a competitividade o Brasil precisa focar no desenvolvimento de capital humano. Possibilitando 

uma formação profissional e o desenvolvimento da habilidade de construir indústrias mais sofisticadas. 

Assim, ampliaria as oportunidades econômicas para a população.  
6
 O custo unitário do trabalho, segundo CNI (2014) representa a evolução combinada do custo e da 

produtividade do trabalho. Por isso, é considerado um elemento importante para a competitividade do 

setor produtivo do país.  



25 
 

Um trabalho empírico desenvolvido pela CEPAL (2015) evidencia a baixa 

produtividade do trabalho nos países da América Latina se comparado com os países 

desenvolvidos. Os autores concluem que um dos principais motivos das diferenças de 

produtividade é o grau de aprofundamento de capital dos países. O estudo evidenciou 

que os países latinos americanos mostram um atraso na relação capital/trabalho (medido 

por horas trabalhadas) o que acarreta em perdas de competitividade e menor 

crescimento de produtividade.  

O estudo desenvolvido pela CEPAL (2015) mostra o baixo crescimento nos 

últimos 30 anos e em parte devido à baixa contribuição de alguns fatores, tais como a 

qualidade e produtividade do trabalho. Os autores utilizaram o paradigma da 

"contabilidade do crescimento" na tradição de escritores tais como Solow (1956), 

Denison (1967), Jorgensen e Griliches (1967) e Maddison (1987). 

 Portanto, o que se nota pela literatura é que um grande entrave para o 

desenvolvimento de países da América Latina, em especial o Brasil, diz respeito a baixa 

produtividade do trabalho. Dessa forma, é importante nos atentarmos para as formas 

como isso pode ser superado. No arcabouço da teoria econômica, é a partir da teoria do 

capital humano que se discute como aumentar as habilidades cognitivas e produtivas 

dos indivíduos. Esta teoria é discutida na próxima seção. 

 

1.2. A Teoria do Capital Humano e sua relação com a produtividade do trabalho 

A Teoria do Capital Humano baseia-se nas hipóteses fundamentais da 

microeconomia neoclássica, funda-se no modelo de maximização da utilidade 

individual e no paradigma da escolha racional. Essa teoria passou a ser muito utilizada 

na economia devido às contribuições de Theodore William Schultz “Investment in 

Human Capital: the role of education and of research”, em 1971. 

Schultz (1973, p.29) apresenta que, no começo dos estudos sobre a 

economia, o trabalho do ser humano era avaliado e valorizado. Todavia, só o 

trabalho em si era considerado, mas não o investimento em pessoas. Não se 

observava o desenvolvimento pessoal integrado à empresa, mas simplesmente ver o 

ser humano como um fornecedor de mão de obra. As pessoas eram consideradas 

como parte do processo produtivo e estas deveriam adaptar-se às inovações que 

surgiam.  
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Os economistas sempre souberam que as pessoas são parte 

importante da riqueza das nações. Medida em função daquilo que o 

trabalho contribui para a produção, a capacidade produtiva dos 

seres humanos, no momento é vastamente maior do que todas as 

formas de riqueza, tomadas em conjunto. O que os economistas não 

puseram em relevo é a verdade simples que as pessoas investem em 

si mesmas e que tais investimentos são muito grandes. (SCHULTZ, 

1973) 

Com a evolução da sociedade surgem outras revoluções industriais, assim 

como, uma nova abordagem de análise das pessoas dentro das empresas e o impacto 

positivo da escolaridade. O investimento em pessoas, capital humano, passa a ser 

feito através da educação, treinamento, saúde, alimentação, migração de pessoas 

mais jovens e/ou já especializadas na área de atuação desejada. Esses fatores tornam 

o processo produtivo mais eficiente. (SCHULTZ, 1973) 

Nota-se o interesse, cada vez maior, das pessoas por ingressarem num 

patamar superior de educação, tendo em vista a maior remuneração e as exigências 

de mercado (SCHULTZ, 1971, p. 35). 

O investimento em pessoas passa a ser feito através da educação, 

treinamento, saúde, alimentação, migração de pessoas mais jovens e/ou já 

especializadas na área de atuação desejada. Esses fatores tornam o processo 

produtivo mais eficiente (SCHULTZ, 1971, p.37, 42-43). 

De acordo com Schultz (1973), considerar o ser humano como um bem de 

capital era desprezível para alguns, pois essa consideração remetia à escravidão e às 

práticas desumanas aplicadas aos escravos. Essa ideia, atrelada à Teoria do Capital 

Humano, no início de sua concepção, foi um obstáculo ao seu correto entendimento. 

Assim, tem-se que considerar o que de fato a Teoria do Capital Humano diz: “Ao 

investirem em si mesmas, as pessoas podem ampliar seu raio de escolha posto à sua 

disposição. Esta é uma das maneiras por que os homens livres podem aumentar seu 

bem-estar”. (SCHULTZ, 1973). 

As dificuldades da manutenção do capital humano são evidenciadas em 

Schultz (1973), pois, para o autor, o capital humano se deprecia com o tempo, e, 

frente à modernização da tecnologia, poderá ficar ocioso
7
.  

                                                           

7
 Schultz (1973) também aponta fatores, como discriminação sobre o gênero, racial, religiosa, entre 

outras, os quais dificultam a inserção das pessoas no mercado de trabalho ou o aumento satisfatório 

de sua renda. Além disso, muitos empresários preferem investir em máquinas, equipamentos e 
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A capacidade técnica de determinado país tem seus custos e rendimentos. 

Nota-se que, mesmo que tal fator não seja destacado, ele possui grande 

responsabilidade no crescimento da economia. Dessa forma, na teoria do capital 

humano, destaca-se o crescimento produtivo por meio de melhorias na mão de obra 

e no capital físico, aspectos relevantes para a análise deste capítulo (SCHULTZ, 

1973). 

Alguns economistas consideram que um país pode atingir um maior nível de 

crescimento mesmo sem possuir grande quantidade de recursos naturais. Outros 

acreditam que é de grande importância possuir amplo domínio territorial. Entretanto, 

nota-se que, mesmo que alguns países estejam até mesmo em um elevado nível de 

industrialização, o valor da capacidade técnica influencia no uso e aplicação de tais 

fatores de determinada economia, podendo até gerar custos devido à insuficiência de 

especialização em determinados processos produtivos. (SCHULTZ, 1973). 

Ainda segundo Schultz (1973, p.13), “[...] o trabalho, como fator de 

produção, é geralmente tratado como “desembaraço do capital”, em que pesem as 

mudanças continuadas nas composições das capacidades e das habilidades da força 

de trabalho”, a saber, que a análise tona-se limitada às condições físicas em 

detrimento de outro fator que também possui influência sobre o aumento da renda, o 

capital agregado a partir do conhecimento técnico. 

Referente aos modelos neoclássicos de crescimento, nota-se que, para haver 

um melhor nível de desenvolvimento, é necessário ter um crescimento econômico 

superior para que a renda per capita seja elevada. Em alguns modelos, vê-se o 

capital (K) e trabalho (L) sendo considerados essenciais para o crescimento. Outro 

fator que tem mostrado uma importância tão grande quanto a estes é o capital 

humano, que pode ser classificado como tudo que um determinando indivíduo 

adquire de conhecimento e habilidades ao longo da vida que fomenta o crescimento 

e produz valor econômico. (MILES; SCOTT, 2005). 

Os níveis de capital humano variam de um país para outro, o que possibilita 

analisar as variações dos respectivos crescimentos, pois “[...] o produto marginal do 

capital físico aumenta com o montante de capital humano existente num país – 

                                                                                                                                                                          

matérias-primas do que em capital humano, por causa do retorno mais rápido, oriundo dos bens 

ligados diretamente ao processo produtivo. 
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quanto mais educada a força de trabalho, maior o produto marginal do capital 

físico”. (MILES; SCOTT, 2005, p. 112) Vê-se que um país com trabalhadores 

altamente qualificados provavelmente terá melhor produtividade, comparado a um 

no qual a maioria dos trabalhadores não tem educação formal. 

Portanto, nota-se que a produção do capital físico está diretamente ligada à 

qualidade do capital humano que um determinando país tem, pois o capital humano 

elevado gera crescimento no produto e na necessidade de capital físico. Países 

pobres, na visão de Miles e Scott (2005), só conseguem crescer mais rápido que 

países ricos em capital se tiverem similaridade em capital humano.  

O desenvolvimento do capital humano é visto aqui como qualificação de 

mão de obra e parte importante do capital produtivo. O desenvolvimento tecnológico 

de um país inclui tanto o capital físico, onde máquinas e ferramentas incorporam 

tecnologias de produção cada vez mais avançadas, como elevação da capacidade 

produtiva do capital humano. As tecnologias físicas podem ficar subutilizadas se não 

forem acompanhadas pela qualificação da mão de obra, como parte importante do 

sistema produtivo. Daí a ênfase dos teóricos do desenvolvimento, na necessidade de 

desenvolvimento do capital humano, entendido não no sentido filosófico de 

desenvolvimento humano, ou humanismo integral de Jaques Maritin, mas como 

qualificação da mão de obra, como entende Schultz (1973). É inegável que a 

elevação do nível de escolaridade de uma nação leva a melhoria do nível de vida da 

população, assim como o crescimento da produção, mesmo quando apropriado por 

uma minoria, sempre traz algum efeito de bem-estar para todos, ainda que seja 

apenas no aumento da oferta de emprego, como se lê em Miles e Scott (2005, p. 

114), “[...] pequenas diferenças nas taxas de crescimento durante longos períodos 

resultam em diferenças substanciais no bem-estar”. De fato, é possível considerar a 

educação como fator determinante para o crescimento do produto de um país, pois 

por meio da educação é possível elevar a produtividade do trabalho.  

 

1.2.1. Piketty e Ricardo: o ponto de convergência das teorias 

Assim como Ricardo, também, Piketty se dedica a interpretação da distribuição 

funcional da renda. Na obra de Piketty (2014) a classe de renda mais alta consiste nos 

altos executivos de grandes corporações, com grandes remunerações. Um expressivo 



29 
 

número destes executivos vem da indústria de serviços financeiros. Dessa forma, as 

grandes fortunas herdadas sucumbirão ao que deveria ser uma vida de trabalho nas 

sociedades. Piketty assevera que os valores de justiça social, mérito em obter ascensão 

profissional e do esforço, que são os fundamentos contemporâneos da democracia, serão 

minados por este estoque de riqueza dos grandes rentistas do século XXI o que remete 

ao pensamento de Mill (1996) no volume 2 de sua obra clássica. 

Existe uma ligação muito forte do trabalho de Piketty com o trabalho de David 

Ricardo. Enquanto para Ricardo, na teoria da terra, devido à existência de terras mais e 

menos produtivas, era permitido aos rentistas auferirem lucros maiores. Isso possibilita, 

em sua análise, o surgimento dos grandes concentradores do capital no período, o que 

levaria ao estado estacionário. Ricardo indica sua preocupação com a queda nos lucros 

dos capitalistas. Atualmente, o mundo é outro, os mercados se tornaram mais modernos, 

dinâmicos e tecnológicos, o setor financeiro cresce vertiginosamente, sem precedentes 

na história econômica mundial, e a análise da terra já não é mais o foco como no século 

XIX. Assim, pode-se considerar que Piketty é o Ricardo do século XXI.  

Piketty (2014) evidencia em sua obra uma análise da riqueza ao longo do tempo 

e os seus efeitos para o futuro das nações. O que Ricardo indica em sua obra sobre os 

rentistas e a acumulação do capital, Piketty (2014) interpreta na forma de riquezas 

acumuladas que aumentaram muito mais do que o aumento dos salários e assevera que, 

inexoravelmente, piorará ainda mais neste século. Assim os detentores destas riquezas, 

na denominação de Piketty, os “supermanagers”, seriam os rentistas na análise da renda 

da terra de Ricardo. Observa-se, portanto, que ambos evidenciam a tendência para a 

concentração ilimitada da riqueza. As grandes universidades americanas, como Harvard, 

na visão de Piketty (2014) também são uma das novas classes de “rentistas” do século 

XXI com ativos de bilhões de dólares. 

A análise de Piketty (2014) mostra a contradição estrutural fundamental do 

capitalismo: a ocorrência de que a taxa de retorno do capital (r) tende a ser maior que à 

taxa de crescimento do PIB (g). Logo se r > g, então Piketty denomina de 

“desigualdade fundamental”. Se a taxa de retorno do capital ultrapassa a taxa de 

crescimento do PIB de maneira consistente e expressiva, a relação capital/produto tende 

a se elevar ao longo do tempo. Resultando em aumentos da desigualdade da riqueza e 

fazendo com que sua transferência através de heranças venha, eventualmente, a se 

tornar mais importante que a acumulação dada pela renda do trabalho. Nesta situação, o 
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capitalismo estaria gerando de forma automática desigualdades arbitrárias e 

insustentáveis no longo prazo. Reduzindo assim a mobilidade social de forma 

“incompatível com os princípios de justiça social fundamentais para sociedades 

democráticas modernas”.  

Essa desigualdade arbitrária gerada pelo capitalismo possui impactos diretos 

sobre o investimento em capital humano feito pelos indivíduos. A desigualdade de 

renda é instantaneamente refletida em desigualdade na formação dos indivíduos. Neste 

sentido, a falta de mobilidade social faz com que uma parcela da população esteja 

fadada a baixa qualificação, baixa produtividade e, por consequência, uma baixa renda. 

O impacto no nível macroeconômico desse fato é uma produtividade agregada do 

trabalho abaixo do que seria o ponto ótimo dado os recursos disponíveis. Dessa forma, a 

desigualdade pode sim impactar sobre a produtividade da economia, via baixa 

qualificação (pouco capital humano acumulado) por uma parcela da população. 

Podemos dizer a partir da análise de Piketty que quanto mais desigual a 

sociedade, perpetuando as diferenças intergeracionais, mais desigual também será o 

investimento em capital humano feito pelos indivíduos. Assim, a produtividade geral da 

região fica aquém do que realmente poderia ser. Ou seja, a desigualdade da forma como 

Piketty apresenta faz com que uma parcela da população não consiga se qualificar de 

maneira adequada, contribuindo não apenas para o aprofundamento da desigualdade, 

como também para um distanciamento do ponto ótimo de produtividade da sociedade. 

Torna-se relevante então analisar mais profundamente como se dá a análise da 

desigualdade pela literatura econômica. As próximas seções apresentam fatos 

estilizados a respeito da distribuição de renda, o debate sobre quais indicadores mais 

indicados para mensurar a desigualdade, e o debate de políticas para combater este 

fenômeno no Brasil. 

 

1.2.2. Aspectos da distribuição de renda: sua desigualdade 

O estudo Kuznetz (1953) “Shares of Upper Groups in Incomes and Savings” é o 

primeiro estudo ordenado sobre a distribuição do rendimento ao longo do tempo. O 

autor utiliza dados dos EUA e apresenta a ideia da curva “U” invertida, ou seja, de que a 

distribuição da renda se tornaria mais assimétrica em uma primeira fase de crescimento 
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e, em seguida, se estabilizaria para então finalmente registrar uma tendência de 

diminuição.  

O desvio padrão entre a desigualdade de renda entre os pobres e os ricos tem 

aumentando cada vez mais ao longo dos anos, em muitos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Com isso, muitos estudos têm sido realizados para a compreensão 

desta tendência, conforme apontado por Piketty (2014). Assim, entender as causas da 

desigualdade da renda possibilitaria o caminho mais correto para sua diminuição. 

Piketty (2014) cita que nunca na história houve uma diferença tão grande entre o salário 

do empregado do chão da fábrica e o CEO na mesma empresa. 

Piketty (2014) explora os dois sentidos da desigualdade. O primeiro seria a 

desigualdade funcional da renda, o que o autor simplifica na divisão dos rendimentos do 

trabalho e rendimentos da riqueza. O outro seria a questão da riqueza que pela sua 

análise de dados (o autor utiliza um vasto banco de dados) é altamente concentrada 

entre os ricos e conclui que quanto maior for à fração da renda da riqueza a tendência 

será uma distribuição de renda mais desigual. Essa visão faz com que o autor comece 

sua obra com medição de riqueza total da França, Estados Unidos e Reino Unido. O 

tema fundamental do livro surge logo no inicio da leitura. O primeiro gráfico que 

Piketty (2014) apresenta em sua obra, mostra que parte da primeira separatriz da 

população nos EUA tem uma forma de U ao longo do período de cem anos entre 1910 a 

2010. Este padrão refuta a proposição de Kuznetz anteriormente citada. O autor 

evidencia que a evolução recente tem sido determinada pelo comportamento dos 

rendimentos mais elevados.  

A contribuição de Piketty indica que enquanto a taxa de retorno for superior à 

taxa de crescimento, a renda e a riqueza dos ricos vão crescer mais rapidamente do que 

os rendimentos do trabalho, o que acarretará cada vez mais concentração da renda 

funcional. Os rendimentos de riqueza são, possivelmente, ainda mais concentrados do 

que a própria riqueza, pois como adverte Piketty (2014), “grandes blocos de riqueza 

tendem a ganhar um maior retorno do que os pequenos”.  

 Em consonância com Piketty (2014; 2015) e Piketty e Saez (2003), a 

desigualdade não é necessariamente má ou boa: a questão é quando pode ou não ser 

legitimada. Para os autores, a desigualdade distributiva da riqueza é uma questão 

política e, nesta seara, não há determinismo, mas mecanismos de divergência e 

convergência (dialética entre as forças de desigualdade e de igualdade). E as forças de 
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dissensão fizeram da “curva sino” de Kuznets uma “curva U”.  Não é apenas o nível de 

desigualdade que interessa a Piketty, mas a sua estrutura, as origens das disparidades de 

renda e de riqueza entre grupos no âmbito dos diferentes arranjos econômicos e 

institucionais. Elementos empíricos indicariam que no sistema capitalista encontram-se 

altas taxas de retorno na razão capital/renda em cenário de baixo crescimento. E isto não 

seria uma falha do mercado, mas sua especificidade. A principal força de divergência 

(desigualdade) no sistema capitalista seria, com certa duração, r > g (onde: r = taxa 

média anual de retorno sobre o capital, incluindo lucros, dividendos, juros, aluguéis e 

outros rendimentos de capitais, expresso como uma percentagem do seu valor total; g = 

taxa de crescimento da economia, isto é, o aumento anual da renda ou da produção), 

pois aqui haveria crescimento da riqueza herdada e, portanto, acumulação desigual.  

O instrumento da redistribuição pura da renda é a redistribuição fiscal na visão 

de Piketty (2015, p. 112), ou seja, é obtida por tributações e transferências. As 

redistribuições eficientes necessitam de instrumentos eficazes para corrigir a 

desigualdade. Piketty (2015, p.127-128) mostra que as redistribuições eficientes são 

obtidas com ações afirmativas, salário mínimo ou mesmo por intervenções no mercado 

de trabalho. O autor também considera políticas educacionais como modificadoras para 

a minoração de desigualdade das rendas do trabalho. 

De acordo com Medeiros, Souza e Castro (2014), para uma análise da 

desigualdade de renda no Brasil no período de 2006 a 2012, os autores afirmam que 

“Houve crescimento da renda, mas se o Brasil cresceu para todos, os ricos se 

apropriaram da maior parte desse crescimento”. O que traz para o debate a análise não 

somente da renda, mas da riqueza também, como foi explorado nos trabalhos de Piketty. 

 

1.2.3. Distribuição Pessoal da Renda 

A distribuição pessoal de renda é a renda apropriada por cada indivíduo na 

economia. Esse tipo de distribuição é o que é recorrente na literatura e amplamente 

estudado. 
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Em sua obra Kuznets (1953, p. 173) evidencia como as pessoas utilizam suas 

rendas e afirma: 

Distribution of income by size is of importance in so far as it affects 

the productivity of the various income classes in turning out the 

country's total product, determines how people use their income, and 

measures the economy's contribution to the well-being of the several 

groups in society. To trace these consequences of the income 

distribution would be difficult and we do not attempt it even for the 

shares of upper income groups.  

Diversos estudos apontam que se o objetivo da política for à minoração de 

diferenças de rendas per capita, então as transferências deveriam ser empregadas. No 

entanto, não será que as transferências seriam apenas um alívio para a pobreza? Ou seja, 

uma política paliativa que não mudaria a distribuição de renda do sistema econômico?  

 

1.2.4. Desigualdade da distribuição de renda individual: uma breve análise a partir 

do mercado de trabalho brasileiro 

A produtividade do trabalho também é um grande problema para o Brasil, 

segundo a CEPAL (2015), pois a produtividade do trabalho brasileira é um quinto da 

produtividade do trabalho americana, o que caracteriza o baixo nível educacional no 

Brasil e o uso mais intensivo de capital na produção. Ademais, a produtividade 

brasileira cresce menos que a dos americanos, resultando em um país pouco 

competitivo. O estudo desenvolvido pela CEPAL (2015) mostra o baixo crescimento, 

nos últimos 30 anos, e em parte devido à baixa contribuição de alguns fatores, tais como 

a qualidade e produtividade do trabalho. 

A produtividade de cada trabalhador não está determinada apenas em 

função de sua escolaridade, a experiência geral adquirida no mercado de trabalho e 

principalmente a experiência no posto que atualmente esteja ocupando vão ser muito 

importantes. Por este motivo, parte da desigualdade no mercado de trabalho está 

diretamente ligada aos diferenciais de experiência entre trabalhadores. “Cerca de 

10% da desigualdade brasileira em remuneração do trabalho resulta dessas 

disparidades” (BARROS; FOGUEL; ULYSSEA, 2006). 

Devido a fatores como a redução no trabalho precoce, o aumento da 

escolaridade e a entrada cada vez mais tardia dos jovens no mercado têm modificado 

a força de trabalho, deixando-a cada vez mais velha, mas com bem menos 

experiência. Por outro lado, a remuneração do trabalhador não dependerá muito da 
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sua experiência e sim do quanto o mercado estará disposto a pagar a mais pelo 

diferencial da experiência. O mercado vem ao longo dos anos valorizando os 

trabalhadores mais experientes, mas esta valorização vem ocorrendo de forma muito 

lenta. (BARROS; FOGUEL; ULYSSEA, 2006). 

A queda observada na heterogeneidade da força de trabalho contribuiu para 

reduzir a desigualdade de renda, mas o aumento nos diferenciais de remuneração por 

idade e por experiência acabou exercendo um efeito contrário, praticamente 

anulando qualquer queda conseguida na desigualdade. (BARROS; FOGUEL; 

ULYSSEA, 2006). 

Se trabalho é fundamental para o alcance de bem-estar da população, então o 

trabalho decente e bem pago deveria ser essencial para melhorar os padrões de vida
8
.  

 

1.2.5. A distribuição da renda pessoal e sua relação com a teoria do capital humano 

As desigualdades educacionais entre os indivíduos é a principal fonte de 

desigualdade e causa da persistência da pobreza absoluta segundo Herrán (2005, p. 

77) e o autor evidencia as diferenças educacionais como determinantes estruturais da 

pobreza e da desigualdade. 

Schwartzman (2004, p. 35) considera que as desigualdades educacionais são 

as grandes responsáveis pela desigualdade de renda no país. Segundo o autor, a 

educação possui duas funções sociais: ser canal de ascensão e mobilidade social e 

ser um mecanismo de reprodução e consolidação das desigualdades sociais. Dessa 

forma, quando há expansão das oportunidades no mercado de trabalho, a educação 

funciona como instrumento de ascensão. No caso oposto, quando as oportunidades 

no mercado de trabalho estão estagnadas ou em recessão, a educação serve de “[...] 

mecanismo de seleção e recrutamento que reproduz as desigualdades sociais 

existentes”. 

                                                           

8
 O emprego tornou-se, também, mais precário em vários países desenvolvidos, com muito mais 

trabalhadores com tempo parcial, contratos temporários e salários reais estagnados. Resultados negativos 

no mercado de trabalho podem gerar efeitos econômicos adversos, tais como: precarização no mercado de 

trabalho, perda de capacidades adquiridas; restringir escolhas e liberdades; afetar o bem-estar psicológico 

dos indivíduos; e, com isso, gerar um descontentamento social. (HDR, 2014). O padrão de vida que um 

país pode oferecer a seus cidadãos está intimamente relacionado a seu nível de produtividade e a 

remuneração dos trabalhadores, que compõem a maior parte da sociedade. Essa tendência de redução na 

oferta de emprego formal se acentua, à medida que aumenta o desenvolvimento tecnológico e a produção 

de bens e serviços se concentra, cada vez mais, em um pequeno número de grandes corporações. 
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Henriques (2004, p. 67) afirma: “[...] o mercado de trabalho não é, de forma 

preponderante, gerador de desigualdade, mas apenas revela uma desigualdade 

anterior, a desigualdade educacional”. Em consonância com o pensamento de 

Henriques, Schwartzman (2004, p. 180) coloca que as desigualdades no mercado de 

trabalho estão diretamente ligadas às desigualdades educacionais: 

A estratificação do mercado de trabalho está claramente associada 

à educação: funcionários, militares e empregados têm, em média, o 

ensino fundamental completo (oito anos de escolaridade), enquanto 

os trabalhadores sem carteira vão pouco além do antigo primário 

(6,3 anos em média). O nicho de funcionalismo público é ocupado, 

em sua maior parte, por mulheres educadas; mas, no outro extremo, 

as mulheres que se dedicam ao trabalho doméstico, com ou sem 

carteira, são as menos educadas. 

Herrán (2005, p. 78) segue o mesmo raciocínio ao indicar que, para ter 

acesso a empregos formais com melhores remunerações, o mínimo exigido é a 

conclusão do ensino médio, e afirma ainda que “[...] as lacunas na educação 

interagem com a segmentação do mercado de trabalho, limitando o acesso dos 

pobres a melhores empregos”. 

Entre os chefes de famílias pobres, a baixa escolaridade é uma característica 

persistente, contribuindo de forma decisiva para a permanência da pobreza. Ramos e 

Reis (2009, p. 8) indicam que o nível de escolaridade é mais elevado para pessoas 

que têm pais com maior nível educacional. 

A importância da educação no processo de redução de desigualdades e 

erradicação da pobreza também é reconhecida por Rocha (2005, p. 188), que afirma: 

Educação e renda como eixos de política antipobreza focada nas 

crianças em idade escolar significa reduzir de imediato sua 

vulnerabilidade presente, visando, ao mesmo tempo, romper o 

círculo vicioso da transmissão intergeracional da pobreza através 

da melhoria da escolaridade dos mais jovens. 

 

Existe no Brasil uma elevada transmissão intergeracional da pobreza (68% 

das diferenças na escolaridade de uma geração são transmitidas para a geração 

seguinte). É necessário um esforço de médio e longo prazo no sentido de melhorar a 

qualidade e a igualdade de oportunidades educacionais para os mais pobres, “[...] já 

que é necessário algum tempo para que aumentos na escolaridade de coortes mais 

jovens se reflitam no estoque da força de trabalho”. (HERRÁN, 2005, p. 77-78) 
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O acesso à educação de qualidade é um dos pilares para a redução de 

desigualdade, porque não só reduz as desigualdades no presente, mas prepara os 

jovens para o mercado de trabalho, permitindo a eliminação da pobreza no longo 

prazo. Ramos e Reis (2009, p. 18) evidenciam a importância de reduzir as 

desigualdades no acesso à educação de qualidade como forma de reduzir a 

desigualdade de rendimentos, uma vez que estão intrinsecamente ligadas. 

Herrán (2005, p. 77) chega a afirmar que, na ausência de um impulso 

educacional, “[...] outras políticas para reduzir a pobreza e a desigualdade 

provavelmente não surtirão resultados permanentes”. 

Ampliar o acesso à educação de qualidade aumenta a escolaridade dos mais 

pobres, reduzindo as desigualdades educacionais da força de trabalho e, 

consequentemente, há uma redução da desigualdade dos rendimentos do trabalho. 

Além disso, reconhecida a transmissão intergeracional da pobreza, reduzir 

desigualdades no acesso à educação no presente impacta diretamente nos níveis 

educacionais das gerações futuras, como apontou o estudo de Ramos e Reis (2009) e 

Hoffmann (2001). Dessa forma, uma estratégia de combate à pobreza não pode 

deixar de priorizar a redução das desigualdades educacionais.  

No Brasil a educação é repetidamente apontada como a maior fonte da 

desigualdade na distribuição de salários. Menezes-Filho (2006) mostra “que a 

distribuição da educação e seus retornos explicam cerca de 40% da distribuição dos 

salários no Brasil”. A dispersão dos salários em um país depende de várias 

características dos seus trabalhadores, tais como: nível de especialização, nível de 

educação formal, esforço etc. Ademais, fatores institucionais também afetam esta 

dispersão, tais como a organização dos sindicatos, as políticas de salário mínimo e o 

grau de interferência do Estado no mercado de trabalho. Já os retornos no mercado 

de trabalho dependerão da demanda pelas características dos trabalhadores.  

Qual seria o papel da educação na evolução da desigualdade? Existem muitas 

controvérsias. Se considerar a visão tradicional de que o aumento do capital humano 

deverá diminuir a desigualdade, pode-se ver que vários autores observaram que o 

aumento educacional poderá gerar uma elevação da dispersão dos rendimentos.  

(CHISWICK, 1971; FIELDS, 1980). Gottschalk e Joyce (1998) mostram que grande 

parte das diferenças nos retornos educacionais entre países pode ser explicada por 

diferenças na oferta educacional. 
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1.3. Equidade e crescimento econômico: existe trade off? 

Ao tratar sobre a questão do trade-off ou não entre crescimento e equidade, 

recorre-se ao trabalho de Kuznets (1955). Nesse trabalho o autor mostra a Curva de 

Kuznets (curva de U invertido), que consiste em analisar o processo de crescimento 

econômico, em que no início da industrialização a sociedade terá uma tendência a 

concentração de renda devido à baixa produtividade. Durante a trajetória de crescimento 

o processo vai se alterando e, por fim, uma inversão da tendência concentradora será 

alcançada.  

 Tanzi (2000) faz uma análise mostrando a política fiscal e a distribuição de 

renda para a América Latina, e mostra que gastos públicos, ao invés de tributação, são 

os meios mais apropriados para melhorar a distribuição de renda e, consequentemente, 

poder alavancar o desenvolvimento socioeconômico. Tanzi (2000) elenca três 

necessidades básicas para que a região da América Latina consiga conciliar crescimento 

com equidade: 1) Melhorar a estrutura de incentivos institucionais (regras claras, 

transparência, accountability e procedimentos orçamentários); 2) Aumentar o 

envolvimento do setor público em serviços sociais e infraestrutura; e 3) Minimizar o 

envolvimento do governo (incentivar a participação da iniciativa privada). 

A relação entre desigualdade e crescimento econômico se faz importante neste 

estudo. A discrepância existente entre os ricos do Norte e os pobres do Sul tem se 

ampliado, desde a II Guerra Mundial. Logo, o questionamento que pode ser feito é: 

como o crescimento, ou melhor, o desenvolvimento econômico afeta a distribuição de 

renda? 

Nos dias de hoje o crescimento econômico e a desigualdade de renda são 

assuntos frequentes nas discussões acadêmicas e políticas do Brasil, sendo tratados 

como temas básicos da teoria econômica e das análises econômicas de 

desenvolvimento para o país. A partir de 1972, quando foram publicados os 

resultados do Censo Demográfico de 1970, a análise e o estudo da desigualdade 

passaram a ter uma importância bem maior, na medida em que começou a ser 

consensual a necessidade de se reduzir essa desigualdade. 

Evidências empíricas, avaliadas ao longo dos anos no país, não favorecem a 

proposição de que crescimento e igualdade constituem objetivos conflitantes. A 

interpretação quase consensual entre os economistas de que a distribuição de renda 



38 
 

piora, no inicio, antes de se tornar mais igualitária é bastante questionável, baseado 

em estudos e pesquisas recentes. Da mesma maneira, não se pode postular a 

existência de um relacionamento direto entre crescimento e concentração de renda, 

pois já foi comprovado que em alguns países que apresentaram alto crescimento do 

produto, uns conseguiram melhorar a distribuição de renda, enquanto em outros ela 

piorou. 

 

1.3.1. Desigualdade da distribuição de renda pessoal 

Para explicar o conceito de desigualdade pode-se utilizar uma distribuição 

de frequências da população agrupada conforme classes pré-determinadas do que se 

pretende medir, a renda, por exemplo. Nesse caso, se qualquer existência de 

diferenças for considerada desigualdade, qualquer distribuição que não apresente a 

mesma proporção de indivíduos em cada grupo será desigual. O fato de haver 

pessoas com renda superior a outras não significa, necessariamente, que existe 

desigualdade, pelo menos não nos termos em que será considerada neste trabalho.  

Barros e Mendonça (1995) comparam a trajetória de vida de uma geração 

com uma corrida que é dividida em duas etapas: a preparação (corresponde ao 

período da infância e da adolescência, em que os indivíduos acumulam o seu capital 

humano) e a competição (etapa onde os indivíduos competem no mercado de 

trabalho). Através dessa analogia, os autores explicam o processo de geração e 

reprodução da desigualdade.  

De acordo com Barros e Mendonça (1995), a desigualdade de resultados é 

formada por dois componentes: o decorrente de diferenças individuais na preparação 

e outro não relacionado à preparação. O segundo componente, que representa a 

desigualdade gerada durante a competição, é considerado mais social e eticamente 

indesejável. A desigualdade gerada por diferenças individuais representa a 

desigualdade revelada, não gerada na competição. Caso esta última não seja 

desejável, é preciso reduzir as desigualdades entre os participantes da corrida 

durante sua preparação (desigualdade de condições). 

A desigualdade de condições pode ser justa nos casos em que há igualdade 

de oportunidades e não se criam desigualdades, apenas existem desigualdades de 

habilidades. Mas, pode também ser considerada social e eticamente indesejável 
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quando é marcada por desigualdade de oportunidades. (BARROS; MENDONÇA, 

1995). 

Apesar de ambos os tipos de desigualdades serem indesejáveis, demandam 

diferentes tipos de intervenção. No caso da preparação é preciso melhorar o grau de 

igualdade de oportunidades, já na competição é preciso mudar as regras da corrida 

para que participantes com a mesma preparação sejam tratados com igualdade. 

(BARROS; MENDONÇA, 1995). 

 Vários estudos têm sido realizados para tentar verificar, a partir dos dados dos 

diversos países, como se deu o desenvolvimento das nações. Revisitando o estudo de 

Kuznets (1955), este autor observou que, entre os países de renda baixa, a distribuição 

de renda foi mais desigual em relação às nações mais ricas, ao passo que, entre os países 

de renda alta, a distribuição de renda foi mais desigual em relação aos países mais 

pobres do grupo. Tal relação ficou conhecida como curva de Kuznets. Estudos recentes 

apoiam a hipótese de Kuznets, no entanto, problemas com a variação dos dados entre os 

países têm sido verificados, segundo Bourguignon e Morrisson (2002, apud 

HELPMAN, 2004), que fizeram um estudo da evolução da desigualdade na distribuição 

pessoal da renda no mundo desde 1820.  

Pode-se considerar a distribuição de recursos uma boa proxy para a distribuição 

de bem-estar. Além disso, existem diversas vantagens na utilização da renda, tais como: 

as comparações internacionais utilizam mais comumente as distribuições de renda; os 

dados a seu respeito são mais fáceis de serem obtidos, são menos custosos; e, sobretudo, 

a única forma estrutural de se alterar o consumo e, portanto, o bem-estar, é a partir da 

alteração da renda. (BARROS; FRANCO; CARVALHO; MENDONÇA, 2006; 2007). 

É evidente a existência de críticas em relação a estes critérios, mas a renda tem sido a 

variável central em quase toda a forma de política que almeje a melhorar a distribuição 

de bem-estar e diminuir a pobreza, como, por exemplo, no caso das políticas 

compensatórias viabilizadas por meio dos programas de transferências de renda. 

 

1.3.2. Indicadores para desigualdade da distribuição de renda 

Há atualmente um grande número de medidas utilizadas para mensurar a 

desigualdade de renda. Em consonância com Champernowne (1974, apud ROSSI, 
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1982, p. 66), para ser considerado um índice de desigualdade de renda apropriado, o 

mesmo tem que satisfazer certos requisitos básicos, dentre os quais se destacam:  

a) Apresentar imparcialidade entre pessoas – um índice deve depender 

apenas da frequência da distribuição da renda, e não de quem a 

recebe;  

b) Permanecer inalterado com variações proporcionais iguais ao longo 

de todos os níveis e renda;  

c) Permanecer inalterado com relação ao número de receptores da 

renda;  

d) Satisfazer o princípio da transferência de Dalton: se a renda h é 

transferida do indivíduo com renda y2 para aquele com renda y1 (onde 

y2>y1) tal que y1 + h<y2 – h, então o índice deverá aumentar o seu 

valor; 

e) Ter seus valores entre zero e um. 

Estas seriam o que se pode chamar de propriedades desejáveis para uma 

medida de desigualdade, mas existem outras propriedades que também contribuem 

para a atratividade de um índice: 

a) A capacidade no trato de números negativos (ou zero) – lembrando 

que a renda de um indivíduo pode muitas vezes assumir um saldo 

negativo, devido, por exemplo, a prejuízos inesperados;  

b) A extensão do “erro de agrupamento”, que seriam falhas resultan tes 

da avaliação das fórmulas com dados classificados em classes de 

renda;  

c) A possibilidade da decomposição do índice em desigualdade “dentro 

das classes” e desigualdade “entre as classes”. 
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 Mesmo se encontrando um índice que atenda a todas as propriedades 

descritas anteriormente, deve-se ter em mente que: 

[...] não existe um índice de desigualdade que seja o melhor de 

todos, pois há vários aspectos distintos da desigualdade pelos quais 

nos possamos interessar e alguns índices são mais adequados para 

refletir alguns de tais aspectos, enquanto outros índices são mais 

apropriados para refletir outros aspectos. (CHAMPERNOWNE, 

1974 apud ROSSI, 1982, p.67) 

 Uma das medidas de desigualdade de renda mais comumente usada é o 

índice de Gini: 

 Proposto por Corrado Gini em 1914, o índice de Gini é a medida mais utilizada 

para demonstrar o grau de desigualdade da distribuição de renda entre indivíduos 

segundo a renda domiciliar per capita. Consiste em um número entre 0 e 1. Quanto 

mais próximo de 1 estiver o coeficiente, maior o grau de concentração da renda. Quando 

mais próximo de 0, menor é a concentração de renda e, como isso, melhor a distribuição 

de renda. Conceitualmente, o índice de Gini pode ser associado à chamada curva de 

Lorenz, que é definida pelo conjunto de pontos que, a partir das rendas ordenadas de 

forma crescente, relacionam a proporção acumulada de pessoas e da renda. 

(HOFFMANN, 1998; ROCHA, 2005) 

O índice de Gini pode ser melhor entendido ao se analisar o gráfico 1. No 

eixo horizontal são as percentagens acumuladas da população, tendo no eixo vertical 

as correspondentes percentagens acumuladas da renda; sendo que a classificação da 

renda é realizada por níveis crescentes dessa variável. A conexão dos pontos 

representados por essas coordenadas criará a chamada curva de Lorenz(L). O índice 

de Gini é então dado pela razão da área compreendida entre a linha de 45 graus e a 

curva de Lorenz e a área sob a linha de 45 graus. (HOFFMANN, 1998; ROCHA, 

2005; ROSSI, 1982) Quanto mais distante da reta de perfeita igualdade estiver a 

curva de Lorenz (L), maior será a desigualdade. 
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Gráfico 1: Índice de Gini 

 

    Fonte: Rossi (1982, p. 16). 

Com base no gráfico 1 chega-se a: 

𝐺 =
𝐴

𝐴 + 𝐵
 

onde, G vai assumir valores entre zero e um, sendo os valores extremos os casos de 

perfeita igualdade: G = 0 se todos os indivíduos receberem a mesma renda e G = 1 

se somente um indivíduo receber toda a renda. 

É importante lembrar que a curva de Lorenz não é só usada para 

distribuição de renda, ela também pode ser usada no caso do IDH, do PIB (Produto 

Interno Bruto), da desigualdade da educação etc. No caso de uma distribuição onde 

todos detêm a mesma renda, a proporção acumulada da renda seria sempre igual à 

proporção acumulada da população. Neste caso, a curva de Lorenz correspondente é 

a reta de 45º, que é conhecida como a linha de perfeita igualdade. Já a curva de 

Lorenz Generalizada é o resultado da multiplicação da curva de Lorenz pela renda 

média da distribuição de renda correspondente. Com relação à curva de Lorenz 

generalizada, tem-se que esta é obtida acumulando a renda média dos décimos (X), 

sendo  𝑠𝑗 = ∑ 𝑥𝑖
𝑗
𝑖=1 . (BARROS; CARVALHO; MENDONÇA; FRANCO, 2006; 

2007). 
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1.4. O debate da distribuição de renda no Brasil 

A desigualdade de renda é um problema antigo do Brasil. Já durante o 

período em que a produção açucareira era a principal atividade econômica da 

colônia, toda a renda gerada era fortemente concentrada nas mãos dos senhores de 

engenho, segundo Abreu e Barros (2009), “atingindo cerca de 90% do total”. Apenas 

um percentual de 2% da renda total era destinado ao pagamento dos poucos 

trabalhadores assalariados, sendo que o restante, por volta de 8%, destinava-se a 

outros gastos, tais como a manutenção dos escravos, a compra de gado, entre outros. 

(ABREU; BARROS, 2009). 

Com a decadência da economia açucareira, esta acabou sendo, em parte, 

absorvida pela nova atividade econômica que se iniciava no nordeste e no sul do 

país, a economia criatória. Esta nova atividade foi fundamental para a ocupação do 

território brasileiro, no entanto gerava uma renda muito baixa, e que não excedia 5% 

da renda gerada anteriormente pela indústria açucareira. O maior problema era a 

ocupação da mão de obra, uma vez que a atividade criatória não conseguia absorver 

todo o contingente. Os trabalhadores excedentes da economia açucareira e criatória 

passaram a ser atraídos para a economia de subsistência, levando a um processo de 

depreciação da economia nordestina (FURTADO, 2009). 

No final do século XVII, após a descoberta de metais preciosos na região 

sudeste, Portugal decide incrementar a procura por novas minas e passa a reverter 

cada vez mais recursos para esta atividade, iniciando-se, nesta época, uma grande 

corrente migratória espontânea de Portugal para o Brasil. 

O processo de industrialização iniciou-se no país a partir do final do século 

XIX na região Sudeste, que era a representante do polo dinâmico da economia, 

centro da economia exportadora, devido ao poder econômico gerado pela cultura do 

café.  

No início do século XX a região Sudeste continua em crescimento e essa 

região tornou-se a maior beneficiária do processo de crescimento econômico 

estabelecido no país na década de 1930, e, de maneira mais acelerada e persistente, a 

partir dos anos 1950. 

A concentração de riqueza no Brasil expressa-se também por 

uma forte concentração de capital humano. A massificação da 

escola fundamental que se inicia após os anos 40, não atingiu 

a maior parte da população, mas principalmente as camadas 
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médias dos centros urbanos mais importantes. 

(CACCIAMALI, 2002, p.14) 

 

Os aspectos principais do pensamento econômico de Celso Furtado
9
 podem ser 

desdobrados da sua obra clássica, Formação Econômica do Brasil (1953). Para Furtado, 

as teorias econômicas vigentes na época, na maioria, vindas de fora, não eram capazes 

de explicar inúmeros fenômenos das economias mais pobres, como era o caso do Brasil. 

Pensamento esse que têm forte aderência com o pensamento da própria Cepal e o 

estruturalismo em sua origem. A obra clássica de Furtado pode ser vista por duas óticas. 

A primeira pela abordagem keynesiana, pois a demanda e o mercado interno aparecem 

como papel de destaque. A segunda seria a visão estruturalista, que corrobora a visão 

que as teorias econômicas da época eram insuficientes para explicar o que estava 

realmente acontecendo com as economias subdesenvolvidas do período. 

Furtado em várias obras evidencia que a Reforma Agrária seria muito importante 

para a promoção da distribuição de renda pessoal no Brasil. Em seus textos, o autor 

reconhecia a estrutura agrária obsoleta do país e as tendências de consumo de luxo dos 

grandes proprietários (efeito demonstração), e com isso não era possível construir a 

formação de poupança nem a realização de investimentos em técnicas modernas que 

aumentassem a produtividade da agricultura. Assim sendo, a oferta de gêneros 

alimentícios era insuficiente, acarretando em elevação dos preços e diminuindo os 

salários reais e o mercado interno para os bens industriais. (FURTADO, 1986; 2000; 

2003; 2009) 

Roberto Campos (apud GENNARI; OLIVEIRA, 2009), ao conjecturar sobre 

desenvolvimento econômico, desenvolve sua tese de que existe uma incompatibilidade 

entre desenvolvimento econômico e redistribuição de renda. O ajuntamento da teoria da 

população, por parte de Campos, o fez concluir que é inútil redistribuir a renda entre as 

classes. Esse pensamento de Campos, certamente vai influenciar o aumento da 

concentração de renda depois da revolução de 1964, dado a importância que esse 

pensador, juntamente com Bulhões teve na reestruturação da economia brasileira, com 

vistas à retomada da industrialização. 

                                                           

9
 Celso Furtado é o economista brasileiro mais lido e conhecido em todo o mundo e o maior expoente do 

pensamento econômico desenvolvimentista. É considerado um dos mais brilhantes membros da Cepal, 

reconhecido internacionalmente por suas contribuições originais à teoria econômica. Seus estudos 

permanecem como referência obrigatória para todos os estudiosos dos problemas do desenvolvimento. 

(GENNARI; OLIVEIRA, 2009). 
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A abordagem de Eugênio Gudin
10

 (apud GENNARI; OLIVEIRA, 2009) 

versava, fundamentalmente, em formular vicissitudes de política econômica para os 

principais problemas da economia brasileira, coesas com os postulados do liberalismo. 

Gudin foi um dos principais interlocutores no campo do pensamento neoliberal sobre os 

problemas distributivos da riqueza e da renda. Na visão de Gudin, o debate em torno da 

distribuição de renda estava diretamente relacionado com a inflação e redução de lucros. 

Logo, seu debate limita-se à interpretação de não intervenção governamental, sob a 

ótica, nunca comprovada, de que o mercado atuando livremente realiza por si só a 

justiça social, dando a cada um o que lhe é justo na divisão da renda derivada da 

produção, conforme se vê na afirmação de John Blates Clark
11

, no prefácio do seu livro. 

De acordo com Oliveira (2003), o ornitorrinco aparece como uma metáfora para 

colocar o Brasil no cenário mundial da desigualdade. “O ornitorrinco é uma das 

sociedades capitalistas mais díspares em termos de distribuição de renda – mais até que 

as economias mais pobres da África”. O que corrobora com os autores que colocam 

como muito grave a desigualdade da distribuição de renda brasileira. 

 

1.4.1. A controvérsia dos anos 1970 

O debate brasileiro sobre distribuição de renda versou sobre o que ficou 

conhecido como a “Controvérsia de 70”, referindo-se a década de 1970. (GANDRA, 

2004) A distribuição da renda foi tema recorrente em livros, artigos e debates entre os 

cientistas sociais no período, nos quais, o objeto central de análise dos trabalhos era a 

concentração da renda pessoal da década de 1960.  

Langoni (2005) revisita a teoria de Kuznetz e relaciona com a teoria do capital 

humano, trazendo para o debate brasileiro a importância da educação como indutor do 

crescimento econômico. A educação é vista como uma variável modificadora do círculo 

da pobreza. Langoni (2005) utiliza os dados do censo de 1970 e também informações do 

imposto de renda – é importante observar que essa informação não ficou disponível para 

que os outros autores conjunturais pudessem corroborar ou refutar a tese de Langoni. 

Por outro lado, os trabalhos de Fishlow (1972; 1975), Bacha (1975; 1978), Taylor e 

Bacha (1976) e Bacha e Taylor (1978) abordavam a questão da distribuição da renda 

                                                           

10
 Gudin foi considerado o maior combatente contra as ideias desenvolvimentistas. 

11
 The Distribution of Wealthy (1899). 
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funcional, da renda pessoal e os modelos de segmentação do mercado de trabalho para 

explanar sobre o aumento da concentração pessoal da renda brasileira. Os autores 

analisavam que a distribuição pessoal da renda dependia das alterações na distribuição 

funcional da renda.  

O Milagre Econômico teve como resultado a melhoria para toda a população. No 

entanto, para os mais ricos houve uma melhora mais significativa. A demanda por 

trabalho qualificado é maior quando temos crescimento econômico, então o salário será 

maior. Por outro lado, se os mais pobres, que são a maior parte da população e sem 

qualificação, ofertarem mais mão de obra acarretará na queda dos salários. Por isso, 

mesmo com o aumento do crescimento econômico a distribuição piora. E mais uma vez 

a educação se mostra uma fundamental ferramenta para o crescimento econômico. 

Assim, é possível colocar que a distribuição de renda individual não muda nem pelos 

crescimentos econômicos, nem pelas transferências de renda. (LANGONI, 1973; 

PIKETTY, 2014). Daqui brota a importância da educação e do aumento da capital 

humano. 

A Tabela 1 evidencia a desigualdade de renda no Brasil entre 1960 e 1990. Ela 

traz o índice de Gini e a razão 10+/10- (que consiste na razão entre a fatia da renda 

apropriada pelos 10% mais ricos e os 10% mais pobres da distribuição). A Tabela 1 

mostra que o índice de Gini aumentou muito de 1960 para 1970 e que as duas décadas 

subsequentes, apesar de terem concentrando ainda mais (índices de Gini mais elevados), 

não obtiveram o mesmo aumento que ocorreu de 1960 para 1970. Já a razão 10+/10- foi 

notadamente forte na passagem de 1980 para 1990, ou seja, as mudanças ocorridas nas 

caudas da distribuição de renda brasileira foram mais acentuadas, (BARROS; 

MENDONÇA, 1995, p. 13). 

Tabela 1 - Desigualdade de renda no Brasil - 1960/1990 

Ano              Índice de Gini                       10+/10- 

1960              0.50                            34 

1970                  0.56                   40 

1980             0.59                   47 

1990                         0.63                   78 

Fonte: Elaboração própria a partir de Barros e Mendonça (1995, p. 15). 
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Na tabela 1, nota-se que o índice de Gini, que mede a concentração na população 

total, subiu 0,13 pontos, que em termos de Gini é bastante, mas a razão 10+/10- mais do 

que duplicou, indicando que houve acentuado distanciamento entre as classes extremas 

da população, de modo que os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. 

 

1.4.2. Os anos 1980 e 1990 

Com os dois choques do petróleo, 1973 e 1979, o Brasil entrou em grave crise 

econômica e consequente arrefecimento do crescimento. A década de 1980 (também 

chamada de década perdida) foi marcada pela recessão econômica com cenário de 

hiperinflação. Houve a decretação da moratória brasileira em 1987, e vários planos 

econômicos (ortodoxos e heterodoxos) fizeram parte da agenda brasileira, dos quais, 

pode-se dizer, a população foi “cobaia”, dado o nível experimental das medidas. Em 

relação à concentração de renda, continua aumentando nas décadas de 1980 e 1990, mas 

não como foi o aumento de 1960 para 1970. Ademais, o início dos anos 1990 foi 

cenário da gravidade da crise econômica e política, com hiperinflação e significativa 

perda do poder de compra da grande maioria da população, notadamente os 

trabalhadores.  

É notório que os mais prejudicados com a inflação são os trabalhadores e 

pensionistas, cuja renda perde diariamente poder aquisitivo com a alta de preços, além 

de ser também o segmento social que tem menor capacidade para contornar os efeitos 

da inflação, através de antecipação de ganhos e aplicações financeiras. Com o Plano 

Real, houve a estabilização da moeda, a qual foi fundamental para melhorar as 

condições de vida da população, notadamente dos mais pobres, pois foi possível 

devolver a sociedade seu poder de compra. No entanto, a desigualdade da distribuição 

de renda continuou elevada, conforme o Gráfico 2. A queda da desigualdade da 

distribuição de renda no Brasil somente começou a ocorrer no início dos anos 2000 e 

começou sua escalada de descida. No entanto, é importante grifar que sem a 

estabilização da moeda isto não seria possível. 

Pode-se observar pelo Gráfico 2 que, entre os anos 1977 e 2012, houve três 

períodos de grandes reduções na desigualdade de renda no Brasil. O primeiro ocorreu 

entre os anos 1976/1981, com uma queda de 7% do coeficiente de Gini. O segundo 

período ocorreu de 1989 a 1992, quando houve uma queda de 8% no coeficiente de 
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Gini. E, finalmente, 2001 a 2012, quando o coeficiente de Gini caiu, passando de 0,593 

em 2001, para 0,526 em 2012.  

Gráfico 2: Evolução da Desigualdade de Renda no Brasil (índice de Gini para a 

renda domiciliar per capita): 1977 – 2012 

 

A desigualdade na distribuição de renda é uma das causas da persistência da 

pobreza absoluta no Brasil. Os coeficientes de Gini associados à distribuição de 

renda brasileira são os mais elevados do mundo (0,526 no ano de 2012, conforme 

mostrado no Gráfico 2).  

Herrán (2005, p. 15) destaca alguns aspectos relevantes nos estudos sobre 

pobreza e desigualdade no Brasil:  

 A desigualdade restringe o desenvolvimento econômico e a redução 

da pobreza; 

 O importante papel das políticas públicas na redução da 

desigualdade; 

 Ampliação do conceito de pobreza; 

 Conscientização crescente das múltiplas faces da desigualdade; 

 Apoio político e financeiro às transferências de renda, uma maneira 

de aliviar a pobreza no curto prazo; 
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 Valorização de políticas e programas de inclusão social. 

Segundo Henriques (2004, p. 65), há no Brasil um raciocínio simplista que 

considera o crescimento econômico como estratégia para combater a pobreza: “O 

raciocínio simples, por vezes simplista, parece operar por metonímias: pobreza 

resulta de não riqueza, crescimento gera riqueza, riqueza reduz pobreza”.  

De fato, o resultado do crescimento econômico depende de quem será o 

beneficiário. Nos primeiros governos do período militar, o Brasil cruzou a fronteira 

da modernidade industrial e observou forte crescimento, que beneficiou 

principalmente a classe capitalista. Os assalariados menos qualificados, cujos 

rendimentos estavam atrelados ao salário mínimo, perderam poder aquisitivo, 

ficando, portanto mais pobres. Além da inflação, que derrubou o valor dos salários, 

houve, nesse período, forte êxodo rural, aumentando a oferta de mão de obra não 

qualificada nas cidades, o que explica os distanciamentos entre salários da mão de 

obra não qualificada, dos salários mais elevados, que beneficiaram os trabalhadores 

qualificados, cuja oferta era insuficiente para as demandas do país em forte período 

de transformação, de iminentemente rural para industrializado. O principal motivo 

do êxodo rural foi, exatamente a mecanização da lavoura, que inviabilizou as 

pequenas culturas familiares, suplantadas pelos grandes latifúndios com produções 

favorecidas pelas novas tecnologias. 

Como afirma Rocha (2005, p. 179), confirmando o texto anterior, ainda que 

a pobreza possa ser reduzida pela via do crescimento da renda ou pela via da 

distribuição, a primeira via muitas vezes tem efeitos essencialmente concentradores.  

O aumento da renda, assim como a redução da desigualdade, pode ter como 

resultado a redução da pobreza. No entanto, em situações de extrema desigualdade, 

como no caso brasileiro, o crescimento tem seu impacto reduzido no combate à 

pobreza. Melhorias na redistribuição de renda têm maior potencial para reduzir a 

pobreza, ainda que o crescimento seja modesto. (HERRÁN, 2005, p. 21) 

A redistribuição de renda e da riqueza, segundo Henriques (2004, p. 65), é 

essencial para eliminar a pobreza e criar bases sólidas para o desenvolvimento 

sustentado. 

A ideia que deve permear o debate é não ignorar os bons resultados obtidos 

a partir do crescimento, mas observar que reduzir os níveis de desigualdade é de 
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extrema importância no combate à pobreza, uma vez que a desigualdade é uma das 

formas de sustentá-la. Além disso, quanto melhor for a distribuição de renda, 

maiores as chances de o crescimento beneficiar igualmente toda a população. 

Em consonância com o trabalho de Alesina e Angeletos (2005), Alesina, Cozzi e 

Montovan (2012) e Corneo e Gruner (2002), as sociedades têm diferentes percepções 

sobre o que determina a desigualdade, e, consequentemente, a forma que a sociedade 

empregará seu senso de justiça será permeado por estas diferentes percepções. Os 

autores utilizam as preferências individuais para caracterizar diferentes percepções de 

justiça nas sociedades contemporâneas. Se uma sociedade acredita que o esforço 

individual determina a renda, então todos terão direito a usufruir dos retornos dos seus 

esforços. Nessas sociedades, a tendência será a escolha por pouca redistribuição e taxas 

menores. Por outro lado, se a sociedade acredita que a riqueza é oriunda de sorte, berço 

(family background), redes de contatos e corrupção, então esse tipo de sociedade será a 

favor de intervenções e aplicação de taxas mais elevadas para a classe mais rica.  Os 

autores utilizam os dados do World Values Survey para evidenciar o impacto das 

percepções de justiça entre os países.  

Ao comparar os Estados Unidos com os países europeus, Alesina e Angeletos 

(2005) concluem: 

Europeans have thus favored aggressive redistributive policies and 

other forms of government intervention. In the "land of opportunity," 

on the other hand, the perception was that those who were wealthy 

and successful had "made it" on their own. Americans have thus 

chosen strong property protection, limited regulation, and low 

redistribution, which in turn have resulted in fewer distortions, more 

efficient market outcomes, and a smaller effect of "luck." Today, the 

"self-made man" remains very much an American "icon"; and 

Americans remain more averse to government intervention than 

Europeans. 

De acordo com Shorrocks (apud WORLD BANK, 2016), a riqueza está 

concentrada em tão poucas pessoas que, se a renda fosse distribuída de forma equitativa 

entre as pessoas do planeta, cada um disporia de ativos correspondentes a US$ 20,5 mil, 

o que dá, pelo câmbio atual, em torno de R$ 82 mil. A pesquisa revela, ainda, que quase 

90% da riqueza do mundo está sob o controle de moradores da América do Norte, 

Europa, Japão e Austrália. Embora a América do Norte abrigue apenas 6% da 

população adulta mundial, ela responde por 34% do patrimônio domiciliar total. Com 

respeito à distribuição interna da riqueza, os Estados Unidos despontam como o país, 
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entre os mais desenvolvidos, de maior concentração com os 10% mais ricos detendo 

70% da riqueza do país, ante 61% na França, 56% no Reino Unido, 44% na Alemanha e 

39% no Japão. 

Em Alesina, Cozzi e Montovan (2012), os autores fornecem um modelo de 

economia política que pode evidenciar: as evoluções de políticas (imposto de renda, 

impostos sobre riqueza e políticas de transferência de renda); a evolução da 

desigualdade; e as preferências por redistribuição.  

Pesquisas recentes sobre a economia, psicologia e neurociência para o 

desenvolvimento humano estão convergindo para uma compreensão mais profunda de 

como nos tornamos quem nós somos. Os trabalhos de Heckman, por exemplo, 

enfatizam a importância dos investimentos nas crianças, notadamente na primeira 

infância (0 a 6 anos), para a minoração da desigualdade da distribuição de renda e o 

desenvolvimento das nações. Assim, para Heckman (apud HDR, 2014): 

Investments in early childhood development can play an important 

role in reducing the role of the accident of birth in determining life 

outcomes. The most productive investments foster parenting, 

attachment and interactions between parents and children. Good 

parenting is far more important than cash. An economically 

advantaged child subject to low-quality parenting is more 

disadvantaged than an economically disadvantaged child with a 

parent who cares and guides the child wisely. 

 

Diante deste cenário pode-se intuir para a importância que a educação tem nas 

sociedades modernas. O investimento precoce na educação tem vários resultados 

benéficos para a sociedade. Um deles seria o resultado intergeracional e com isso não 

somente o indivíduo estaria numa situação melhor, mas todas as gerações melhorariam 

(ESPING-ANDERSEN, 2009; BARR, 2012). Vários estudos evidenciam a importância 

do desenvolvimento das crianças, principalmente até os cinco anos de idade. O 

desenvolvimento cognitivo nesta fase é fundamental para a determinação do futuro que 

esta criança terá. Desta forma, a falta de condições favoráveis para este 

desenvolvimento pode acarretar em danos expressivos para o indivíduo e com isso para 

a sociedade. Claramente os investimentos feitos precocemente não dispensam os 

investimentos em idades avançadas, mas a importância e a economia que se pode fazer 

ao investir precocemente são significativas, conforme apontam os diversos trabalhos de 

James Heckman, Nobel de Economia de 2000. Estes investimentos são complementares 
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e não substitutos como salienta Barr (2012). Desta forma, seria possível cortar o círculo 

da pobreza intergeracional e melhorar a produtividade dos trabalhadores. 

 

1.4.3. Repartição da renda via Tributação (Fiscalistas) 

Nesta seção serão abordados os autores que acreditam que a distribuição de 

renda no Brasil deverá ser feita por meio do redistribucionismo, ou seja, via tributação. 

Neste trabalho serão denominados fiscalistas os defensores do redistribucionismo. 

O instrumento da redistribuição pura da renda é a redistribuição fiscal na visão 

de Piketty (2015, p. 112), ou seja, é obtida por tributações e transferências. As 

redistribuições eficientes necessitam de instrumentos eficazes para corrigir a 

desigualdade. Piketty (2015, p.127-128) mostra que as redistribuições eficientes são 

obtidas com ações afirmativas, salário mínimo ou mesmo por intervenções no mercado 

de trabalho. O autor também considera políticas educacionais como modificadoras para 

a minoração de desigualdade das rendas do trabalho. 

No Brasil existe um amplo debate sobre as quedas da desigualdade da 

distribuição de renda (medida pelo índice de Gini) entre o período de 2001 a 2012. Uma 

significativa parte da literatura acredita que o programa de transferência de renda 

condicional, o Programa Bolsa Família, é um dos responsáveis por esta queda, 

conforme visto em Barros et al (2007, 2010), Hoffmann (2013), Soares e Sátyro (2009) 

e Rocha (2013).  

O PBF tem mais de dez anos e, como visto anteriormente, é apontado como um 

dos principais instrumentos para a minoração da pobreza e, principalmente, da extrema 

pobreza brasileira. Os condicionantes do PBF obrigam as famílias beneficiárias a 

vacinarem seus filhos e a matricularem na escola (frequência de 85% para os jovens e 

75% para os alunos do ensino médio). Esse controle de frequência é feito pelo sistema 

de presença do MEC, a partir de dados fornecidos pelo MDS (Ministério do 

Desenvolvimento Social), e, bimestralmente, recolhe informações individualizadas de 

frequência. Assim, após mais de dez anos, é possível analisar o impacto na educação 

brasileira para os beneficiários do programa. O que será fundamental para a análise dos 

próximos capítulos. Pode-se levantar os seguintes questionamentos: será que o PBF 

impacta positivamente na educação dos jovens? O que mudou ao longo deste tempo no 

quadro educacional das famílias beneficiárias? 
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Neri (2011, p.46), destaca que os anos 2000 podem ser vistos como a 

década da redução da desigualdade de renda, com dez anos consecutivos de quedas 

do Índice de Gini de 2001 a 2010, como pode ser visto no gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Evolução Recente do Índice de Gini no Brasil – 2001 a 2013 

 

              Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ipeadata (IPEA, 2015). 

O início dos programas de transferências condicionadas (PTCs) no sistema 

de proteção social brasileiro, a partir da metade da década de 1990, representa uma 

ruptura do modelo até então vigente, caracterizado essencialmente pela concessão de 

benefícios para pessoas que perderam a capacidade produtiva, preferencialmente 

pela via contributiva. Os PTCs emergem voltados para a população pobre, com um 

viés pró-criança e com benefícios de clara natureza complementar, e não 

substitutiva, supondo algum tipo de capacidade produtiva (PAIVA et al, 2013, p.27). 

Esses programas governamentais mostraram-se capazes de cobrir uma parcela da 

população historicamente excluída de qualquer proteção social, articulando um 

conjunto de ações com o objetivo de combater a pobreza levando em conta o seu 

caráter multidimensional (CECCHINI, 2013, p.369). 

A ideia principal que embasa os PTCs é o alívio imediato da situação de 

pobreza no curto prazo, através de transferências monetárias diretas que estimulam o 

aumento do consumo das famílias pobres e, no longo prazo, a redução da pobreza 
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pelo fortalecimento do capital humano das crianças, fomentado pelas 

condicionalidades. 

Os PTCs se espalharam pela América Latina a partir de meados da década 

de 1990, estando, atualmente, presentes em 20 países da América Latina e Caribe, 

onde cobrem mais de 120 milhões de pessoas, cerca de 20% da população da região. 

Dentre estes, o Programa Bolsa Família, do Brasil, é o maior do continente, cobrindo 

cerca de 50 milhões de pessoas (CECCHINI, 2013, p.369-372). 

Rocha (2013, p.154-157) faz estimativas de impacto do PBF para 2007, quando 

o programa entra em sua fase de maturidade, já tendo atingido a meta inicial de 

cobertura de 11 milhões de famílias. As simulações têm base em dados da PNAD 

relativos aos rendimentos das famílias. O impacto das transferências assistenciais é 

estimado comparando-se os indicadores de pobreza calculados a partir do rendimento 

total declarado e os indicadores calculados a partir dos rendimentos dos quais são 

excluídas as transferências assistenciais. O trabalho expõe que a participação das 

transferências assistenciais na redução da proporção de pobres é modesta. 

Segundo Soares e Sátyro (2009, p.27), o impacto do PBF sobre a pobreza, 

como a proporção de pessoas vivendo com renda abaixo da linha estabelecida pelo 

programa, é pequeno. Isso se deve não a uma focalização ruim do programa, mas ao 

baixo valor dos benefícios, ao passo que maiores impactos na redução da proporção 

de pobres demandam maiores benefícios. Entretanto, existe um maior impacto do 

programa sobre o hiato de pobreza
12

 e a severidade da pobreza
13

, medidas de maior 

influência nas camadas inferiores da distribuição de renda. No próximo capítulo será 

feito um estudo amplo sobre o Programa Bolsa Família. 

Hoffmann (2013) mostra o desempenho de várias parcelas do rendimento 

domiciliar per capita no processo de redução da desigualdade da distribuição de 

renda no Brasil, entre os anos de 1995 e 2011. A análise é realizada com base na 

decomposição do índice de Gini, de acordo com as parcelas do rendimento. O autor 

                                                           

12
 Mensura a porcentagem da renda da população necessária para levar todos os pobres até a linha de 

pobreza determinada. 
13

 Mensura o nível de intensidade da pobreza entre os indivíduos pobres. 
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destaca o PBF como uma parcela especialmente progressiva, isto é, que contribui 

para reduzir a desigualdade
14

.  

A desigualdade de renda pessoal brasileira é complexa e merece análises 

minuciosas. Os programas de transferências de renda condicionados são importantes e, 

sem dúvida, são paliativos para a minoração da extrema pobreza brasileira. No entanto, 

se considerar a necessidade da mudança estrutural da distribuição de renda do país, ou 

seja, uma mudança de longo prazo, intergeracional, é importante analisar sua eficácia 

em elevar a produtividade dos trabalhadores brasileiros, por meio da condicionalidade 

educacional.  

Distribuir a renda no sistema econômico é alterar a composição dos fatores de 

produção de um país. Isso é o que vai permitir gerar renda de uma forma mais eficiente 

e com mais produtividade. Distribuir valores monetários para os pobres, por si só, não é 

distribuir renda, ou seja, é importante frisar que este trabalho parte da premissa que a 

transferência de renda não é distribuição de renda. Políticas no estilo “Robin Hood”, as 

quais se tiram dos ricos para os pobres resultarão no mesmo quadro econômico 

concentrador. A questão é: como os pobres, de forma geral, deixarão de ser pobres? Não 

é pela renda que os pobres receberão do governo, mas sim por terem capacidade de 

gerar renda.  

Partindo dessa premissa – a de que os pobres deixarão de ser pobres pela 

capacidade que eles terão de produzir renda –, a única forma de deixar de ser pobre é 

proporcionando aos pobres mais educação, mais saúde, mais terra, mais equipamentos, 

ou seja, melhorando os fatores de produção e, com isso, eles serão mais produtivos e 

deixarão a situação de pobreza. Isso resultará em uma mudança estruturante e no corte 

do círculo vicioso da pobreza que persiste no Brasil. O que remete a importância do 

estudo da produtividade do trabalho no Brasil e de como a educação possibilitará este 

aumento de produtividade e, dessa forma, possibilitar aumentos de renda pessoal e 

funcional no sistema econômico, conforme explorado neste primeiro capítulo.  

  

                                                           

14 
Ao passo que se uma parcela é regressiva, ela contribui para aumentar a desigualdade. 
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2. PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CONDICIONADA: PBF 

A realidade internacional das últimas décadas tem influenciado a sociedade dos 

países de maneira considerável. Silva (2005, p. 1-2) coloca que  

[...] verifica-se, no período do pós-guerra fria que a humanidade vem 

atravessando uma crise econômica e social sem precedentes na 

história da humanidade, com vasto empobrecimento de setores da 

população mundial, agravado com o aumento significativo do 

desemprego.  

De fato, países menos solidificados economicamente tiveram grandes 

dificuldades mediante a conjuntura desfavorável, dificuldades estas que se refletirão, 

mais tarde, em problemas estruturais internos, marcadamente a partir dos anos 1980 (a 

famosa Década Perdida). Assim, o continente latino-americano será marcado pela grave 

crise da dívida, a expressiva elevação do spread bancário e a imposição das reformas 

econômicas propostas pelo Consenso de Washington com políticas neoliberalizantes.  

Um dos principais fatores que dificultam a resolução de tais dificuldades, 

majoritariamente de ordem social e econômica (pobreza, concentração de renda etc.), é 

o caráter intergeracional destas. A definição do conceito de intergeracionalidade é, 

essencialmente, o  

Estudo e prática das relações [...] entre gerações e da indução e 

institucionalização de relações intergeracionais, utilizando campos de 

ação próprios, com métodos e técnicas utilizados por agentes sociais 

[...] catalisadores das aproximações e interligações. (MAGALHÃES, 

2000, p. 41, apud CARVALHO, 2012, p. 87).  

Em linhas gerais, pode-se resumir tal conceito como os fatores que se estendem 

ao longo das gerações, perpetuando-se de modo a multiplicar seus efeitos na sociedade. 

Assim, pobreza intergeracional é, na verdade, a pobreza que atravessa as gerações 

dentro da sociedade, enquadrando em uma mesma classe socioeconômica avós, pais, 

filhos e netos. 

Um importante recurso utilizado pelos países para lidar com a pobreza 

intergeracional são os Programas de Transferência Condicionada de Renda (PTCRs). 

Programas como o Bolsa-Escola, o Bolsa-Alimentação e o Auxílio Gás, implementados 

na década de 1990 no governo de Fernando Henrique Cardoso, e mais recentemente o 

Bolsa Família, aplicado no governo de Luís Inácio da Silva. Ainda para efeito de 
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esclarecimento, o conceito de pobreza utilizado no presente estudo será o da pobreza em 

seu caráter multidimensional, ou seja, não somente questão de insuficiência de renda, 

mas questões como insuficiência de condições mínimas de vida, tais como educação, 

riqueza, serviços básicos e outros fatores.  

A utilização de Programas de Transferência Condicionada de Renda no Brasil já 

não é uma prática tão recente. Entretanto, há de se considerar que tais ações não apenas 

são utilizadas nacionalmente, como também em outros países, marcadamente os países 

em desenvolvimento. De acordo com Soares et al (2007, p. 7),  

[...] esses programas consistem essencialmente na transferência de 

quantias em dinheiro para famílias pobres. A transferência é 

condicionada por se exigir uma ou várias contrapartidas da família 

beneficiada, como, por exemplo, zelar pela frequência de seus filhos à 

escola.  

As definições em geral não fogem muito da apresentada por Soares. No entanto pode-se 

afirmar que, seja em maior ou menor medida, tais programas foram capazes de 

contribuir com avanços na área social não apenas no Brasil, mas também em outros 

países, denotando sua eficiência em distintas realidades e organizações sociais. 

Sobre os PTCRs fora do Brasil, pode-se considerar que  

[...] o contexto histórico de formulação e implementação desses 

programas de transferência de renda se deu de diferentes maneiras 

tanto nos países de capitalismo avançado quanto nos países menos 

“desenvolvidos”, que é o caso dos países latino americanos. (FROTA; 

ZIMMERMANN, 2010, p. 2).  

Em se tratando especificamente dos países mais desenvolvidos, Roberto e Cruz 

(2009, apud CASTRO, 2014), afirmam que: 

Países como Suécia, Inglaterra, Bélgica e Alemanha adotaram algum 

programa de distribuição de renda há mais de 50 anos, inclusive com 

benefícios maiores que o Brasil. Na Alemanha, por exemplo, o 

benefício básico para uma pessoa é equivalente a mais de mil reais e 

pode chegar a mais de 4 mil reais para um casal, incluindo o auxílio 

para o aluguel. 

Ainda sobre os países centrais, Frota e Zimmermann (2010, p. 3) listam que: 

Os países nórdicos da Europa foram os pioneiros na introdução de 

programas de transferência de renda, adotados há mais de seis décadas 

pelo Reino Unido em 1948, seguido pela Finlândia em 1956 e Suécia 
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em 1957. Os países baixos, por sua vez, introduziram esse tipo de 

proteção social na década de 1960, precisamente em 1963 e a Bélgica 

em 1974. Na Alemanha, uma lei federal de auxílio social (Sozialhilfe) 

foi introduzida em 1961. No caso França, houve uma certa polêmica 

em torno da introdução ou não de programas de transferência de 

renda, contexto foi marcado por um intenso debate, culminando com a 

instituição tardia da RMI (revenu minimum d’insertion) no ano de 

1988. 

É necessário levar em conta ainda outros fatores que favorecem a utilização de 

tais programas. Soares et al (2007, p. 7), mostra que “[...] tanto governos quanto 

organismos internacionais multilaterais veem os PTCRs como uma saída para os 

impasses que enfrentam”, sendo que aqueles se beneficiam do resultado manifestado 

nos avanços sociais e com custos relativamente baixos, enquanto estes podem se 

aproveitar, não apenas do fator antes mencionado, mas também da mudança da imagem 

de que as intervenções por eles realizadas tiveram pouco impacto em certas regiões. 

Mais do que isso, o fato de que os programas são de considerável visibilidade e impacto 

direto na sociedade, acaba existindo, por conta disso, grande exposição do tema por 

meio de debates, mobilização da opinião pública e posicionamentos políticos. Isso leva, 

naturalmente, ao aumento da pressão para a adoção e manutenção (quando vantajosos) 

ou dissolução e modificação (quando prejudiciais) de tais programas. 

A utilização de PTCRs se mostrou vantajosa nos casos utilizados, e de fato 

existem dados que demonstram a efetividade dos programas. Dentre os países que 

utilizaram além do Brasil, dois dos mais proeminentes programas são o México e o 

Chile. É importante, antes de mais nada, ressaltar que os três países em questão 

emergem de conjunturas consideravelmente distintas, bem como possuem muitos 

aspectos diferentes em diversas áreas. Soares et al (2007, p. 8),  assevera que: 

O Chile trilhou um caminho que levou a uma forte aceleração do 

crescimento econômico e da desigualdade com base em uma 

economia aberta e altamente dependente de alguns poucos produtos. O 

México, ao contrário, tem obtido crescimento menor e reduções de 

desigualdade com base em uma diversidade de produtos, concentrados 

porém em um único parceiro comercial e altamente dependente de 

importações. No Brasil, a liberalização econômica menos radical 

manteve uma economia diversificada tanto em nível de produtos 

quanto de parceiros, com crescimento pífio e reduções da 

desigualdade no final do período. 

Apesar de elementos diferentes em sua história e conjuntura econômica, os 

países estudados se beneficiaram dos PTRCs, apresentando, cada um a seu tempo e 
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nível, melhoras nos índices de desigualdade econômica e social. Assim, cabe a 

necessidade de um estudo comparativo, considerando a heterogeneidade entre tais 

Estados, a fim de melhor situar a efetividade dos programas e até mesmo propor 

alterações no programa brasileiro, uma vez que, apesar de serem realidades bastante 

distintas, sempre existe a possibilidade de adaptar determinadas medidas à conjuntura 

brasileira. Vale lembrar que a opção de análise do Chile e México se deu pelo fato de 

que tais Estados, “[...] além de se constituírem em três grandes nações da região sob 

todos os aspectos, são também países que têm PTCRs bem estruturados já há algum 

tempo” (SOARES et al, 2007, p. 8). 

 

2.1. MÉXICO: Programa Oportunidades 

Instituído no México em 1997 (sob o nome de Programa de Educación, Salud y 

Alimentación – PROGRESA) e passado por reformulações em 2002, o Programa 

Oportunidades foi o pioneiro na América Latina na área dos PTCRs. Essencialmente, o 

programa visa a “transferência de renda com condicionalidades, que são vinculadas, por 

exemplo, à saúde e educação. O público alvo [...] são as famílias em situação de pobreza 

e extrema pobreza” (SANTOS; OLIVEIRA, 2013, p. 2). A ideia do programa é, 

basicamente, a transferência de determinadas importâncias monetárias mediante o 

atendimento a condições pré-estabelecidas, o que representa de fato a essência dos 

PTCRs. Santos e Oliveira (2013, p. 2) afirmam que o programa tem por principal 

objetivo “diminuir a condição de privação econômica dos beneficiários e ampliar o 

acesso aos direitos sociais básicos”. Queiroz et al (2011, p. 4) completa ainda colocando 

que tal objetivo, de fato, “[...] é o investimento em capital humano - crianças em 

situação de pobreza e em suas famílias, procurando romper com o ciclo de pobreza 

intergeracional, para que todos possam viver melhor”. 

Inicialmente, a conjuntura mexicana era a seguinte: 

Na década de 1990, no México, os índices de pobreza extrema eram 

muito elevados [...]: cerca de 28% da população e mais de um quinto 

das famílias passaram pela situação de pobreza moderada, e quase 

metade das famílias sofreram com a pobreza de ativos. [...] A pobreza 

no México, inicialmente, era concentrada principalmente nas áreas 

rurais, diminuindo relativamente com auxílio de programas de luta 

contra a pobreza, destacando que o PROGRESA, antecessor do 

Programa Oportunidades no México, foi implementado em 1997, 
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beneficiando especificamente a população que vivia em situação de 

pobreza nas áreas rurais (SANTOS; OLIVEIRA, 2013, p. 4). 

Sobre os dados do programa, deve-se considerar que ele: 

Atendia, inicialmente, 300 mil famílias pobres, localizadas em áreas 

rurais com população inferior a 2,5 mil habitantes. Em 2000, o 

Progresa alcança 2,5 milhões de famílias. No ano de 2001, este 

programa passou a se chamar Programa de Desenvolvimento Humano 

Oportunidades, atendendo, agora, famílias carentes em áreas urbanas, 

com população inferior a 15 mil habitantes. Em 2002, a sua cobertura 

passou a ser nacional, beneficiando, a partir de 2004, cerca de 5,0 

milhões de famílias mexicanas que vivem em pobreza extrema 

(SOARES et al., 2007; FONSECA, 2007; OPORTUNIDADES, 2010, 

apud QUEIROZ et al, 2011 p. 4). 

 

A transferência de renda do programa acontece da seguinte forma: o primeiro 

benefício, considerado incondicional, é a transferência de $ 250 pesos por idoso na 

família. O benefício seguinte é direcionado à compra de alimentos e outros gêneros 

fundamentais. Este é da importância de $ 189 pesos e exige, como contrapartida, o 

comparecimento das mães de família beneficiárias a palestras e eventos sobre nutrição e 

saúde. Por fim, o maior dos benefícios é a bolsa de estudos conferida aos jovens de tais 

famílias que estejam cursando da terceira à décima segunda série. As condicionalidades 

impostas para tal benefício são o comparecimento às aulas (acima de 85%) e visitas 

frequentes aos postos de saúde, sendo que esses dados serão coletados nas próprias 

escolas e postos. O valor das bolsas é aumentado conforme a série que o aluno está 

cursando: no ensino primário os beneficiados recebem o valor de $ 120 pesos, 

importância que pode aumentar em até $ 760 pesos nas últimas séries contempladas. 

Vale ainda lembrar que “há um limite por família para o acúmulo de bolsas de estudo: $ 

1 095 para as famílias cujos filhos estão no primeiro ciclo do secundário, e $ 1 855 para 

famílias com ao menos um filho no segundo ciclo da educação secundária” (SOARES 

et al, 2007, p. 12). Ainda é importante acrescentar que as bolsas para mulheres no 

segundo ciclo do ensino secundário são maiores do que as dos homens. 

A importância é transferida para a mulher chefe de família ou à cônjuge do 

homem chefe de família, e ainda podem haver as transferências diretamente aos idosos. 

Além disso, há uma poupança acumulada com base em determinada pontuação atingida 

pelos estudantes do segundo ciclo secundário, de modo que “ao completarem o ensino 
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secundário, os estudantes podem usar essa poupança para se matricular em um curso de 

nível superior, para adquirir um seguro de saúde, para reformar sua casa, ou para abrir 

um negócio” (SOARES et al, 2007, p. 12). De acordo com Queiroz et al (2011, p. 25): 

Em 2008, o governo do México destinou aproximadamente 38 mil 

milhões de pesos (3 bilhões de dólares ou o equivalente a 0,30% do 

PIB)12 ao Programa Oportunidades, com 25,50% do seu valor 

distribuído na região mais pobre do país (região Sudeste). Chiapas é o 

estado do Sudeste que recebe o maior aporte financeiro (10,96¨%), 

seguido por Oaxaca (7,96%) e Guerrero (7,96%). 

 

Há quem considere que ele trouxe problemas ao país, por utilizar parte do 

orçamento federal mexicano, bem como por aprofundar as relações de coronelismo e 

clientelismo, já fortes na história mexicana. No entanto, pode-se dizer que de maneira 

geral o programa trouxe resultados positivos ao México, uma vez que foi responsável 

pelo aumento do nível nutricional das crianças e da frequência escolar entre os jovens. 

Além disso, houve por conta do programa um aumento na escolaridade média da 

população ainda em formação escolar. 

 

2.2. CHILE: Chile Solidario 

O Chile, por sua vez, contou com o programa Chile Solidario, que marcou a 

história do país como o principal PTCR da última década. De acordo com Queiroz et al 

(2007, p. 10) “o Chile Solidario foi criado em maio de 2002 como um programa de 

proteção social com foco nas 225 mil famílias extremamente pobres que se estimava 

existirem naquele país de 16 milhões de habitantes”. Essencialmente o programa conta 

com três componentes principais: o primeiro é o acompanhamento das famílias 

contempladas por agentes de assistência social. Tal medida se mostrou positiva, uma 

vez que demonstrou a aproximação das instâncias governamentais com as famílias. O 

segundo componente é a transferência de diversos subsídios de ordem monetária (o que 

o caracteriza, de fato, como um PTCR). Por fim, o terceiro elemento, e que diferencia o 

programa em questão, é o acesso prioritário pelas famílias contempladas a outros 

programas de proteção social, o que gera um benefício acumulado ainda maior aos 

indivíduos contemplados. 
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De acordo com Sampaio e Bertolani (2011, p. 20) afirmam que elementos como 

subsídios e transferências de renda “complementam a proposta principal do programa, 

que é romper o ciclo intergeracional da pobreza e o alívio imediato da extrema pobreza. 

É importante afirmar que o Chile Solidario não é apenas um simples programa de 

transferência de renda”. Nesse sentido, o principal objetivo do programa é, de fato, o 

alcance pelas famílias de uma série de condicionalidades pré-estabelecidas, que 

confirmam a saída da família beneficiada dos níveis de extrema pobreza. Daí a 

importância do monitoramento direto a todos os beneficiados, a fim de poder identificar 

se tais condições foram alcançadas e assim a família tenha condições tanto para sair da 

classe econômica em que se encontra quanto para se manter na classe a que ascendeu. 

A fim de realizar o ingresso no Chile Solidario, é necessário que a família se 

cadastre no Programa Puentes, que é basicamente um estágio de seleção das famílias. A 

entrada está condicionada a um índice, que é determinado por meio do preenchimento 

de um formulário padrão específico. O índice, por sua vez, é composto de quatro 

indicadores principais: nível de renda, educação, condições de moradia e inserção no 

mercado de trabalho. “Ao entrarem no Programa Puente, as famílias começam a receber 

visitas de um assistente social que as ajuda a montar um plano para resolver seus 

principais problemas relacionados com o acesso aos serviços públicos, identificação, 

noções básicas de higiene, saúde e emprego” (QUEIROZ et al, 2011, p. 10-11). Vale 

lembrar que o programa em questão, bem como todos os demais programas sociais no 

país, contam com um fundo de financiamento específico, e o Programa Puente é 

realizado também em parceria com as lideranças municipais. 

Vale acrescentar, de acordo com Soares e Britto (2008), que: 

O Chile Solidario não tem um foco tão forte na geração de capital 

humano. Em vez disso, concentra-se em famílias em extrema pobreza 

e provê, por meio de seu componente Puente, intensivo suporte 

psicossocial durante dois anos, além das transferências monetárias às 

famílias. Muitos analistas têm considerado esse programa um modelo, 

pois tal suporte intensivo é tido como uma “porta de saída” da extrema 

pobreza, em contraste com a transferência de recursos, considerada 

como potencialmente geradora de dependência. 

 

Em se tratando dos resultados do programa, “até junho de 2008, ingressaram no 

Chile Solidario 309.388 famílias, o que transpôs meta estabelecida inicialmente que era 
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de 225.000 famílias” (LARRAÑAGA, 2010, apud CORREA, 2012, p. 143). Há, no 

entanto, quem não considere o programa como um PTCR, uma vez que seu foco vai 

além do combate à pobreza, tendo um caráter multifacetado e integrando a assistência à 

vida social das famílias beneficiadas. No entanto, a definição de PTCR em si já o 

qualifica como sendo de fato um programa desse gênero. Há de se considerar ainda 

limitações como a avaliação precária e pouco acompanhamento próximo no processo 

seletivo das famílias também contribuem, de acordo com determinados autores, com a 

pouca validade dos métodos avaliadores de resultados do programa. Outros autores, por 

outro lado, consideram que “a avaliação do programa, etapa crucial para seu 

aperfeiçoamento, demonstra que o Chile Solidario foi importante para facilitar o acesso 

dos participantes à rede pública de serviços e benefícios sociais, além de proporcionar 

melhoria na qualidade de vida” (SAMPAIO, BERTOLANI, 2011, p. 20). 

 

2.3. BRASIL: Programa Bolsa Família 

 

Dentre os PTCRs brasileiros, um que pode ser considerado um dos mais 

expressivos e representantes da realidade é o Programa Bolsa Família (PBF). Tal 

programa, de acordo com Silva (2005, p. 19-20): “[...] foi instituído em outubro de 2003 

em decorrência da já apontada necessidade de unificação dos Programas de 

Transferência de Renda no Brasil conforme diagnóstico sobre os programas sociais em 

desenvolvimento no Brasil”. 

Contemplado pela Lei n° 10.836
15

, de 9 de janeiro de 2004, o programa, 

dividindo opiniões positivas e negativas no quesito reputação, fecha uma década de 

atividade alcançando o status de representante dos rumos da política de assistência 

social brasileira. O PBF prevê, essencialmente, a transferência de importância 

monetária controlada pela família beneficiada mediante o atendimento de 

condicionalidades nas áreas de saúde e educação. Dessa forma, o beneficiário 

assume uma série de compromissos, como por exemplo realizar o acompanhamento 

nutricional, o pré-natal e zelar pelo atendimento de uma porcentagem mínima de 

frequência escolar para a criança ou adolescente. O programa atua sobre três eixos 
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 A Lei 10.836 pode ser consultada no Anexo A. 



64 
 

de atividade, a fim de melhor operacionalizar seus objetivos, a saber: diminuição da 

pobreza no presente, mediante transferência direta de renda às famílias; auxílio no 

acesso ao sistema de saúde, educação e assistência social, a fim de combater a 

pobreza intergeracional; e a comunicação destes com as demais ações 

governamentais em todas as esferas e da sociedade (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, 

p.109-111).  

Basicamente, a lei que lança as bases para o PBF une a gestão e execução 

de uma série de programas de transferência de renda já existentes
16

, causando 

também a fusão dos regulamentos e normas, formando um conjunto multifacetado 

visando superar problemas relacionados a cobertura e inconsistências 

administrativas (PAIVA et al, 2013, p.25). O programa não visava a criação de toda 

uma rede de serviços em torno de sua execução, mas sim utilizar-se das redes já 

existentes de educação, saúde e assistência social, bem como fortalece-las. Além 

disso, a transferência dos benefícios passaria a ser realizada pela Caixa Econômica 

Federal. Considerava também um modelo de gestão que atendesse aos três níveis de 

governo, pautada em um sistema relativamente simples do momento da declaração 

da renda por parte das famílias beneficiadas até o estabelecimento e conferência do 

atendimento das condicionalidades. A abrangência do modelo em questão fazia 

necessária a criação de uma base de dados unificada, capaz de segmentar 

socioeconomicamente a população potencialmente beneficiável pelo programa, bem 

como tendo a facilidade de se trabalhar e fiscalizar esses dados. Surge assim o 

Cadastro Único para Programas Sociais
17

 (CadÚnico) como base de dados de gestão 

do PBF (CAMPELLO, 2013, p.19-24).  

Em 2003, com o advento do governo Lula, foi criado um grupo de 

especialistas com o objetivo de elaborar o projeto do Programa Bolsa Família. Tal 

conjunto era composto por pessoas de uma série de ministérios envolvidos 

diretamente com as características do programa e administrados pela assessora 

                                                           

16 
O Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação (Bolsa Escola) foi criado pela Lei n° 

10.219, de 11 de abril de 2001. O Programa Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA) foi criado pela 

Lei n° 10.689, de 13 de junho de 2003. O Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde (Bolsa 

Alimentação) foi instituído pela Medida Provisória n° 2.206-1, de 6 de setembro de 2001. O Programa 

Auxílio Gás foi instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002 (BRASIL. Lei n° 10.836, de 9 

de janeiro de 2004). 
17 

O CadÚnico é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. Está 

regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 (MDS, 2016). 
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especial da Presidência da República na época, Miriam Belchior (CAMPELLO, 

2013, p.16).  

Os anos de 2003-2004 representam a fase inicial do PBF, contemplando aí 

os ajustes à realidade brasileira, principalmente no que diz respeito à mudança para 

as famílias beneficiárias de programas até então existentes e a introdução de novas 

famílias. Acontecem também aí as primeiras fragilidades do sistema do CadÚnico, a 

base de dados criada a fim de sistematizar os registros que formariam a base do 

programa, especialmente no que diz respeito ao Bolsa Escola. De 2005 a 2006 há a 

consolidação do papel dos entes federados na gestão do PBF, havendo a assinatura 

de termos de adesão pelos municípios e a criação do Índice de Gestão 

Descentralizada
18

 (IGD), índice este que essencialmente visa medir a qualidade da 

gestão dos municípios e servir como indicador para a transferência de recursos, caso 

necessário. Há ainda no mesmo período uma série de melhorias na estrutura do 

CadÚnico, manifestadas na inclusão de normas quanto a concessão dos benefícios e 

fiscalização contínua do atendimento das condicionalidades, bem como a expansão 

considerável do número de beneficiários (PAIVA et al, 2013, p.28). 

Basicamente há a necessidade de qualquer famílias beneficiada estar cadastrada 

no CadÚnico, de modo que este sirva como um instrumento para categorizar estas. Fora 

isso devem atender o requisito da renda mensal per capita de no máximo meio salário 

mínimo.  

As famílias possuem liberdade em relação à alocação dos recursos cedidos pelo 

programa, no entanto espera-se que eles sejam direcionados ao aprimoramento de áreas-

chave para o desenvolvimento e acréscimo ao capital humano dos beneficiados, como 

“alfabetização, capacitação profissional, apoio à agricultura familiar, geração de 

ocupação e renda e microcrédito, acesso à educação e a serviços de saúde para os 

filhos” (SILVA, 2005, p. 20). Em se tratando das condicionalidades impostas pelo 

programa, são elas: na área de educação, as famílias devem contar com frequência 

escolar de no mínimo 85% pelas crianças de 6 a 15 anos, e de 75% para os adolescentes 

de 16 e 17; e na área de saúde, o acompanhamento da caderneta de vacinação e 

                                                           

18
 O IGD foi criado pela Portaria GM/MDS ṇ° 148/2006, seguido pela criação do Índice de Gestão 

Descentralizada Estadual (IGDE – Portaria GM/MDS ṇ° 76/2008). Posteriormente, o IGD foi 

incorporado à Lei ṇ° 10.836/2004 (PAIVA et al, 2013, p.32). 
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nutricional de crianças de até 7 anos, bem como o pré-natal e saúde em geral das 

gestantes entre 14 e 44 anos. 

No período de 2009/2010, o programa passa a considerar em suas 

estimativas o fato de a renda dos pobres ser, além de obviamente baixa, também 

consideravelmente volátil. Fora isso, a fim de incrementar as estimativas a nível 

municipal, passa-se a utilizar a metodologia dos trabalhos com pobreza do Banco 

Mundial, em detrimento aos do Censo 2000. Considerando-se tais melhorias, o 

programa já contemplava ao fim de 2010, cerca de 13 milhões de famílias 

beneficiárias, utilizando-se de 0,4% aproximadamente do PIB (PAIVA et al, 2013, 

p.29). O gráfico 4, apresenta a evolução do número de famílias beneficiárias do 

PBF, em milhões.  

Gráfico 4: Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família

 

       Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social
 19

 (MDS, 2016). 

 

2.3.1. O modelo de gestão do PBF 

 

O PBF possui um formato de gerência e administração descentralizados, 

delegando importâncias diferentes para cada ente federado, porém mantendo certa 

articulação entre si. A nível federal, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania 

(Senarc), é responsável pela operacionalização e gestão do programa, cabendo para 

                                                           

19
 Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS. Disponível em: 

<http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/miv>.  Acesso em: mar. 2016. 
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si, dentre outras responsabilidades: conceber procedimentos e instrumentos de 

gestão; realizar apoio técnico e financeiro aos demais entes federados; avaliar e 

acompanhar o programa em geral; e gerir o contrato de prestação de serviços com a 

Caixa Econômica Federal (CAIXA), sendo que esta realiza o pagamento do dinheiro 

referente aos benefícios e atua diretamente a nível municipal, prestando apoio aos 

gestores municipais e às próprias famílias beneficiadas. À esfera estadual, por sua 

vez, compete a coordenação intersetorial e a articulação ideal para o monitoramento 

e atendimento das condicionalidades; a capacitação e apoio aos municípios a nível 

técnico; execução dos recursos financeiros para a realização do programa em si; e o 

fortalecimento do controle e fomento da participação social. Atividades relacionadas 

ao cadastro das famílias são de administração da esfera municipal, que é responsável 

pela gestão local do programa. Dentre as responsabilidades desta estão: a realização 

da ligação com as áreas competentes às condicionalidades (educação e saúde) no 

acompanhamento destas, bem como com a assistência social no que diz respeito ao 

monitoramento das famílias beneficiárias individualmente; a fiscalização próxima 

das ações; e a execução dos recursos financeiros que cabem às ações do programa e 

fomento da participação social, competências que também cabem ao nível estadual 

(MDS, 2016). 

A transferência de recursos a fim de financiar as ações do programa é feito 

baseada na qualidade da gestão nas esferas estadual e municipal, que é medida pelo 

Índice de Gestão Descentralizada
20

. Os recursos em questão são transferidos do 

Fundo Nacional de Assistência Social para os fundos estaduais e municipais de 

assistência social, sendo estes contabilizados como receita no orçamento dos estados 

e municípios a fim de serem reinvestidos na administração do programa em suas 

respectivas esferas de atuação (MDS, 2016). 

A gestão dos recursos do PBF abarca os respectivos procedimentos como 

requisitos para o pagamento dos benefícios às famílias contempladas: cadastro e 

validação das famílias inscritas no CadÚnico; seleção das mesmas; concessão dos 

benefícios; atividades relacionadas à administração de tais benefícios (bloqueio, 

desbloqueio, suspensão, entre outros); e revisão cadastral dos beneficiários. Devido 

                                                           

20
 O índice pode variar entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o resultado da avaliação de gestão 

feita pelo MDS, que calcula o valor dos recursos financeiros repassados de acordo com esse resultado 

(MDS, 2016). 
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à complexidade da operacionalização do processo, o programa conta com o suporte 

de uma série de sistemas informatizados, que interagem na transferência contínua de 

dados a fim de realizar o repasse correto de recursos às famílias. A validade de tais 

informações presentes no sistema é de responsabilidade, essencialmente, da gestão 

municipal. Esta tem papel fundamental no funcionamento do programa, uma vez que 

é a dimensão mais próxima da realidade das famílias, sendo capaz de fornecer 

informações mais precisas e condizentes com o que de fato acontece. Apesar de o 

MDS coordenar a fiscalização
21

, os estados e os municípios, ao aderirem, concordam 

em realizar a fiscalização do recebimento indevido de benefícios e encaminhar tais 

casos às autoridades competentes (MDS, 2016). 

O CadÚnico é um componente fundamental na administração do PBF. O 

Cadastro tem o objetivo de agir como banco de dados base para diversas políticas de 

cunho social, e assim deve ser encarado como algo maior do que apenas o Bolsa 

Família, porém a existência do PBF, destacando-se como o mais proeminente 

usuário, foi o principal elemento que viabilizou a criação de um registro de grande 

porte como o CadÚnico (PAIVA et al, 2013, p.30-31). Ele foi criado em 2001 como 

ferramenta para a identificação e segmentação socioeconômica das famílias de baixa 

renda e, portanto, possíveis beneficiários de programas sociais do governo, sendo 

gerido a nível operacional pela Caixa Econômica Federal e sendo inclusas novas 

informações de forma descentralizada, por parte dos municípios. Vale lembrar que a 

expansão e aprimoramento do CadÚnico aconteceram paralelamente à trajetória do 

PBF, sendo que em 2011 ampliou sua atuação para outros dezoito programas sociais 

do governo
22

 (CAMARGO et al, 2013, p.158-161).  

Em 2007, o decreto que regula o CadÚnico foi modificado, conferindo a 

este mais clareza quanto aos objetivos, modo de operação, processos, instrumentos e 

competências dos entes federados. Em se tratando da dimensão técnica, o cadastro 

passou por mudanças importantes a partir de 2003, atingindo sua sétima versão (V7) 

no ano de 2010. O CadÚnico – V7 é um aplicativo online, que em sua base é capaz 

de eliminar problemáticas relacionadas com bases de dados locais e a base nacional, 

especialmente no que se trata de assimetria de dados. A evolução do cadastro e sua 

                                                           

21
 Detalhamento das ações de fiscalização nos artigos 14 e 14-A da Lei n° 10.836 (anexo A). 

22
 Informações sobre os programas usuários disponíveis em <http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-

unico/orgaos-e-programas-que-utilizam-o-cadastro-unico>. 



69 
 

versão mais recente foram de considerável importância para a melhor categorização 

das informações das famílias de baixa renda e, portanto, para a execução do PBF em 

si (PAIVA et al, 2013, p.30-31).  

Em junho de 2014, 29,15 milhões de famílias eram registradas no cadastro, 

sendo 24,79 milhões tendo renda familiar per capita de até meio salário mínimo, 

faixa de renda na em que está seu público prioritário. O gráfico 5, mostra a evolução 

do número de famílias no CadÚnico em tal faixa até junho de 2014. 

 

Gráfico 5: Famílias cadastradas no CadÚnico até junho de 2014  

(renda per capita mensal de até ½ salário mínimo) 

 

         Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social
23

 (MDS, 2016). 

 

2.3.2. Desenho do programa: perfil das famílias beneficiárias e focalização 

 

A prioridade para o repasse dos benefícios monetários do PBF são as 

famílias classificadas, por meio da base de dados do Cadastro Único, como 

pertencentes ao grupo de pobreza e extrema pobreza, tendo a renda mensal per 

capita de até R$ 154,00. A partir da estrutura da família beneficiária e sua renda per 

capita, é estabelecido o valor do benefício correspondente, sendo este calculado 

essencialmente sobre quatro categorias existentes
24

: Benefício Básico; Benefício 

Variável; Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ); e Benefício para 

                                                           

23
 Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS. Disponível em: 

<http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/miv>.  Acesso em: mar. 2016. 
24

 Detalhamento dos benefícios no art. 2º da Lei n° 10.836 (anexo A). 
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Superação da Extrema Pobreza (BSP). No mês de janeiro de 2014 o valor médio do 

benefício foi de R$ 167,56
25

 para as cerca de 14 milhões de famílias contempladas 

pelo programa. Vale observar ainda que a maior parte (50,2%) dos contemplados 

pelo PBF era residente da região Nordeste do país, seguida pela Sudeste (25,4%), em 

março de 2013, como se observa no gráfico 6 (CAMARGO et al, 2013, p.157-162). 

A fim de continuar recebendo o benefício, as famílias devem continuar cumprindo 

os compromissos antes mencionados nas áreas de saúde e educação, as chamadas 

condicionalidades do programa
26

 (MDS, 2016). 

 

Gráfico 6: Distribuição das famílias beneficiárias do PBF por grandes regiões  

(março de 2013) 

 

                      Fonte: SENARC/MDS (apud CAMARGO et al, 2013, p.162). 

 

O esquema pelo qual as famílias beneficiárias do programa estão 

distribuídas é um reflexo da realidade de desigualdade de renda do país, ressaltando 

especificamente a disparidade regional desta. A proporção de famílias beneficiárias 

do total da população dos estados do Nordeste é maior que a dos estados do Sul e 

Sudeste. Observa-se que, enquanto que no estado do Maranhão, 57% dos domicílios 

recebem transferências de renda referentes ao programa, no estado de Santa Catarina 

                                                           

25
 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/01/bolsa-familia-complementa-

renda-de-14-mi-de-familias-em-janeiro>.  Acesso em: mai. 2016. 
26

 Detalhamento das condicionalidades do PBF no art. 3º da Lei n° 10.836 (anexo A). 
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essa porcentagem de domicílios chega a apenas 7,3%. Analisando de forma mais 

próxima o perfil dos beneficiários, com base nos dados do CadÚnico de março de 

2013, antes de sua inserção no PBF, 72,4% das famílias beneficiárias viviam em 

situação de extrema pobreza, ou seja, detentores de uma renda familiar per capita de 

até R$ 70,00
27

. No Nordeste, região com a maior porcentagem de famílias que se 

beneficiaram do programa, 82,2% destas vivia em condições de extrema pobreza e, 

tendo a menor porcentagem entre as regiões, no Sul 54% das famílias estavam sob 

tal divisão (CAMARGO et al, 2013, p.162-164).  

Quanto à composição das famílias beneficiárias do programa, 42,2% são 

famílias monoparentais femininas, ou seja, compostas por uma mulher e seus filhos 

dependentes, e 37,6% das famílias são integradas por um casal com filhos. Tal 

predominância do primeiro arranjo familiar pode ser um indicador de 

vulnerabilidade de tal formação familiar na configuração da pobreza brasileira, bem 

como no aumento da participação entre as famílias do país dessa estrutura, formada 

por mãe e filhos dependentes. A menor idade média dos chefes de família entre os 

beneficiários do programa acontece em tais arranjos familiares monoparentais 

femininos, sendo em média 35,1 anos. Além disso, o grau de escolaridade dos 

responsáveis familiares é em geral consideravelmente baixo, sendo a maior parte, 

52,1%, declarando que possuem o ensino fundamental incompleto, e 12,1% 

declaram não possuir qualquer tipo de instrução formal. No entanto, a avaliação do 

perfil dos chefes familiares beneficiários do programa é de grande valia para 

determinar o grau de vulnerabilidade das famílias, sendo um dos principais 

instrumentos para favorecer a administração dos recursos e a superação, em última 

instância, da situação de pobreza (CAMARGO et al, 2013, p.164-166).  

No ano de 2006, o Bolsa Família alcança sua meta inicial de auxiliar 11 

milhões de famílias, e conforme a proporção de famílias pertinentes para 

recebimento do benefício diminuía, também reduzia a capacidade do programa 

realizar reduções mais significativas nos níveis de desigualdade e pobreza. Assim, 

surge a necessidade de se preconizar mudanças a fim de aumentar seu impacto no 

nível de renda dos mais pobres. Basicamente dever-se-ia modificar os níveis de 

                                                           

27
 Com o Decreto nº 8.232, de 30 de abril de 2014, o programa passa a considerar em extrema pobreza as 

famílias com renda familiar per capita mensal de até R$ 77,00. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8232.htm#art2>. Acesso em: mar. 

2016. 
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renda que definiam a elegibilidade para os benefícios, reajustar os valores dos 

mesmos e alterar o arcabouço do programa a fim de alcançar novas categorias 

beneficiárias. Não havia, até o momento, sido feita nenhuma mudança em tais 

aspectos, sendo os esforços e recursos do PBF focados na integração dos níveis 

administrativos ao redor dos objetivos do programa, na expansão de sua cobertura e 

na focalização dos benefícios (ROCHA, 2013, p.129-130). 

Em abril do mesmo ano, é feita a primeira mudança na estrutura do 

programa: os valores estabelecidos para a elegibilidade passaram de R$ 50,00 per 

capita para a situação de extrema pobreza e R$ 100,00 per capita para a situação de 

pobreza, para, respectivamente, R$ 60,00 e R$ 120,00. Em relação ao valor dos 

benefícios, o primeiro dos ajustes foi feito em agosto de 2007, ajustando o valor real 

para o equivalente ao de outubro de 2003 para o benefício variável, porém 

colocando o benefício básico em um valor abaixo do atualizado por conta da 

inflação (ROCHA, 2013, p.130-132).  

Em 2008 ocorre um fato que marcou a existência do programa: após cinco 

anos de atividade, ocorre a primeira mudança no desenho do PBF, alterando o 

alcance de seus beneficiários. Essencialmente era a adição de um benefício de R$ 

30,00, no máximo dois por família, concedido a estas que, atendendo às demais 

condições para tanto, possuíam adolescentes de 16 e 17 anos frequentando a escola, 

o Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ). Em 2009, o número de 

famílias atendidas aumenta e novas metas relacionadas à abrangência do programa 

são postas. Em 2011, além do reajuste dos valores, são adotadas novas medidas 

visando a proteção de famílias com crianças e adolescentes. Assim, o valor máximo 

possível do benefício passa a ser R$ 306,00, uma quantia 115% maior do que o teto 

inicial do benefício, em valores reais. É importante mencionar que apenas 0,06% das 

famílias beneficiárias são aptas a receber o benefício máximo, considerando os 

números de setembro de 2011, sendo a média de benefícios no mesmo período cerca 

de R$ 119,00 mensal por família (ROCHA, 2013, p.132-137).  

No entanto, não se deve desconsiderar que o PBF possui diferenças na 

eficiência de seu sistema de seleção. Em estados em que seu orçamento se aproxima 

mais dos valores necessários para atender toda a população alvo, constata-se melhor 

focalização do programa. Além disso, há de se considerar ainda que fatores como a 

gestão municipal e a auto seleção também afetam no nível de focalização entre 

estados com orçamentos parecidos. Nos estados nos quais a pobreza é mais 
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expressiva, há melhores índices de focalização do programa, dado que a diferença 

entre pobres e não pobres é mais clara, o que, no final das contas, facilita a distinção 

das famílias elegíveis pelos gestores, bem como aumenta a procura pelo programa 

em si. Tais fatores afetam no sucesso da redução dos indicadores de pobreza e 

extrema pobreza nas regiões, sendo o impacto positivo do PBF sendo traduzido em 

um melhor nível de focalização (TAVARES et al, 2009, p.48-49). 

 

2.3.3. Dez Anos do PBF: uma síntese dos principais resultados  
 

Depois de dez anos de existência, o Programa Bolsa Família assume um 

papel central nos arranjos da política social brasileira. Muitos estudos se debruçaram 

na análise de seus efeitos diretos e indiretos em diversas áreas, e apesar de haver 

uma convergência para uma análise positiva deste programa, não há consenso 

quanto a seus métodos de pesquisa e avaliação. Os pontos a seguir mostram um 

resumo dos resultados de uma década do programa. 

 

2.3.3.1. Principais Resultados no Âmbito da Educação 

 

As avaliações e pesquisas relacionadas ao acesso e permanência de 

estudantes na escola demonstram que fatores como pobreza e desigualdade social 

afetam negativamente a universalização da educação, gerando uma série de 

dificuldades para que os estudantes em situação desfavorável tenham acesso à escola 

e permaneçam o suficiente para concluir ao menos a educação básica. O fracasso 

dessa trajetória inicial se traduz em um acesso falho a direitos fundamentais, 

fomentando e reproduzindo o ciclo da pobreza (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, 

p.10). O incremento do fator capital humano das famílias beneficiadas pelo 

programa por meio das condicionalidades impostas à educação é um dos principais 

elementos visando o combate da pobreza intergeracional. Porém não é fácil medir 

precisamente o impacto do PBF sobre o fluxo escolar dos estudantes. Tal 

preocupação só veio a se manifestar após seu desenho e durante muito tempo não 

houve um banco de dados que acompanhasse os estudantes ao longo dos anos e 

considerando o ano seguinte, possibilitando assim o cálculo do fluxo escolar destes. 

Contudo,  
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[...] apesar de o desenho do PBF continuar não experimental, hoje 

temos informações tanto no novo Censo Escolar quanto no Projeto 

Frequência Escolar dos Beneficiários (Frequência) que são 

individualizadas e longitudinais, o que quer dizer que já se pode 

acompanhar as crianças de um ano ao próximo e saber, 

observacionalmente, sua trajetória (OLIVEIRA; SOARES, 2013, 

p.7). 

 

2.3.3.2. O impacto do programa sobre a repetência 

Oliveira e Soares (2013) em um estudo realizado, buscaram determinar o 

impacto do programa sobre o nível de repetência escolar, com base nos dados do 

CadÚnico, do Censo Escolar, que os dados são colhidos individualmente, e do 

Projeto Frequência, um banco de dados responsável pelo registro da frequência 

escolar das crianças e adolescentes beneficiárias do PBF (OLIVEIRA; SOARES, 

2013, p.7). Tal estudo demonstrou que os estudantes beneficiários apresentam 

probabilidade de repetência cerca de 11% menor do que os não beneficiários. Além 

disso, observou-se que os alunos do PBF que atendem a frequência mínima (85% de 

presença para alunos entre 6 e 15 anos) apresentam até 40% menos chances de 

repetência do que os que não atendem tal condicionalidade. Constatou-se ainda que 

em geral as famílias menos favorecidas apresentam os piores retornos para as 

crianças, mas apesar disso, é visível a contribuição que o programa tem trazido para 

tais domicílios no que diz respeito à concessão de melhores condições às crianças e 

adolescentes (OLIVEIRA; SOARES, 2013, p.19-22). 

É importante manter em mente que há a possibilidade de falhas no processo 

de registro, falhas de preenchimento, qualidade, etc., ao passo que os dados precisam 

ser interpretados considerando mais o quesito direção do que magnitude. Observa-se 

aí a necessidade do aperfeiçoamento constante de tais registros, para melhor 

atenderem e corresponderem a realidade do país, produzindo estudos ainda mais 

confiáveis. Porém a principal questão é que, de fato, há evidências que o PBF reduz 

a possibilidade de repetência entre as crianças e adolescentes beneficiados 

(OLIVERA; SOARES, 2013, p.22). 

 

2.3.3.3. Taxas de abandono e aprovação escolar 

 

Craveiro e Ximenes (2013) realizam uma comparação com as taxas de 

abandono e aprovação escolar entre os beneficiários e não beneficiários do PBF. Os 
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estudos mostram taxas menores de abandono escolar entre os alunos do programa 

nos anos iniciais do ensino fundamental (1,5% contra 1,8%), como observado na 

tabela 2. Destaque para a diferença mais expressiva nas regiões Norte e Nordeste. 

Nos anos finais do ensino fundamental, tal tendência se mantém (4,4% contra 4,8%), 

também apresentado na tabela 2. A diferença positiva mais expressiva também se 

mantém nas regiões Norte e Nordeste (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p.117-118). 

Tabela 2: Comparação das taxas de abandono escolar entre os alunos do PBF e 

demais alunos do ensino fundamental da rede pública – Brasil e regiões (2012). (Em 

%)

 

  Fonte: Censo escolar 2012 e MDS (apud CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p.118). 

 

Em se tratando de aprovação, a taxa entre os alunos contemplados é 7,1% 

menor que a média nacional na rede pública nos primeiros anos do ensino 

fundamental. Nos anos finais essa diferença diminui para cerca de 3% (vide tabela 

3). Considerando essas taxas como marcos da trajetória escolar, observa-se que o 

acompanhamento e indução a níveis mínimos de presença afetam consideravelmente 

a aprendizagem e desempenho geral dos estudantes em estado de pobreza. Ao fim do 

ensino fundamental, os estudantes das regiões Norte e Nordeste beneficiários do 

Bolsa Família conseguiram melhores taxas de aprovação se comparados aos demais 

alunos da rede pública de ensino Sobre aprovação, a taxa dos estudantes do PBF é 

7,1% menor que a média nacional dos demais alunos da rede pública nos anos 

iniciais do ensino fundamental (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p. 118). 
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Tabela 3: Comparação das taxas de aprovação escolar entre os alunos do PBF e 

demais alunos do ensino fundamental da rede pública – Brasil e regiões (2012).  

(Em %) 

 

  Fonte: Censo escolar 2012 e MDS (apud CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p.119). 

Quanto ao ensino médio, observa-se que tanto na questão do abandono 

escolar quanto nas taxas de aprovação os resultados são mais positivos para os 

beneficiários do PBF. O abandono escolar é 3,9% menor se comparado com os 

alunos não beneficiários na rede pública. Em se tratando das taxas de aprovação, ela 

é 4,2% maior para os alunos contemplados pelo programa, como se observa na 

tabela 4. Tais taxas são ainda mais expressivas nas regiões Norte e Nordeste, 

contando com resultados consideravelmente acima da média. Em tais regiões a 

situação da pobreza é mais grave e, também é onde se encontram as maiores 

parcelas da população excluída do processo de escolarização (CRAVEIRO; 

XIMENES, 2013, p. 119). 
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Tabela 4: Comparação das taxas de abandono escolar e aprovação entre os alunos do 

PBF e demais alunos do ensino médio da rede pública – Brasil e regiões (2012). (Em 

%) 

 

   Fonte: Censo escolar 2012 e MDS (apud CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p.120). 

 

Assim, tanto nos níveis iniciais e finais do fundamental quanto no ensino 

médio, as taxas de abandono são menores para os alunos beneficiários do PBF. 

Quanto a taxa de aprovação, estes têm obtido melhores resultados considerando a 

progressão dentro de tal linha temporal, sendo que ocorre uma virada, favorecendo 

os beneficiários, no ensino médio. Tais resultados se sustentam na operação de 

gestão de condicionalidades em geral, bimestralmente (CRAVEIRO; XIMENES, 

2013, p. 120-121). 

 

2.4. O Impacto do PBF sobre o Mercado de Trabalho 

Existe uma crítica relacionada ao possível efeito negativo do programa 

sobre o mercado de trabalho. De acordo com ela, o chamado efeito-preguiça, o 

benefício dado aos beneficiários pode causar a diminuição da oferta de trabalho, 

desincentivando efetivamente o trabalho em si (SOARES;  SÁTYRO, 2009, p.28). 

Em modelos estatísticos de oferta de trabalho, em que o indivíduo opte apenas entre 

trabalho e lazer, espera-se que o aumento de renda vindo de um programa como o 

PBF gere, de fato, um impacto negativo na oferta de trabalho. Porém, uma série de 

estudos avaliando o impacto do Bolsa Família sobre a jornada de trabalho e 

participação no mercado dos beneficiários desmentem tal constatação (BARBOSA; 

CORSEUIL, 2013, p.327). 
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Soares e Sátyro (2009, p.28), enfatizam a dificuldade de uma análise 

microeconômica do efeito de transferências de renda condicionada junto à renda 

familiar e à frequência escolar dos beneficiados. Essencialmente trata-se de observar 

a oferta de trabalho dos membros da família em questão e considerar uma série de 

efeitos diversos. Ao se condicionar o benefício à renda da família, modificam-se os 

preços relativos, ocasionando um efeito na direção da redução da oferta de trabalho. 

No entanto, existem custos para a procura por trabalho, de modo que uma renda 

adicional gera a possibilidade de membros da família beneficiária possam buscar 

trabalho com mais eficiência. A condicionalidade da presença escolar também age 

na redução da oferta de trabalho, podendo ocasionar o aumento de tal oferta por 

outros membros da família. Por fim, a análise microeconômica não demonstra 

claramente os efeitos do Bolsa Família sobre o mercado de trabalho, uma vez que se 

trata de uma questão essencialmente empírica. 

O trabalho de Barbosa e Corseuil (2013) visa apurar o efeito do PBF na 

composição do mercado de trabalho no Brasil e, principalmente, de que forma este 

distorce a decisão dos beneficiários, tornando-os mais suscetíveis a escolherem uma 

ocupação informal. No trabalho, é realizado um estudo no mercado de trabalho dos 

chefes de famílias beneficiárias e no dos membros responsáveis pela segunda maior 

renda proveniente de trabalho em tais famílias. Utiliza-se a metodologia do desenho 

de regressão continuada (RDD). Os resultados obtidos demonstram que o programa 

não altera de forma significativa o processo de escolha ocupacional dos membros da 

família, deslocando-o no sentido de promover a informalidade. Excluindo-se alguns 

grupos específicos, o incentivo à informalidade e o desincentivo ao trabalho 

causados pelo PBF se mostram nulos ou demasiadamente pequenos. No entanto, 

mudanças de desenho no Bolsa Família com o objetivo de corrigir distorções deste 

no mercado de trabalhão não são vistas como prioridade. Uma opção válida seria o 

reforço no monitoramento dado um enfoque em grupos demográficos específicos 

(BARBOSA; CORSEUIL, 2013, p.329-337). 

Em se tratando da oferta de trabalho das mães beneficiárias do PBF, 

Tavares (2008) observa a possibilidade de um incentivo adverso sobre a jornada de 

trabalho de tais mulheres. O trabalho utiliza-se da metodologia Propensity Score 

Matching (PSM) e realiza uma comparação entre as beneficiárias e não beneficiárias 

e entre aquelas e outro grupo de não beneficiárias com renda per capita de até R$ 
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260,00. Observa-se que as beneficiárias tendem a reduzir em torno de 5 a 10% a 

jornada de trabalho, se comparadas com os demais grupos. Tal diferença se traduz 

em algo como 1,7 a 0,8 hora de trabalho a menos por semana. Há a possibilidade 

ainda de que o tempo seja reconfigurado de tal forma por conta da delegação de um 

tempo maior para o acompanhamento dos filhos, especialmente na vida escolar e no 

cuidado com as crianças menores, não representando necessariamente um efeito 

negativo para o programa em si (TAVARES, 2008, p.16-17).  

A maior parte dos estudos encontram influências muito pequenas do 

programa sobre o mercado para se considerarem relevantes. Entre tais efeitos, o 

maior seria a redução das horas de trabalho semanais por parte das mães 

beneficiárias, como antes mencionado. Porém a possibilidade do maior tempo 

dispensado ao desenvolvimento dos filhos sugere que tal efeito possa ser positivo 

(SOARES; SÁTYRO, 2009, p.30). 

 

2.5. O impacto do PBF sobre a queda da pobreza e desigualdade  

 

Depois da queda dos níveis de pobreza por conta do plano de estabilização 

econômica na primeira metade da década de 1990, os índices permaneceram quase que 

estáveis de 1995 a 2003. De 1993 para 1995, período da estabilização econômica, a 

porcentagem de pobres caiu de 44% para 34%. De 1995 a 2003, tal proporção se 

manteve em 34%, aumentando para 35% em 2003. É importante constatar que de 1996 

a 2003, houve uma diminuição em 19% do rendimento do trabalho, sendo que o 

aumento das transferências provenientes de programas assistenciais auxiliou na 

contensão da expansão da pobreza, dado a conjuntura desfavorável. Depois de tal 

período, os níveis de pobreza voltaram a diminuir, o que é visto no gráfico 7. De 2004 a 

2006, o percentual de pobres diminuiu de 33,1 para 26,8%, e o de pessoas na pobreza 

extrema, de 7,9 para 5,0% (ROCHA, 2013, p.153-154). 
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Gráfico 7: Evolução da proporção de pobres no Brasil – 1992 a 2011 

 

        Fonte: Microdados da PNAD (apud ROCHA, 2013, p.154). 

Nos trabalhos de Rocha (2013, p.154-157), podemos observar estimativas de 

impacto do Bolsa Família para 2007, quando o programa completa a sua fase de 

ascensão, tendo alcançado a meta inicial de 11 milhões de famílias. O estudo é baseado 

em dados da PNAD sobre os rendimentos das famílias. O impacto das transferências de 

benefícios é calculado realizando uma comparação dos indicadores de pobreza obtidos 

por meio do rendimento declarado e os obtidos a partir dos rendimentos dos quais são 

retiradas as transferências pertinentes ao programa. O estudo demonstra que a 

participação da transferência na redução da proporção de famílias pobres é sensível. O 

PBF e o BPC (Benefício de Prestação Continuada) tiveram efeitos parecidos, 3,3% e 

3,1%, respectivamente. Porém deve-se salientar que, apesar do efeito semelhante junto à 

proporção de pobres, ao passo que o Bolsa Família atendia a 11,2 milhões de famílias 

em 2007, o BPC cobria cerca de 3 milhões, contando ainda com um gasto total 46% 

maior que o do PBF. Observa-se ainda que o efeito de tais transferências é diferente 

considerando as distintas áreas do país, sendo mais expressivo nas regiões mais pobres, 

lugares em que o rendimento do trabalho é mais baixo. Na região Nordeste, o Bolsa 

Família teve um impacto de 4,9%. 

De acordo com Soares e Sátyro (2009, p.27), o efeito do PBF sobre a 

pobreza em geral, como a porcentagem de pessoas vivendo abaixo da linha de renda 

estabelecida pelo programa, é pequeno. Isso não se deve a um nível de focalização 
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excessiva do programa, mas sim ao valor baixo dos benefícios cedidos, sendo que 

maiores impactos nos números-alvo demandam maiores benefícios. Porém há uma 

maior influência do programa sobre o hiato de pobreza
28

 e a severidade da pobreza
29

, 

medidas de maior impacto nas camadas inferiores da distribuição de renda. A tabela 

5 apresenta o impacto do PBF sobre a redução da porcentagem de pessoas pobres em 

8%, sobre a redução do hiato de pobreza em 18%, e sobre a redução da severidade 

da pobreza em 22%. 

 

Tabela 5: Impactos do Programa Bolsa Família sobre a pobreza 

 

 Fonte: Microdados da PNAD 2006 (apud SOARES; SÁTYRO, 2009, p.27). 

 

 Em se tratando de desigualdade, o Brasil possui um quadro de distribuição de 

renda consideravelmente desigual, permanecendo estável independentemente da 

conjuntura econômica positiva ou negativa. O índice de Gini começa a diminuir 

progressivamente a partir de 1997, onde este era 0,602. Em 2011 ele chega a 0,531, 

como apresentado no gráfico 8. Apesar da evolução, deve-se ter em mente que os 

números atuas são ainda expressivamente elevados (ROCHA, 2013, p.151-152). 

 

  

                                                           

28
 Mensura a porcentagem da renda da população necessária para levar todos os pobres até a linha de 

pobreza determinada. 
29

 Mensura o nível de intensidade da pobreza entre os indivíduos pobres. 
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Gráfico 8: Evolução do coeficiente de Gini no Brasil – 1997 a 2011 

 

          Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ipeadata (IPEA, 2016).
 

 

Hoffmann (2013) apresenta em seu estudo o desempenho de diversos 

segmentos de rendimento domiciliar per capita no processo de diminuição da 

desigualdade de distribuição de renda no país, de 1995 a 2011. Tal análise baseia-se 

na decomposição do coeficiente de Gini de acordo com tais segmentos. O Bolsa 

Família assume, então, uma parcela progressiva, contribuindo para a redução da 

desigualdade
30

. Com a curva de Lorenz (um recurso estatístico associado com a 

distribuição de renda per capita nos domicílios), observa-se que o rendimento 

alcançado com o PBF é, de fato, o mais progressivo dentre os segmentos observados 

(gráfico 9). O BPC também é progressivo, porém em uma intensidade menor que a 

do PBF (HOFFMANN, 2013, p.208-210). A linha transversal no gráfico 9 relaciona 

a proporção de pessoas com a mesma proporção acumulada de renda, indicando uma 

igualdade absoluta na distribuição desta. Quanto mais uma curva se apresenta acima 

da linha de igualdade, maior é o grau de progressividade do segmento por ela 

representado, e vice-versa. 

 

 

                                                           

30
 Ao passo que se uma parcela é regressiva, ela contribui para aumentar a desigualdade. 
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Gráfico 9: Curva de Lorenz da distribuição da renda familiar per capita e curvas de 

concentração para renda do PBF, transferências do governo federal, BPC, pagamentos 

do INSS e aposentadorias e pensões de funcionários públicos 

 

             Fonte: Hoffmann (2013, p.209). 

Seguindo os resultados em Hoffmann (2013), observa-se s importância das 

mudanças na distribuição dos rendimentos do trabalho para a diminuição dos níveis de 

desigualdade de renda. Fica também visível, porém, a grande contribuição das 

transferências de cunho social, área em que o Bolsa Família recebe destaque especial, 

dado seu pequeno percentual na renda total (HOFFMANN, 2013, p.209). 

De acordo com Soares e Sátyro (2009, p.26), o ritmo de diminuição do índice 

de Gini de 1995 a 2004 é positivo, sendo que boa parte de tal queda se deu após 2001. 

Os autores demonstram que a renda do trabalho ocasionou 73% da queda da 

desigualdade no corte temporal estudado. O Bolsa Família, responsável por 0,5% da 

renda das famílias, foi responsável por 19% da diminuição do índice de Gini, sendo que 

essa participação em tal queda foi ainda mais considerável de 2004 a 2006. O 

coeficiente de Gini diminuiu quase um ponto no período em questão, e o PBF fora 

responsável por 20% de tal redução, observado na tabela 6. Tal impacto, sobretudo do 

PBF, está relacionado à progressividade dos benefícios repassados, que por sua vez 

estão relacionados com seu nível de focalização, de acordo com os autores. 
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Tabela 6: Decomposição na queda do coeficiente de Gini 

 

 Fonte: Soares e Sátyro (2009, p.26). 

 

Rocha (2013, p.151-153), em seu trabalho, se depara com resultados que vão 

a encontro dos demais apresentados. Estimativas são realizadas tendo por base as 

informações de rendimento de 1997 a 2009. A autora aponta a ocorrência de uma 

queda de 4,2% no coeficiente de Gini durante o período, dos quais praticamente 

60% são por conta do rendimento do trabalho. Por fim, apesar de os programas 

assistenciais não tenham sido o principal elemento causador da queda da 

desigualdade no período observado, eles foram responsáveis por 18% de tal 

diminuição. Tal contribuição é proporcionalmente alta, considerando que tais 

programas tiveram uma participação marginal de 1,3% na composição da renda das 

famílias. 

 

2.6. Os desafios para a eliminação da pobreza e o futuro do PBF 

 

Por conta dos avanços na diminuição da desigualdade e o aumento da renda 

familiar desde 2001, observa-se uma redução contínua nos níveis de pobreza. 

Observa-se ainda que o cenário é válido, considerando o saldo positivo dos 

indicadores clássicos em âmbito social, que já estavam em processo anterior de 

evolução. Na área social, isso se traduz no anúncio da prioridade do governo quanto 

ao combate da extrema pobreza. No longo prazo, esta já vinha diminuindo mais 

rapidamente em relação à pobreza, atendendo mais rapidamente às necessidades da 

parcela com menos renda. No entanto esse cenário tem se invertido (mais 

expressivamente desde 2007). Isso acontece, parcialmente, por conta da extrema 

pobreza ter chegado próxima ao patamar de resistência, que é difícil de ser 

ultrapassado na prática. Tal cenário justifica o foco governamental na pobreza 
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extrema (ROCHA, 2013, p.171-173). 

Em se tratando da meta final de eliminação da pobreza extrema, é necessário 

ter em mente algumas observações. Um nível de crescimento relativamente alto é 

necessário para se criar um cenário propício para o combate desta. Para tanto, torna-

se necessário trazer as despesas governamentais a um nível mais equilibrado, bem 

como controlar satisfatoriamente as variáveis macroeconômicas, para dar 

continuidade aos avanços sociais. Além disso, apesar do plano Brasil sem Miséria
31

 

determinar que a política pública com enfoque no combate à pobreza devem agir a 

fim de complementar os programas de transferência de renda, existem dificuldades 

na prática. Acabar com a pobreza considerando como insuficiência de renda seria 

um avanço considerável, no entanto, focar unicamente em tal dimensão da pobreza e 

centralizar a política nos instrumentos de transferência de renda, acaba ressaltando o 

favorecimento, por parte do governo, para tais programas em detrimento de outras 

ferramentas com os mesmos fins (ROCHA, 2013, p.174-175).  

É importante ter em mente que, mesmo com a redução dos elegíveis não 

beneficiários do PBF, ainda é importante considerar tal grupo, por conta das 

adaptações do programa. Tal grupo é composto por famílias pobres moradoras de 

zonas rurais remotas e isoladas, bem como periferias de metrópoles que, por motivos 

como tráfico e localização de difícil acesso, não são beneficiadas. A inclusão destas 

no programa levará a melhorias na focalização do mesmo. Por fim, considerando os 

baixos dispêndios do Bolsa Família e a consideração da pobreza como insuficiência 

de renda, o custo de eliminação da pobreza extrema seria pequeno diante do 

potencial benefício, no entanto é preciso ressaltar que essa é apenas uma dimensão 

da pobreza em si (ROCHA, 2013, p.175-178). 

Cohn (2013, p.455) ressalta que, ao longo de sua existência, o PBF 

consolidou seu status como programa social sem, no entanto, se tornar um direito 

constitucional. Dessa forma, a apropriação do programa por parte dos beneficiários é 

essencial para sua legitimação. O aperfeiçoamento em sua trajetória foi de suma 

importância para tal. No entanto, a dimensão política que originou o programa, 

visando aspectos como cidadania e autonomia econômica dos beneficiados foi 

                                                           

31
 Programa social do governo federal lançado em 2011, com o objetivo de superar a extrema pobreza no 

país. (MDS, 2016). 
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gradualmente se perdendo, fato relativamente comum com as políticas sociais. 

Assim, torna-se válido incentivar a repolitização do programa, a fim de que ele não 

se torne apenas uma folha de pagamento que, apesar de ampla e sofisticada, já não 

mais possui o caráter de contribuinte para a construção e melhora do aspecto social 

(COHN, 2013, p. 463). 

Rocha (2013, p.181-183) fala que, se s transferências de renda adquirirem 

caráter permanente do sistema de proteção social no Brasil, a realização de 

mudanças será inevitável, visando atender aos casos não constitucionalizados de 

atendimento dos programas. Assim, seria fundamenta a integração do cadastro BPC 

ao CadÚnico. Outro ponto importante a se considerar é a melhora das instituições 

educacionais, uma vez que as o objetivo das condicionalidades educacionais é não 

apenas influenciar na frequência, mas também no aprendizado dos beneficiários. Por 

fim, não há razões para se favorecer tais programas no cerne da política assistencial. 

Isso se deu no caso brasileiro por elas não serem onerosas e apresentarem ótimo 

custo-benefício. Porém, o ideal é a concepção de um serviço que adapte o benefício 

às necessidades da realidade específica da família beneficiária. 

O conceito de universalismo redistributivo presente no PBF tem como 

condição a coordenação entre ato presente e a intenção por trás deste, de modo a não 

haver possibilidade de ser deixado de fora de tal distribuição de renda, visando a 

formação de uma renda básica de cidadania. Dessa forma, deve-se buscar diminuir 

continuamente os níveis de pobreza e extrema pobreza por meio das políticas 

universalistas até os níveis de países desenvolvidos, e dessa forma o Bolsa Família 

precise, de fato, ser redesenhado para melhor atender a realidade econômica 

(KERSTENETZKY, 2013, p.478).  

O PBF é um dos programas mais válidos e eficientes em âmbito nacional, 

beneficiando parte considerável da população. “Com um gasto anual de apenas 0,5% do 

Produto Interno Bruto (PIB), o programa beneficia aproximadamente um em cada 

quatro brasileiros, ou seja, 50 milhões de pessoas. Desde 2003, cerca de 3,1 milhões de 

famílias já deixaram voluntariamente o programa” (BRASIL, 2015). Possuindo cerca de 

14,7 milhões de crianças beneficiárias nas escolas, um ponto importante é o fato de que 

tais estudantes possuem taxas de aprovação e abandono mais positivas do que os não 

beneficiários. Tal diferença é observada em quase todo o país, dando destaque para as 

regiões Norte e Nordeste, as mais beneficiadas pelo programa em número de famílias. 



87 
 

O sucesso do Bolsa Família pode ser observado levando em conta a mudança na 

situação em geral do país, especialmente nas áreas das condicionalidades do mesmo, 

educação e saúde, demonstrando que o programa é capaz não apenas de melhorar a 

situação atual das famílias brasileiras contempladas, mas também combater a pobreza 

intergeracional no país, retirando uma série de famílias da linha da pobreza e 

auxiliando-as para que se mantenham acima desta. “Essas reflexões permitem dizer que 

os Programas de Transferência de Renda representam na atualidade o principal 

componente na constituição do Sistema Brasileiro de Proteção Social” (SILVA, 2005, 

p. 21). 

 

2.7. Comparando os Programas de Transferência de Renda Condicionada 

Antes de tudo, é importante considerar que os três países em questão, Brasil, 

Chile e México, possuem certas similaridades, como um nível de desigualdade de 

distribuição de renda considerável (apesar de menos expressiva no caso mexicano). No 

entanto, existem inúmeras particularidades que influenciam a efetividade de tais 

programas de formas diferentes, como por exemplo, elementos culturais, a história 

econômica de cada país, as fontes de arrecadação do Estado e a evolução institucional 

em cada caso. De fato, uma análise comparativa completamente eficiente seria 

praticamente impossível, uma vez que muitos desses fatores impactantes sequer são 

possíveis de serem medidos, porém em uma análise mais superficial existe a 

possibilidade de se paragonar os casos em questão. Dito isso, faz-se necessário retomar 

certos dados já apontados. Nas palavras de Soares et al (2007, p. 25): 

O Brasil, o Chile e o México criaram programas de transferência 

condicionada de renda (PTCRs) entre meados dos anos 1990 e meados 

da presente década. O peso destes programas na renda total ainda é 

bastante modesto, indo de quase zero, no caso do Chile Solidario, a 

mais ou menos 0,5% da renda total, no caso do Oportunidades e do 

Bolsa Família. 

Apesar de as porcentagens serem relativamente pequenas se comparadas com as 

respectivas arrecadações totais, o efeito dos programas foi considerável, especialmente 

nos casos brasileiro e mexicano. Em ambos os países houve uma redução bastante 

respeitável no coeficiente de Gini (parâmetro internacional usado para mensurar a 

desigualdade de distribuição de renda em determinada região. Essencialmente, quanto 

menor, mais igualitária é a distribuição de renda). No caso chileno, apesar de a 
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desigualdade não ter se alterado de forma mais relevante, mudanças foram observadas 

como, por exemplo, uma melhoria válida na qualidade de vida dos beneficiados e a 

facilidade de acesso a outros programas sociais, bem como a conscientização da 

população sobre a existência dos mesmos. Assim, a presença do PTCR no Chile teve 

um impacto mais pessoal, afetando bastante a nível familiar, mas por diversos motivos 

estruturais e conjunturais chilenos, não se mostrou tão expressivo quanto os outros dois 

programas analisados. 

Certamente uma análise comparativa dos três programas nos permite observar 

que, apesar de contextos diferenciados em cada um dos casos, os diferentes métodos de 

focalização dos programas se mostraram eficientes, apontando que há mais de uma 

maneira possível de se identificar a população necessitada do benefício. Assim: 

A despeito dos três países estarem trilhando caminhos econômicos e 

institucionais muito diferentes, todos os três obtiveram excelentes 

resultados na focalização dos programas de transferência de renda. No 

Brasil, isso foi fruto da parceria entre o governo federal e os 

municípios, que identificaram os beneficiários do PTCR. No Chile, a 

ótima focalização foi resultado do acompanhamento caso a caso por 

agentes de desenvolvimento social. Finalmente, o México obteve 

resultados igualmente satisfatórios mediante um levantamento 

extensivo de informações sobre beneficiários potenciais e o uso de 

uma metodologia estatística em um processo de seleção muito 

centralizado (SOARES et al, 2007, p. 25). 

Dessa forma, outra inferência observável diz respeito ao peso que o investimento 

com tais programas exerce na arrecadação total dos países: nos três casos analisados o 

gasto girava em torno de 0,5% do PIB ou menos. No entanto, as mudanças positivas 

refletidas, sobretudo na diminuição da concentração de renda dos três Estados, 

demonstram que mesmo com pouco investimento, percentualmente falando, é possível 

uma mudança significativa para melhor. Assim, pode-se presumir que, mediante gastos 

maiores com PTCRs, aplicados na expansão de sua cobertura, aumento dos benefícios 

ou ainda a diversificação dos mesmos, existe a possibilidade de se conseguir impactos 

ainda maiores sobre a desigualdade social e econômica. 

Certamente um problema que deve ser levado em consideração é o fato do que 

tais programas, apesar de serem eficientes, devem ser utilizados apenas como meios, e 

não como fins em si mesmos, ou seja, servirem por um período temporário até o ponto 

em que as famílias beneficiadas não mais necessitem do benefício. De acordo com 
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Soares et al (2007, p. 26) “[...] os programas de transferência de renda não podem ser 

vistos como uma panaceia”. Para tanto, os programas devem ser acompanhados de 

iniciativas governamentais que estimulem a geração de empregos, a seguridade 

econômica e social e o aumento da qualidade de vida da população como um todo. Na 

prática, muitos criticam o fato de que os PTCRs podem agir como ferramentas 

populistas e clientelistas, o que de fato ocorre em diversas situações. Entretanto é 

inegável o impacto positivo que tais medidas têm surtido nos países estudados, cabendo 

aí apenas a ação do governo para que tais melhoras socioeconômicas sejam de caráter 

mais sustentável, não dependendo dos programas em questão para se manter. 
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3. A CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA: UMA ANÁLISE PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Este capítulo tem como objetivo realizar uma análise sobre os impactos dos 

resultados do Programa Bolsa Família, com atenção especial para o efeito dos 

condicionantes sobre a produtividade agregada dos municípios do estado do Rio de 

Janeiro. Neste sentido, busca-se apontar alguns fatos estilizados em relação a este 

programa social nos municípios cariocas, e, na última parte do capítulo tenta-se verificar 

se existe uma relação causal entre os condicionantes do Programa Bolsa Família e a 

produtividade agregada. 

 

3.1. O Estado do Rio de Janeiro 

 

Consoante ao censo de 2010 do IBGE (2016) a população fluminense é formada 

por 16.550.024 habitantes e o estado é composto por 92 municípios. 

O Mapa 1 apresenta as divisões do estado fluminense em relação às 

mesorregiões, microrregiões e municípios.  
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MAPA 1 : Rio de Janeiro – Mesorregiões, Microrregiões e Municípios 

(2010) 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Mesorregiões do Estado Fluminense: 

1 – Sul Fluminense (6,41%) 

2 – Metropolitana do Rio de Janeiro (79,47%) 

3 – Centro Fluminense (2,85%) 

4 – Baixadas (4,09%) 

5 – Norte Fluminense (5,20%) 

6 – Noroeste Fluminense (1,98%) 

As informações entre parênteses indicam o percentual da população em 

relação ao estado, segundo totais disponibilizados no censo demográfico de 2010 do 

IBGE.  

A concentração na região metropolitana do Rio de Janeiro é muito 

significativa; correspondendo a mais de 80% da população fluminense. Do total da 
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população do estado, temos que 96,7% corresponde à população urbana. O estado conta 

hoje com o efetivo de 53,12% sendo mulheres. 

A tabela 7 apresenta os intervalos de renda dos municípios, conforme os dados 

do censo de 2010 do IBGE (2016): 

Tabela 7: Intervalos de Renda Média dos Municípios Fluminenses - 2010 

Grupos de renda 
Número de 

Municípios 

Freq. Relativa 

(%) 

Frequência absoluta 

acumulada 

Frequência 

relativa 

acumulada  

(%) 
[500, 550) 7 7,60 7 7,60 

[550, 600) 3 3,26 10 10,86 

[600, 650) 12 13,04 22 23,09 

[650, 700) 17 18,48 39 42,38 

[700, 750) 13 14,19 52 56,57 

[750, 800) 7 7,60 59 64,17 

[800, 850) 10 10,87 69 75,04 

[850, 900) 2 2,17 71 77,21 

[900, 950) 4 4,35 75 81,56 

[950, 1000) 2 2,17 77 83,73 

[1000, 1050) 7 7,60 84 91,33 

[1050, 1100) 3 3,26 87 94,59 

[1100, 1150) 1 1,08 88 95,67 

[1150, 1250) 2 2,17 90 97.84 

[1250, 1800) 1 1,08 91 98.92 

[1800, 2350) 1 1,08 92 100.00 

Total 92 100.00 92 100.00 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do censo de 2010 do IBGE (2016). 

 

Pela tabela 7 visualiza-se a renda média da maioria dos municípios situando-se 

entre R$500,00 e R$750,00 ao mês, caracterizando uma renda baixa.  Assim, 

preocupações com a produtividade se torna relevante para o desenvolvimento e 

crescimento da renda nessas regiões. Ademais, vemos que mais de 10% dos municípios 

possuem renda média acima de R$1.000,00 por mês, evidenciando uma distribuição 

desigual em relação a renda entre os municípios. 

 

3.2. Fonte de dados e variáveis utilizadas 

O presente estudo se caracteriza pela análise do impacto do programa bolsa 

família (PBF) na produtividade do trabalho dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
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Para avaliar os possíveis impactos do programa sobre a produtividade, utilizou-se 

informações para dois períodos, 2000 e 2010.  

Apesar de em 2000 ainda não existir o bolsa família, a escolha dos períodos se 

deve a escassez de informações relevantes para a análise em questão a nível municipal. 

Dessa forma, os Censos populacionais realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) nestes dois anos constituem a principal fonte primária de dados 

para os municípios brasileiros. É a partir das informações do Censo, que o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) criou o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS)
32

.  

Esse tem o objetivo de sinalizar o acesso, ausência ou insuficiência de ativos para as 

regiões do país, através de um índice multidimensional, composto por três subíndices: i) 

infraestrutura urbana; ii) capital humano; e iii) renda e trabalho. Esses subíndices 

variam entre 0 e 1, sendo quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade. Estes 

subíndices foram utilizados no presente trabalho e serão melhor explicado mais a frente 

nesta seção, e seu calculo detalhados nos quadros B1, B2 e B3 no apêndice. 

A literatura especializada possui uma quantidade interminável de artigos 

explicitando qual a melhor forma para o cálculo da produtividade dos fatores de 

produção. O cálculo da produtividade do trabalho usualmente é obtido pela relação 

entre o total produzido e o pessoal ocupado ou, de forma semelhante, o quantitativo 

físico total produzido e as horas pagas para se produzir a totalidade de mercadorias e 

serviços da economia (CAVALCANTI; NEGRI, 2014). Há também métodos mais 

específicos, como o descrito por Mendonça et al (2009) para avaliar o impacto direto de 

uma variável específica, como uso de tecnologias de informações, na produtividade do 

trabalho. Bonelli e Fonseca (1998) também afirmam que a produtividade da mão de 

obra, calculada pelo total produzido em um ano dividido pelo pessoal total ocupado na 

economia, é o indicador mais utilizado como medida parcial da produtividade total dos 

fatores.  

Dessa forma, para os dados referentes à produtividade do trabalho dos 

municípios, a base de dados usada foi IPEA DATA onde estão disponibilizados os 

valores do PIB dos municípios para os anos 2000 e 2010, bem como os dados para o 

total do pessoal ocupado(a partir dados do Censo/IBGE, contemplando mercado formal 

                                                           

32
 http://ivs.ipea.gov.br/ivs/data/rawData/publicacao_atlas_ivs.pdf. Anexo B. 

http://ivs.ipea.gov.br/ivs/data/rawData/publicacao_atlas_ivs.pdf
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e informal) nos municípios. Ambas variáveis foram utilizadas para construir a medida 

de produtividade. 

De acordo com o arcabouço teórico das ciências econômicas a produtividade 

está ligada, primordialmente, a duas esferas. A primeira consiste na estrutura produtiva, 

ou seja, variáveis como estoque de capital e grau de desenvolvimento tecnológico. 

Variáveis que captam estes aspectos, além de difíceis de serem mensuradas, 

dificilmente são disponibilizados a nível municipal. Surge então um desafio na 

estimação dos determinantes da produtividade para os municípios do Rio de Janeiro. 

Devido a esse empecilho, optou-se por utilizar o subíndice de vulnerabilidade social de 

infraestrutura urbana como uma proxy para infraestrutura produtiva. Este é composto 

por informações como presença de redes de abastecimento de água, de serviços de 

esgotamento sanitário e coleta de lixo no território, tempo gasto no deslocamento entre a 

moradia e o local de trabalho pela população ocupada de baixa renda. Acredita-se que 

esta é uma boa proxy pois as informações de infraestrutura urbana são usualmente 

requeridas para a instalação de empresas e indústrias. Não raro verifica-se políticas de 

atração do setor industrial iniciam-se com investimento em infraestrutura urbana. 

Assim, podemos inferir que, municípios com boa infraestrutura para serviços básicos e 

de deslocamento, possuem também uma boa infraestrutura produtiva. 

A outra esfera entendida como determinante da produtividade diz respeito ao 

capital humano. A variável escolaridade é amplamente debatida como sendo relevante 

para a evolução não somente da produtividade do trabalho, mas também da 

produtividade total dos fatores. Trabalhos como o de Silveira (2015) evidenciam que 

uma política de estímulo direto ou indireto a educação tem impactos positivos sobre a 

produtividade total dos fatores. Por outro lado, existem estudos que apontam que a 

educação deve ser vista com ponderações a respeito de seus efeitos sobre a 

produtividade ao longo do tempo. Barbosa Filho et al (2010) revelam que, apesar da 

educação explicar os níveis de renda, esta não se mostrou como fonte limitadora de 

crescimento econômico, pois a produtividade da economia brasileira, no período de 

1992 a 2007, praticamente manteve-se inalterada contribuindo muito pouco para o 

crescimento do produto total. 

É importante entender o capital humano como um somatório de diferentes 

fatores como saúde, educação e formação de habilidades. Neste sentido, utilizou-se o 

subíndice de vulnerabilidade social de capital humano, que engloba além de fatores de 
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saúde, também características relacionadas a inclusão social e produtiva dos indivíduos, 

como presença no domicílio de mães precoces, adultos com baixa escolaridade, e jovens 

que não trabalham nem estudam. Também se utilizou o subíndice de vulnerabilidade da 

renda e trabalho, que reflete fatores como desemprego, informalidade do trabalho, 

dependência da renda de pessoas idosas e presença de trabalho infantil. Acredita-se que 

todos estes fatores estão fortemente ligados a inserção e desempenho produtivo da força 

de trabalho dos municípios. Além desses subíndices, a partir dos Censos, calculou-se a 

média de idade da população economicamente ativa para cada município. Essa variável 

é usualmente utilizada como uma proxy para experiência. A hipótese é que, quanto mais 

experiente, mais produtivo será o indivíduo. 

A presença de instituições que formam e qualificam a mão de obra local também 

é importante para explicar a produtividade do município. Nesse sentido, a formação 

técnica e profissional ocupa um espaço de destaque, uma vez que essas instituições tem 

como objetivo primário preparar seus alunos para ingressarem no mercado de trabalho, 

fornecendo o treinamento adequado dada as necessidades do setor produtivo. Por isso 

foram criadas dummies para presença de Instituto Federal do Rio de Janeiro nos 

municípios, que são instituições de formação profissional e tecnológica. É de se esperar 

que a presença desses institutos tenha um efeito positivo sobre a produtividade da 

região. 

Para captar como a escolaridade da população afeta a produtividade do 

município optou-se por utilizar o IDHM – Educação. Este indicador é calculado pelo 

(PNUD) com base nos dados do Censo, a partir do percentual de informações a respeito 

da escolaridade da população adulta e do fluxo escolar da população jovem. Uma das 

razões para a utilização deste indicador, é o fato de que o questionário do censo com 

relação a qualificação do indivíduo mudou de 2000 para 2010. Para o primeiro período 

é possível verificar exatamente quantos anos de escolaridade cada indivíduo possui. Já 

no ano de 2010, esta variável só existe agrupada em intervalos de anos de estudo, 

impossibilitando assim a quantificação exata da escolaridade média dos indivíduos. 

Assim, torna-se inviável utilizar outras variáveis para este aspecto, como anos de 

escolaridade média, por exemplo.  

Como o objetivo do trabalho é verificar a existência de indícios de que o PBF e 

suas contrapartidas impactam na produtividade, variáveis específicas para isso foram 

utilizadas na estimação. Como o programa possui a obrigatoriedade de ter os filhos 
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entre 6 e 17 anos de idade matriculados na escola, a taxa de matrícula nessa faixa etária 

também foi utilizada na estimação. Para evitar problema de multicolinearidade, optou-se 

por utilizar essa variável como medida de escolaridade inicialmente. Em estimações 

posteriores utilizou-se em seu lugar a dimensão de educação do IDHM para testar a 

robustez. Como será visto, os resultados nas duas especificações pouco se alteraram. 

Como o programa possui a obrigatoriedade de ter os filhos entre 6 e 17 anos de 

idade matriculados na escola, a taxa de matrícula nessa faixa etária também foi utilizada 

na estimação. Para evitar problema de multicolinearidade, optou-se por utilizar essa 

variável como medida de escolaridade inicialmente. Em estimações posteriores utilizou-

se em seu lugar a dimensão de educação do IDHM para testar a robustez. Como será 

visto, os resultados nas duas especificações pouco se alteraram. 

 Acredita-se que a matrícula de crianças entre 6 e 17 anos contribua para a 

produtividade não apenas ao qualificar mais a população, mas também devido a 

presença da criança ou adolescente na escola permitir que pais possam dedicar mais 

tempo a uma atividade produtiva ou mesmo de qualificação própria.  

Analisa-se também o impacto mais direto do bolsa família, que é a retirada de 

pessoas da pobreza, atrás da variável de proporção da população com renda abaixo da 

linha da pobreza. 

Para levar em consideração a questão espacial dos municípios, utilizou-se 

também dummy com valor 1 para municípios que fazem parte da região metropolitana, e 

0 para os demais. 
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O quadro 1 sintetiza as variáveis explicativas utilizadas, com sua respectiva 

fonte, detalhamento e justificativa teórica, e o sinal esperado. 

 

Quadro 1: Variáveis explicativas utilizadas, suas fontes, definição, justificativa 

para o uso e sinal esperado 

Variável Fonte Definição Justificativa Sinal esperado 

IVS
33

 - 

Capital 

Humano 

Atlas da 

Vulnerabilidade 

social dos municípios 

brasileiros - IPEA 

Índice que engloba 

perspectivas (atuais e 

futuras) de inclusão social 

dos indivíduos: saúde e 

educação. 

Ao englobar 

variáveis que 

captam a presença e 

potencial de ativos 

que afetam a 

provisão de saúde e 

educação, o índice 

abarca 

características da 

população que 

determinam a 

produtividade deste 

fator de produção 

trabalho. 

Negativo, uma 

vez que quanto 

maior a 

vulnerabilidade, 

menor a 

produtividade 

% de Pobres 

Atlas do 

desenvolvimento 

humano/Censo/IBGE 

Percentual de indivíduos 

com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a 

R$ 140,00 mensais, em 

reais de agosto de 2010. 

O bolsa família atua 

diretamente na 

retirada de 

indivíduos em 

situação de pobreza. 

Espera-se que isto 

leve a um aumento 

da produtividade. 

Positivo 

Dummy IFRJ www.ifrj.edu.br  

Dummy para a presença 

de Instituto federal do Rio 

de Janeiro no município 

(assume 1 se sim, e 0 se 

não tem) 

A presença de IFRJ 

pode levar a 

aumento da 

produtividade por 

qualificar a 

população e a força 

produtiva. 

Positivo 

Média de 

Idade 
Censo/IBGE 

Média de idade da 

população ocupada 

Proxy para 

experiência. É 

esperado que os 

trabalhadores mais 

experientes tenham 

uma produtividade 

maior. 

Positivo 

                                                           

33
 Maiores detalhes poderão ser consultados no Anexo B da tese. 

http://www.ifrj.edu.br/
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IVS - 

Trabalho e 

Renda 

Atlas da 

Vulnerabilidade 

social dos municípios 

brasileiros - IPEA 

Agrupa indicadores como 

a desocupação 

de adultos; a ocupação 

informal de adultos pouco 

escolarizados; a 

dependência com relação 

à renda de pessoas idosas; 

assim como a presença de 

trabalho infantil.  

De acordo com a 

teoria econômica, 

uma melhor 

condição de 

trabalho, com boa 

remuneração causa 

um aumento na 

produtividade. 

Negativo, pois 

quanto maior a 

vulnerabilidade, 

menor a 

produtividade. 

IVS - 

Infraestrutura 

Atlas da 

Vulnerabilidade 

social dos municípios 

brasileiros - IPEA 

Procura refletir as 

condições de acesso aos 

serviços de saneamento 

básico e de mobilidade 

urbana, que impactam 

significativamente o bem-

estar do indivíduo. 

Proxy para 

infraestrutura 

produtiva. Espera-se 

que quanto maior a 

vulnerabilidade, 

menor a 

produtividade. 

Negativo 

Taxa de 

matrícula 6 a 

17 anos 

Atlas do 

desenvolvimento 

humano/Censo/IBGE 

Razão entre o número 

total de pessoas de 

qualquer idade 

frequentando o ensino 

básico (fundamental ou 

médio) e a população na 

faixa etária de 6 a 17 anos 

multiplicado por 100. 

Uma das 

contrapartidas do 

bolsa família, é 

esperado que quanto 

maior a taxa de 

matricula, maior a 

produtividade. 

Positivo 

Taxa de 

matrícula 0 a 

5 anos 

Atlas do 

desenvolvimento 

humano/Censo/IBGE 

Razão entre o número 

total de pessoas de 

qualquer idade 

frequentando o ensino 

básico (fundamental ou 

médio) e a população na 

faixa etária de 0 a 5 anos 

multiplicado por 100. 

É esperado que 

quanto maior a taxa 

de matrícula, maior 

a produtividade, 

pois os pais podem 

se dedicar mais a 

atividade produtiva. 

Positivo 

IDHM - 

Educação 

Atlas do 

desenvolvimento 

humano/Censo/IBGE 

Índice sintético da 

dimensão Educação que é 

um dos 3 componentes do 

IDHM. É a média 

geométrica do subíndice 

de frequência de crianças 

e jovens à escola, com 

peso de 2/3, e do 

subíndice de escolaridade 

da população adulta, com 

peso de 1/3. 

Indicador de 

qualificação da 

população que 

impacta diretamente 

sobre a 

produtividade. 

Positivo 

Fonte: Elaboração Própria. 

A estratégia empírica utilizada é a estimação por dados em painel, por efeito fixo 

e aleatório, será explicitada a seguir. 
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3.3. Estratégia empírica 

 

O objetivo é verificar se existem efeitos do Programa Bolsa Família sobre a 

produtividade agregada dos municípios, medida pelo PIB do município divido pelo 

número de ocupados. Para isso, a partir dos dados do Censo e Ipea descritos na seção 

anterior, montou-se um painel balanceado com a unidade de observação sendo os 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, e suas características que podem influenciar a 

produtividade, em 2000 e em 2010. 

A tabela 8 apresenta as estatísticas descritivas média, desvio padrão, mínimo e 

máximo) para as variáveis utilizadas. As linhas between  e within diz respeito a variação 

no intervalo de tempo entre os municípios, e dentro do município, respectivamente. Esta 

distinção é importante de ser feita para dados em painéis pois, o coeficiente de um 

regressor com a variação within baixa será estimado de maneira imprecisa, e será não 

identificada se não tiver variância within (CAMERON; TRIVEDI, 2009). Observa-se 

que a produtividade média foi de 35.28, variando mais entre os municípios. Em geral, a 

média de idade nos municípios cariocas foi de 36,9 anos de idade, com um baixo desvio 

padrão.  

Tabela 8: Estatísticas Descritivas 

Variável   Média D.p Min Max Obs. 

 
      

Produtividade 

Geral 35,2837 41,41771 0 394,6 N =     184 

Between 
 

33,54106 12,995 270,375 n =      92 

Within 
 

24,42481 -88,9413 159,5087 T =       2 

 
      

Média de Idade 

Geral 36,94842 1,53013 34,17945 40,39124 N =     184 

Between 
 

0,791066 35,48873 39,24901 n =      92 

Within 
 

1,31108 34,83061 39,06623 T =       2 

 
      

 
      

IVS -  Trabalho e Renda 

Geral 0,374799 0,088572 0,166 0,583 N =     184 

Between 
 

0,051176 0,221 0,5175 n =      92 

Within 
 

0,07239 0,247799 0,501799 T =       2 

 
      IVS - Infraestrutura 

Urbana 
Geral 0,22275 0,141802 0,003 0,736 N =     184 

Between 
 

0,138705 0,0205 0,627 n =      92 

 
Within 

 
0,031208 0,11375 0,33175 T =       2 

 
      



100 
 

IVS - Capital Humano 

Geral 0,379978 0,080944 0,215 0,585 N =     184 

Between 
 

0,052684 0,245 0,507 n =      92 

Within 
 

0,061575 0,282978 0,476978 T =       2 

 
      

IDHM - Educação 

Geral 0,533364 0,107509 0,261 0,773 N =     184 

Between 
 

0,060074 0,3485 0,7285 n =      92 

Within 
 

0,089269 0,407364 0,659364 T =       2 

 
      Taxa de matrícula 

entre 6 e 17 anos de 
idade 

Geral 92,83141 3,231989 79,37 98,27 N =     184 

Between 
 

2,024464 82,955 96,23 n =      92 

Within 
 

2,523825 86,69141 98,97141 T =       2 

 
      

Percentual de 
indivíduos pobres 

Geral 15,24217 7,444852 3,34 42,89 N =     184 

Between 
 

5,042184 4,97 33,405 n =      92 

Within   5,490094 3,827173 26,65717 T =       2 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Dados do Censo, Pnud e IPEA, 2000 e 2010. 

 

A estratégia empírica para identificar os efeitos do PBF sobre a produtividade 

inicia-se com a estimação por mínimos quadrados agrupados (Pooled Ordinary Least 

Squares - POLS), e passa-se para estimação por métodos para painéis de efeito fixo e 

efeito aleatório, de maneira a verificar qual a modelo mais adequado para o objetivo em 

questão. 

A estimação em POLS é feita a partir do agrupamento das observações no 

tempo. Sua especificação pode ser escrita como: 

         𝑦𝑡 = 𝑥𝑡𝛽 + 𝑢𝑡      , t=1,2,...T                       (1) 

 Em que 𝑥𝑡 é o vetor com as variáveis explicativas e 𝑢𝑡 o termo de erro. Para a 

estimação consistente do POLS, são necessárias algumas hipóteses. Primeiramente, 

precisa-se que o modelo seja linear nos parâmetros. O valor médio do termo de erro, por 

sua vez, tem de ser igual a zero (𝐸(𝑢) = 0) e possuir variância constante (𝑣𝑎𝑟(𝑢|𝑥) =

𝜎2). Além disso, precisa-se que o termo de erro seja não correlacionado com as 

variáveis explicativas, ou seja: 

𝐸(𝑋′
𝑡𝑢𝑡) = 0∀𝑡                                  (2) 

 Caso a hipótese explicitada na equação (2) seja violada, existe o problema 

denominado de endogeneidade. Caso isso ocorra, os estimadores serão tanto 

inconsistentes como viesados. Com efeito, é razoável admitir que existam características 

não observáveis dos municípios ao longo do tempo que não se podem ser controladas 

pelas variáveis explicativas, como por exemplo,  a proximidade de um munícipio de 
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uma grande universidade pode atrair trabalhadores mais habilidosos. Ou mesmo o fato 

de um município ser de mais fácil acesso de forma que consiga comprar um maquinário 

melhor que aumentará a produtividade do mesmo. Neste caso, essas características 

estariam correlacionadas com algum dos determinantes da produtividade para os 

municípios. Ou seja, neste caso tem-se o problema de endogeneidade. 

 Uma das formas de contornar esse problema é modelar a estimação pelos 

métodos de Efeito Fixos ou por Efeitos Aleatórios. Esses modelos consideram a 

heterogeneidade não observada, ou seja, sendo 𝑋𝑡𝑗 o vetor de variáveis descritas na 

seção anterior, no tempo t para o município j, a estimação tem a seguinte forma geral: 

𝑌𝑗𝑡 = 𝑋𝑡𝑗𝛽 + 휀𝑗 + 𝜇𝑗𝑘𝑡                (3)𝑌𝑗𝑡 = 𝑋𝑡𝑗𝑘𝛽휀𝑗 + 𝜇𝑗𝑘𝑡𝑌𝑗𝑡 = 𝑋𝑡𝑗𝑘𝛽 + 𝑍𝑡𝑗𝛿 + 𝑊𝑡𝑘𝛾 + 휀𝑗 +

𝜑𝑘 + 𝜇𝑗𝑘𝑡𝑋𝑡𝑗𝑘 

Em que 𝑌𝑗𝑡 é a produtividade do município em um determinado ano e 휀𝑗 as 

características não observáveis de um dado município que explica a variável 

dependente. A especificação da equação (3) permite controlar as características não 

observáveis dos municípios. A estimação pode ser feita supondo que as características 

não observadas são não correlacionadas com a explicativa a cada período no tempo. 

Neste caso estima-se por Efeitos Aleatórios, que garante a exogeneidade estrita do 

efeito não observado, fazendo com que o estimador seja consistente. 

Cabe ressaltar que pode-se incorrer em autocorrelação, ou seja, o vetor com 

características não observáveis pode ter correlação com o termo de erro. Por isso a 

estimação por efeitos aleatórios é feita utilizando o método de mínimos quadrados 

generalizados factíveis (FGLS), o que garante a consistência do estimador 

(WOOLDRIDGE, 2010). 

Uma situação que torna o estimador de efeitos aleatórios inconsistente ocorre no 

caso em que as características não observáveis não são ortogonais ao vetor de variáveis 

explicativas. Se isso ocorrer, deve-se utilizar o estimador de Efeitos Fixos, que possui 

como hipótese de identificação a ausência de correlação entre o termo de erro com as 

variáveis explicativas e com as características não observáveis das cidades estudadas. A 

intuição por trás do estimador de Efeitos fixos consiste no fato de que, elimina-se o 

efeito de características não observáveis no tempo que estão correlacionado com as 

variáveis explicativas, a partir das diferenças dos valores individuais de cada variável 

em relação aos valores médios. Por este fato, este estimador é chamado de within, pois 

analisa a variação “dentro” das observações (municípios do Rio de Janeiro), no tempo. 
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Portanto, se por um lado a estimação por efeitos fixos apresenta maior robustez 

que a por efeitos aleatórios, por outro, isto vem ao preço de não se poder incluir fatores 

constantes no tempo no vetor de variáveis explicativas. Como, no caso do estudo aqui 

apresentado, todas as variáveis explicativas variam no tempo, não se tem este tipo de 

prejuízo no modelo estimado. A equação a ser estimada será então: 

 

𝑙𝑛(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)𝑗𝑡 = IVSCapitalHumano𝛽1 + 𝑇𝑥𝑑𝑒𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎6𝑎17𝑡𝑗𝛽2 + 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝛽3 +

𝐼𝑉𝑆𝐼𝑛𝑓𝑟𝑈𝑟𝑏𝑡𝑗𝛽4 + 𝐼𝑉𝑆𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜𝑒𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡𝑗𝛽5 + 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝐼𝐹𝑅𝐽𝑡𝑗𝛽6 +

DummyRegiãoMetropolitana𝛽7 + 휀𝑗 + 𝜇𝑗𝑡            (4) 

 

Segundo Wooldridge (2002) para se decidir entre o modelo de efeitos fixos e o 

modelo de efeitos aleatórios, deve-se verificar como se comportam os resíduos do 

modelo. Assim, no caso que o termo de erro não for correlacionado com todas as 

variáveis explicativas, é indicado a estimação por efeitos aleatórios. Por sua vez, se o 

termo de erro for correlacionado com apenas algumas variáveis explicativas, o modelo 

de efeitos fixos é mais indicado. Este é exatamente que é testado pelo teste de Hausman. 

Este teste detecta a existência ou não de correlação entre efeito individual e os 

regressores. Sua hipótese nula é de não correlação entre eles. Caso exista correlação, 

rejeita-se a hipótese nula e a estimação deve ser feita a partir do estimador de efeito 

fixo. Caso contrário, não se rejeita a hipótese nula e o estimador de efeito aleatório é o 

mais adequado. Usaremos esse teste para verificar qual o modelo de estimação mais 

adequado. 

Na próxima seção são apresentadas algumas estatísticas descritivas para verificar 

a relação entre produtividade, escolaridade e renda. Posteriormente são apresentados os 

resultados das estimações dos modelos econométricos. 

 

3.4. Relação entre produtividade, educação, renda e o Programa Bolsa Família 

Esta seção faz uma análise ainda exploratória sobre a relação existente entre o 

quantitativo de famílias beneficiadas pelo PBF (de acordo com dados do Ministério do 

Desenvolvimento Social para 2010) e os indicadores percentuais da população com 

ensino fundamental e médio completo, a fim de avaliar o papel do programa como 

condicionante de melhora da escolaridade da população dos municípios, e 

consequentemente a da produtividade agregada.  
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A tabela 9 apresenta os resultados da análise de correlação. O coeficiente de 

correlação de Spearman foi utilizado, pois os dados referentes ao quantitativo de 

famílias que recebem o bolsa família nos municípios. Esse tipo de correlação é indicado 

para dados que apresentam uma distribuição normal. 

Tabela 9: Análise de correlação entre escolaridade e famílias beneficiadas pelo PBF. 

 
Coeficiente 

Spearman 
Significância 

Escolaridade 1 x Quantidade de famílias 

beneficiadas pelo PBF 
0,565** 0,000 

Escolaridade 2 x Quantidade de famílias 

beneficiadas pelo PBF 
0,411** 0,000 

N total 92  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas Brasil e MDS.  

Os resultados indicam que, para o ano de 2010, existe uma associação positiva e 

estatisticamente significativa ao nível de 1% entre o número de famílias beneficiadas 

pelo PBF e a melhora nos indicadores de escolaridade das pessoas com 18 anos ou mais 

que completaram o ensino fundamental (escolaridade 1) e médio (escolaridade 2).  

Provada a influência do Programa Bolsa Família nos níveis de educação para o 

ano de 2010, uma comparação com este período e outro no qual o programa ainda não 

havia sido implementado se faz necessária com o objetivo de verificar quanto que, em 

média, os indicadores de escolaridade melhoraram. A tabela 10 apresenta os resultados 

do teste t para amostras pareadas entre dois períodos, ou seja, antes da existência do 

programa (2000) e depois a implementação do programa (2010). 

Tabela 10: Diferença de médias no percentual de escolaridade antes e depois do PBF. 

Par 1 Média 
Erro padrão 

média 
Estatística t Significância 

Escolaridade 1 (2000) 36,54 0,95 
42,945 0,000 

Escolaridade 1 (2010) 52,94 0,99 

Par 2 Média 
Erro padrão 

média 
Estatística t Significância 

Escolaridade 2 (2000) 21,43 0,68 
35,207 0,001 

Escolaridade 2 (2010) 35,40 0,84 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas Brasil. 
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A partir dos resultados da tabela 10, conclui-se que a melhora nos indicadores 

tanto no par 1 quanto no par 2 foi significativa, isto é, o percentual de pessoas com 18 

anos ou mais com fundamental e médio completo evoluiu positivamente nos municípios 

do estado do Rio de Janeiro. Para o par 1 é observada uma melhora de 13 pontos 

percentuais, enquanto que no par 2 a evolução foi de 16 pontos percentuais. 

Portanto, é possível conjecturar que o PBF tem um papel relevante no 

crescimento do percentual de pessoas com ensino fundamental e médio completo, tendo 

em vista sua associação positiva e significativa com estes indicadores, comprovada via 

comparação de médias antes e depois da existência do programa. Logo, ao ter como 

contrapartida a manutenção de crianças na escola, o programa evita a evasão escolar, 

aumentando assim a escolaridade média da população. 

O aumento da escolaridade, provocado pelo PBF, acarreta um crescimento na 

renda per capita dos municípios tendo em vista que renda e educação possuem uma 

correlação positiva. A tabela 11 apresenta as correlações entre renda per capita dos 

municípios e os indicadores do percentual de pessoas com 18 anos ou mais que 

concluíram o ensino fundamental e médio. 

Tabela 11: Análise de correlação entre indicadores de escolaridade e renda per capita. 

 Coeficiente Pearson Significância 

Escolaridade 1 (2010) x Renda per 

capita (2010) 
0,711** 0,000 

Escolaridade 2 (2010) x Renda per 

capita (2010) 
0,787** 0,000 

N total 92  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS e Atlas Brasil. 

Os resultados da tabela 11 demonstram que existe uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa ao nível de 1% e confirmam o que a vasta literatura sobre 

o tema aponta, ou seja, quanto maior for a escolaridade dos indivíduos tanto maior será 

a renda observada (neste caso a renda per capita). Assim, dado o efeito inicial do 

número de beneficiários do Bolsa sobre os indicadores de escolaridade e este sobre o 

nível de renda, é de se esperar que a renda per capita dos municípios do estado do Rio 

de janeiro no ano de 2010 tenha avançado em relação ao período no qual não havia esse 

programa governamental.  
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Nesse sentido, é necessário que se compare a média da renda per capita dos 

municípios antes e depois da implantação do PBF, a fim de verificar se houve 

diferenças significativas ou não nessas médias. A tabela 12 sintetiza o resultado do teste 

realizado para as amostras emparelhadas. 

Tabela 12: Diferença de média na renda per capita antes e depois do PBF. 

Par único Média Erro padrão 

média Estatística t Significância 

Renda per capita (2000) 520,36 18,23 

19,134 0,000 

Renda per capita (2010) 666,01 22,60 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas Brasil. Valores em reais de dezembro de 

2010. 

Considerando os resultados da tabela 12, fica claro que o crescimento na renda 

per capita dos municípios foi estatisticamente significativo após a PBF, evidenciando 

um aumento, em média, de R$ 145,65 na renda per capita dos municípios do estado do 

Rio de Janeiro. 

Foi constatado o efeito do número de beneficiados com PBF no aumento do 

percentual de pessoas com nível fundamental e médio completo, bem como as 

implicações dos níveis de educação no crescimento da renda per capita. Se o número de 

beneficiados com o bolsa família contribuiu estatisticamente para o incremento dos 

níveis educacionais, é esperado um efeito indireto deste programa do governo no 

aumento da produtividade do trabalho dos municípios, uma vez que a contribuição do 

bolsa família se dará via incremento nos níveis educacionais. Para verificar o grau de 

associação entre o percentual de pessoas com ensino fundamental e médio e 

produtividade foi usado o coeficiente de correlação de Spearman, pois foi necessário 

ranquear os casos de maneira ordinal para captar melhor o efeito dos maiores 

percentuais de escolaridade e as maiores produtividades observadas. A tabela 13 

apresenta os resultados das correlações. Por não existir dados para a produtividade do 

município Mesquita para o ano 2000, este não foi incluído nas estatísticas para esta 

variável, pois como o objetivo seria comparar a produtividade do município antes e 

depois da criação do PBF a amostra não ficaria caracterizada como um 

emparelhamento, inviabilizando a aplicação do teste estatístico. 
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Tabela 13: Grau de associação entre educação e produtividade do trabalho 

 
Coeficiente 

Spearman 
Significância 

Escolaridade 1 (2010) x Produtividade 

do trabalho 
0,561** 0,001 

Escolaridade 2 (2010) x Produtividade 

do trabalho 
0,520** 0,000 

N total 91  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados Ipea data e Atlas Brasil. 

O coeficiente de correlação de Spearman dos casos ranqueados na tabela 12 

evidencia que, para o ano de 2010, há associação entre as maiores produtividades 

agregadas e os maiores percentuais de pessoas com 18 anos ou mais que concluíram o 

ensino fundamental (Escolaridade 1) e médio (Escolaridade 2) é positiva e significativa 

ao nível de 1%. 

Para confirmar o impacto de melhorias nos níveis de escolaridade da população 

na produtividade agregada dos municípios, a tabela 14 apresenta os resultados do teste t 

com as diferenças de médias de produtividade do trabalho dos municípios entre os anos 

2000 e 2010. 

Tabela 14: Diferença de média na produtividade do trabalho antes e depois do PBF 

Par único Média 
Erro padrão 

média Estatística t Significância 

Produtividade do 

trabalho dos municípios 

(2000) 

19,73 1,97 

7,979 0,001 
Produtividade do 

trabalho dos municípios 

(2010) 

51,11 5,36 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ipeadata. 

De acordo com os resultados tabela 14, percebe-se que houve um crescimento na 

produtividade agregada dos municípios em média de 31,38. Tal aumento é 

estatisticamente significativo e confirma a hipótese de maiores níveis de escolaridade 

acarretarem em maiores níveis de produtividade. 

 Assim é possível observar que existem indícios de que o programa bolsa família 

impacta, ao menos de maneira indireta, positivamente a produtividade agregada dos 
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municípios tendo em vista que este programa exerce um efeito positivo no nível de 

escolaridade, que afeta os níveis de produtividade e consequentemente os níveis de 

renda per capita. 

 

3.5. Discussão dos resultados das estimações 

Na seção anterior foram apresentados resultados que indicam que existe uma 

relação positiva entre o programa bolsa família e a produtividade agregada, ainda que 

indiretamente, via aumento da educação e renda da população. Na presente seção busca-

se identificar a existência de um efeito causal entre o bolsa família e seus 

condicionantes sobre a produtividades. 

Inicialmente, estimou-se uma regressão linear (OLS) para dois períodos no 

tempo, 2000 e 2010, e para essas duas cross-sections de forma agrupada (POLS). Os 

resultados apresentados na tabela 8 apontam que, ao contrário do esperado, a média de 

idade impacta negativamente na produtividade do município. Uma possível explicação 

para isso reside no fato de que essa variável, apesar de usualmente ser utilizada como 

uma proxy para experiência, talvez no nível agregado não tenha o efeito desejado. Neste 

caso ela pode estar captando a população em idade disponível para trabalhar. Neste 

caso, o sinal negativo do coeficiente indica que uma população com média de idade 

maior, possui menos indivíduos em idade de trabalhar.  

Com relação às variáveis do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), o sub 

índice relativo a trabalho e renda apresentou coeficiente negativo e significativo a 10% 

para o ano 2000 e no POLS, ou seja, como esperado, um índice que capta questões 

relacionadas a informalidade, desemprego entre outras, apresenta relação negativa com 

a produtividade do município. Já o índice de vulnerabilidade de infraestrutura urbana 

não apresenta efeito significativo, enquanto o para o capital humano é significativo e 

positivo a 10% para o ano de 2010, e no modelo agrupado. Esse resultado é contra 

intuitivo, pois era de se esperar que variáveis ligadas a vulnerabilidade do background 

familiar como escolaridade dos pais, gravidez precoce entre outras tivessem um efeito 

negativo sobre a produtividade. Por outro lado, o subíndice de educação do IDHM foi 

positivo e significativo apenas para 2010. 

Já nas variáveis de efeito direto do bolsa família, a taxa de matrícula de 

indivíduos entre 6 e 17 anos de idade, apresenta indícios de ter impacto significativo e 
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positivo sobre a produtividade. Por outro lado, os coeficientes do percentual da 

população abaixo da linha de pobreza não foram significativos nos modelos. 

Tabela 15: Resultados das estimações OLS e POLS 

  2000 2010 POLS 

Variáveis Ln(produtividade) Ln(produtividade) Ln(produtividade) 

        

Média de idade -0.183** -0.180** -0.0716*** 

 (0.0857) (0.0731) (0.0251) 

Taxa de Mortalidade -0.00402 -0.0838*** -0.0476*** 

 (0.0301) (0.0206) (0.0154) 

IVS - Trabalho e Renda -4.279** 1.037 -1.889* 

 (1.640) (1.561) (1.048) 

IVS - Infraestrutura 0.162 0.232 0.143 

 (0.383) (0.388) (0.284) 

IVS - Capital Humano 1.663 3.434* 3.610** 

 (2.221) (1.920) (1.521) 

IDHM - Educação 0.671 2.855* 1.060 

 (1.845) (1.442) (1.186) 

Taxa de matricula 6 a 17 anos 0.0704* 0.0559 0.0800** 

 (0.0384) (0.0454) (0.0310) 

% de Pobres -0.00340 -0.00995 -0.0166 

 (0.0158) (0.0159) (0.0107) 

Constante 4.001 3.450 -1.591 

 (5.231) (4.910) (3.237) 
    Observações 91 92 183 

R-squared 0.461 0.513 0.446 

Erros padrão entre parênteses    

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    

 

Os resultados da tabela 15, embora já indiquem um caminho da causalidade, 

podem estar enviesados e inconsistentes, devido existência de endogeneidade, como 

explicado na seção 3.3. Ou seja, esta análise inicial não controla por características não 

observadas dos municípios que afetam a produtividade. Para levar este aspecto em 

consideração foi estimado a mesma regressão em painel, com efeitos fixos e efeitos 

aleatórios, como apresentado na tabela 9. Esta tabela também apresenta a estatística do 

teste de Hausman, cujos maiores detalhes são apresentados no anexo. Como pode ser 

visto, rejeita-se a hipótese nula de que as diferenças nos coeficientes não são 

sistemáticas a 1%, portanto, o método de efeitos fixos é mais indicado para o controle 

dos efeitos não-observados neste caso. 

Assim, focaremos a atenção nos resultados da primeira coluna da tabela 16. 

Incialmente vale ressaltar que, como não há variação na dummy de região 

metropolitana, esta informação é eliminada na estimação por efeito fixo, que, como o 
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próprio nome diz, já controla por fatores que são fixos no tempo. Os indicadores de 

vulnerabilidade social que se mostrou significativo foi o relativo a vulnerabilidade de 

trabalho e renda. O coeficiente apresentou sinal negativo como esperado. Ou seja, o 

background do ambiente de trabalho, e uma remuneração compatível influenciam 

positivamente a produtividade do município. A estimação indica que uma melhora de 1 

ponto percentual nesse índice, leva a um aumento na produtividade de 1,70%. 

O IVS de capital humano e infraestrutura não foram significativos. Pelo fato 

destas variáveis serem um índice com uma combinação de fatores, talvez o modelo não 

esteja captando adequadamente o efeito de cada um. O índice de infraestrutura talvez 

não seja uma boa proxy para estrutura produtiva, bem como o de capital humano para o 

background familiar dos moradores do município 

As variáveis sobre qual o bolsa família agem diretamente foram todas 

significativas e com o sinal esperado. A taxa de matricula na faixa etária de 6 a 17 anos 

é positiva e significativa a 1%, mostrando que um aumento nessa taxa leva a um 

impacto de cerca de 6,7% sobre a produtividade agregada do município. Uma das 

possíveis explicações de como esta variável contribui para a produtividade é o maior 

tempo disponibilizado para os adultos dos domicílios devido a presença das crianças na 

escola. Ou seja, a contrapartida exigida pelo PBF de matrícula dos filhos até 17 anos de 

idade pode afetar a produtividade não apenas em longo prazo, via aumento da 

qualificação da população, como também de forma indireta, possibilitando a mães, pais 

e responsáveis se dedicarem mais ao sua ocupação. 

Por último, o percentual de população abaixo da linha de pobreza influencia 

negativamente a produtividade. Ou seja, quanto maior proporcionalmente o número de 

indivíduos em situação de pobreza no município, menor a produtividade. Este é um 

efeito direto do Bolsa Família, uma vez que a literatura é consensual na eficácia dessa 

política na diminuição da pobreza no país, como visto no capítulo 2. Ao retirar essas 

pessoas da linha de pobreza, possibilita-se uma melhor inserção destes indivíduos no 

mercado de trabalho, em condições mais adequadas para desempenharem suas 

atividades produtivas, o que impacta diretamente na produtividade agregada do 

município. 

  



110 
 

Tabela 16: Resultados estimações por efeitos fixos e efeitos aleatórios e teste de 

Hausman. 

 Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

  (1) (2) 

Variáveis Ln(produtividade) Ln(produtividade) 

      

Média de idade -0.0298 -0.0397** 

 (0.0181) (0.0179) 

Taxa de Mortalidade -0.0316* -0.0424*** 

 (0.0176) (0.0151) 

IVS - Trabalho e Renda -0.716 -1.301 

 (0.994) (0.885) 

IVS - Infraestrutura 0.00629 0.0199 

 (1.110) (0.381) 

IVS - Capital Humano 2.966* 3.730*** 

 (1.661) (1.375) 

IDHM - Educação 2.524* 1.964* 

 (1.281) (1.043) 

Taxa de matricula 6 a 17 anos 0.0648*** 0.0758*** 

 (0.0242) (0.0204) 

% de Pobres -0.0274** -0.0238** 

 (0.0117) (0.00988) 

Constante -2.823 -3.094 

 (2.818) (2.331) 
   Observações 183 183 

R-squared overall 0.4229 0.4366 

R-squared within 0.839 0.079 

R-squared between 0.0669 0.4366 

Hausman chi2 =24,00 
Prob>chi2 = 

0.0023   

Standard errors in parentheses   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   

 

Para testar a robustez dos resultados, outras especificações do modelo foram 

estimadas. Os resultados apresentados na tabela 17 têm como objetivo verificar se os 

resultados se mantem, mesmo com outro conjunto de variáveis explicativas. Em 

primeiro lugar, trocou-se a variável de explicação para qualificação da população. Ao 

invés de utilizar a taxa de matrícula, optou-se por um indicador mais completo que é o 

IDHM de educação. Assim, iniciou-se estimando a produtividade apenas como função 

do índice de capital humano, percentual de pobres, do subíndice do IDHM. 

Posteriormente incluiu-se a dummy de presença de IFRJ no município, variáveis como 

média de idade (proxy para experiência) e os demais índices de vulnerabilidade social.  

Como se pode observar nas quatro primeiras colunas da tabela 7, os resultados 

pouco se alteraram. O percentual da população em situação de pobreza e o IDHM-
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Educação continuaram sendo significativos e com o sinal esperado, com magnitude de 

impacto sobre a produtividade bem similar ao apresentado na tabela 16. A dummy para 

IFRJ não foi significativa. Talvez uma melhor especificação incluísse não apenas a 

presença dessa instituição, mas também de outras com objetivo similar, ou o número de 

matriculados em cursos profissionalizantes. 

A última coluna da tabela 17 apresenta uma estimação similar a da tabela 16, 

incluindo a variável de experiência e uma outra faixa de taxa de matrícula, de 0 a 5 

anos. As variáveis adicionadas não são significativas, e os resultados pouco mudam, o 

que indica uma robustez dos resultados aqui apresentados. 

Tabela 17: Resultados estimações por efeitos fixos 

Variáveis 
Ln(Produtividade) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IVS - Capital Humano 0.656 0.723 0.701 0.709 0.0527 

 
(1.432) (1.445) (1.475) (1.484) (1.485) 

% de Pobres 
-

0.0349*** 
-

0.0350*** 
-

0.0352*** 
-

0.0351*** 
-

0.0430*** 

 
(0.0117) (0.0117) (0.0121) (0.0122) (0.0125) 

Dummy IFRJ 
 

-0.0817 -0.0822 -0.0951 -0.0930 

  

(0.177) (0.179) (0.187) (0.188) 

Média de Idade 
   

0.00515 0.0112 

    

(0.0198) (0.0198) 

IVS - Trabalho e Renda 
  

0.0247 -0.00143 -2.191** 

   

(1.030) (1.041) (0.999) 

IVS - Infraestrutura 
  

0.137 0.0981 -0.401 

   

(1.165) (1.181) (1.194) 

Taxa de matrícula 6 a 17 anos 
    

0.0675*** 

     

(0.0246) 

Taxa de matrícula 0 a 5 anos 
    

-0.00876 

     

(0.00742) 

IDHM - Educação 3.710*** 3.752*** 3.779*** 3.755*** 
 

 

(1.132) (1.140) (1.305) (1.315) 
 Constante 1.547 1.507 1.464 1.302 -1.536 

  (1.135) (1.143) (1.343) (1.489) (2.801) 

Observações 183 183 183 183 183 

R quadrado 0.813 0.814 0.814 0.814 0.816 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Portanto os resultados aqui apresentados indicam mais uma dimensão do 

impacto do PBF sobre a economia: o impacto positivo para a produtividade. Vale 

ressaltar, porém, que mais estudos a respeito deste fato são necessários. As informações 

a nível municipal são poucas, o que torna difícil uma melhor identificação do modelo 

empírico. Inclusão de variáveis como estoque de capital e grau de desenvolvimento 

tecnológico são fundamentais neste sentido. Ademais, outros indicadores de 

vulnerabilidade social que contemplem capturar os aspectos de infraestrutura urbana, 

ambiente econômico e capital humano devem ser estudados e utilizados para conclusões 

mais precisas a respeito deste possível impacto do PBF. Acredita-se que, apesar das 

ressalvas com relação à estimação, os resultados aqui encontrados abrem espaço para 

uma agenda de pesquisa ainda pouco explorada nos estudos a respeito do Programa 

Bolsa Família. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de mudanças nas estruturas socioeconômicas do Brasil é muito 

importante para a construção de um futuro melhor e mais justo. Futuro este que deve ser 

pensado não só a partir de uma queda dos níveis de desigualdade da distribuição da 

renda, assim como a partir de uma melhora do nível de vida dos extremamente pobres. 

Dessa forma, pode-se mudar a direção da história brasileira. Não é simplesmente por 

meio distributivo que o problema será resolvido; isto é importante, mas paliativo. A 

educação melhora a renda individual e a produtividade para a economia, conforme visto 

ao longo da tese. E esta elevação da produtividade possibilita a variação positiva para a 

distribuição da renda funcional. 

O grande desafio do Brasil é melhorar a produtividade via educação e 

tecnologia, para poder ser competitivo. Por isso, a discussão da distribuição de renda é 

fundamental, pois é a educação que permite ao trabalhador aumentar os salários e a 

produtividade. Com mais educação, os trabalhadores podem escolher os melhores 

trabalhos e aumentar seus salários. Por isso, a importância da análise da distribuição de 

renda funcional feita no primeiro capítulo da tese. 

Portanto, para que haja aumentos da produtividade do trabalho, as instituições 

públicas e privadas deveriam promover o desenvolvimento econômico, notadamente 

pelo aumento da educação. Além disso, dever-se-ia aumentar a produtividade total dos 

fatores de produção, capacitando regularmente os trabalhadores brasileiros nos mais 

diversos segmentos. Sugere-se, também, dar atenção aos dados internacionais que 

evidenciam a baixa produtividade dos trabalhadores brasileiros. 

Os caminhos para que o Brasil consiga se desenvolver de maneira justa e 

equilibrada podem ser obtidos da seguinte forma: aumento da educação de qualidade, 

principalmente nos primeiros decis da distribuição de renda; e elevação das 

capacitações individuais (como treinamento profissional dentro da indústria, aliado com 

uma formação de profissionais que são demandados pelo mercado de trabalho), 

possibilitando ao trabalhador auferir salários mais altos. Essas trajetórias possibilitarão 

o aumento funcional da renda e maior eficiência econômica. 

Esta tese teve como objetivo contribuir na, ainda escassa, literatura que relaciona 

produtividade do trabalho e desigualdade de rendimentos. Partindo-se dos conceitos de 

produção e distribuição de renda dos clássicos até a função de produção neoclássica, 
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buscou-se ressaltar a importância da produtividade do trabalho para a produtividade 

total da economia, bem como para redução da desigualdade de rendimentos. Em um 

segundo momento, ressalta-se de que, a ideia de Piketty sobre a perpetuação da 

desigualdade de renda, possui efeitos diretos sobre o investimento em capital humano, 

contribuindo para uma menor qualificação de uma parcela da população. 

 Sistematizada a ideia de como problemas distribucionais afetam a produtividade, 

e consequentemente o crescimento econômico, alguns países em desenvolvimento vem 

colocando em prática programas de transferência de renda, com condicionantes que 

possam auxiliar a redução dessa desigualdade a médio e longo prazo. No estudo 

comparativo aqui feito sobre políticas deste tipo implementadas no Brasil, Chile e 

México, conclui-se que, apesar de não poderem ser tomadas como um fim em si 

mesmas, essas políticas, no curto prazo, conseguem ser efetivas no que se propõem. 

Porém, para garantir que os resultados se mantenham em longo prazo, é necessário que 

sejam acompanhadas de medidas macroeconômicas que garantam o crescimento do 

país. 

 Por fim, foi realizado um estudo exploratório para sobre como o programa Bolsa 

Família e seus condicionantes educacionais impactam na produtividade total dos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro. Devido a falta de dados adequados, não foi 

possível isolar o efeito do PBF sobre a escolaridade. Porém, a partir de dados do MDS, 

Censo 2000 e 2010, IPEA, e PNUD, verificou-se uma correlação positiva entre número 

de beneficiários do Programa Bolsa Família e aumento do número de indivíduos com 

ensino fundamental e médio e renda dos indivíduos que residem nos municípios do 

estado fluminense. Em um esforço para verificar a existência de causalidade entre os 

condicionantes do PBF e a produtividade realizou-se uma análise em dados em painel, 

com efeitos fixos e aleatórios. Apesar da pouca disponibilidade de dados adequados, os 

resultados apontam que a taxa de matrícula de pessoas entre 6 e 17 anos de idade possui 

efeitos positivos sobre a produtividade do município. Na mesma direção, quanto maior 

o número de indivíduos abaixo da linha de pobreza, menor a produtividade. E, como 

esperado, a educação possui impactos positivo sobre a produtividade agregada.  

 Pelos resultados temos que, os prefeitos possuem sim incentivos para verificar se 

as condicionalidades estão sendo atendidas, uma vez que esta se torna uma ferramenta 

para aumentar a produtividade da região e como mostra o próprio indicador do MDS. 
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Infelizmente, a transferência de renda, como sai do governo federal, mas é feita pela 

prefeitura, pode estar sendo usada com fins eleitoreiros, sendo realizada mesmo quando 

os condicionantes não são atendidos, para não reduzir a popularidade dos prefeitos. Este 

fato prejudica tanto o orçamento da política federal, como também o desenvolvimento 

do município. 

 Para estudos futuros recomenda-se analisar estes dados a nível individual, com 

dados sobre escolaridade dos membros das famílias beneficiadas pelo PBF. Ademais, 

uma melhor especificação do modelo econométrico, com variáveis que contemplem de 

forma mais adequada, tais como: estoque de capital e grau tecnológico, são importantes 

para maior robustez dos resultados. 
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ANEXO A: LEI Nº 10.836 CRIA O PBF 

 

LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004 

 

Cria o Programa Bolsa Família, altera a Lei 

nº 10.689, de 13 de junho de 2003, e dá 

outras providências.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa 

Bolsa Família, destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades.  

Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a 

unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de 

renda do Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda 

Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de 

abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela 

Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima 

vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória nº 2.206-

1, de 6 de setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 

4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo Federal, 

instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.  

 

Art. 2º Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o 

disposto em regulamento:  

I - o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em 

situação de extrema pobreza;  

II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem 

em situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição 

gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 

(quinze) anos, sendo pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por família; (Inciso 

com redação dada pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)  

III - o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades 

familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que 

tenham em sua composição adolescentes com idade entre 16 (dezesseis) e 17 

(dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2 (dois) benefícios por família; (Inciso 

acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)  

IV - o benefício para superação da extrema pobreza, no limite de um por 

família, destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e 

que, cumulativamente: (“Caput” do inciso acrescido pela Medida Provisória nº 

570, de 14/5/2012,  
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convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela Medida 

Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)  

a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 (zero) a 15 

(quinze) anos de idade; e; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 570, de 

14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela 

Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)  

b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros 

previstos nos incisos I a III igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. 

(Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida na Lei 

nº 12.722, de 3/10/2012)  

§ 1º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:  

I - família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos 

que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo 

doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus 

membros;  

II - nutriz, a mãe que esteja amamentando seu filho com até 6 (seis) meses 

de idade para o qual o leite materno seja o principal alimento;  

III - renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos 

mensalmente pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda, nos termos do 

regulamento.  

§ 2º O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) 

por mês, concedido a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 

(sessenta reais). (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)  

§ 3º Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de 

até R$ 120,00 (cento e vinte reais), dependendo de sua composição: (“Caput” do 

parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)  

I - o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e (Inciso 

acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)  

II - o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 

(trinta reais). (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)  

§ 4º Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput 

poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites 

fixados nos citados incisos II, III e IV. (Parágrafo com redação dada pela Medida 

Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012)  

§ 5º A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida 

entre os valores estabelecidos no § 2º e no § 3º deste artigo receberá exclusivamente 

os benefícios a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo, respeitados os 

limites fixados nesses incisos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 

10/6/2008)  

§ 6º Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização 

de situação de pobreza ou extrema pobreza de que tratam os §§ 2º e 3º poderão ser 

majorados pelo Poder Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica do País e de 

estudos técnicos sobre o tema, atendido o disposto no parágrafo único do art. 6º.  
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§ 7º Os atuais beneficiários dos programas a que se refere o parágrafo único 

do art. 1º, à medida que passarem a receber os benefícios do Programa Bolsa 

Família, deixarão de receber os benefícios daqueles programas.  

§ 8º Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do 

valor dos benefícios em manutenção das famílias beneficiárias dos Programas Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás que, na data de ingresso dessas 

famílias no Programa Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado neste artigo.  

§ 9º O benefício a que se refere o § 8º será mantido até a cessação das 

condições de elegibilidade de cada um dos beneficiários que lhe deram origem.  

§ 10. O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família poderá 

excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o § 2º, nos casos de 

calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidos pelo Governo 

Federal, para fins de concessão do benefício básico em caráter temporário, 

respeitados os limites orçamentários e financeiros.  

§ 11. Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput 

serão pagos, mensalmente, por meio de cartão magnético bancário fornecido pela 

Caixa Econômica Federal com a identificação do responsável, mediante o Número 

de Identificação Social - NIS, de uso do Governo Federal. (Parágrafo com redação 

dada pela Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 

3/10/2012)  

§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades 

de contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: 

(“Caput” do parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)  

I - contas-correntes de depósito à vista; (Inciso acrescido pela Lei nº 

11.692, de 10/6/2008)  

II - contas especiais de depósito à vista; (Inciso acrescido pela Lei nº 

11.692, de 10/6/2008)  

III - contas contábeis; e (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)  

IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas. (Inciso acrescido 

pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)  

§ 13. No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou 

com prescrição do prazo de movimentação definido em regulamento, os créditos 

reverterão automaticamente ao Programa Bolsa Família.  

§ 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito 

preferencialmente à mulher, na forma do regulamento.  

§ 15. O benefício para superação da extrema pobreza corresponderá ao valor 

necessário para que a soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros 

supere o valor de R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Parágrafo acrescido pela 

Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, 

com redação dada pela Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei 

nº 12.817, de 5/6/2013)  

§ 16. Caberá ao Poder Executivo ajustar, de acordo com critério a ser 

estabelecido em ato específico, o valor definido para a renda familiar per capita, 

para fins do pagamento do benefício para superação da extrema pobreza. (Parágrafo 

acrescido pela Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 
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12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela Medida Provisória nº 590, de 

29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)  

I - (Revogado pela Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na 

Lei nº 12.817, de 5/6/2013)  

II - (Revogado pela Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida 

na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)  

§ 17. Os beneficiários com idade a partir de 14 (quatorze) anos e os 

mencionados no inciso III do caput deste artigo poderão ter acesso a programas e 

cursos de educação e qualificação profissionais. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 

12.817, de 5/6/2013)  

 

Art. 2º-A. A partir de 1º de março de 2013, o benefício previsto no inciso 

IV do caput do art. 2º será estendido, independentemente do disposto na alínea “a” 

desse inciso, às famílias beneficiárias que apresentem soma da renda familiar mensal 

e dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a III do caput do art. 2º, igual ou 

inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.817, 

de 5/6/2013)  

 

Art. 3º A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que 

couber, de condicionalidades relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento 

nutricional, ao acompanhamento de saúde, à frequência escolar de 85% (oitenta e 

cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras 

previstas em regulamento.  

Parágrafo único. O acompanhamento da frequência escolar relacionada ao 

benefício previsto no inciso III do caput do art. 2º desta Lei considerará 75% 

(setenta e cinco por cento) de frequência, em conformidade com o previsto no inciso 

VI do caput do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Parágrafo 

único acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)  

 

Art. 4º Fica criado, como órgão de assessoramento imediato do Presidente 

da República, o Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família,  com a 

finalidade de formular e integrar políticas públicas, definir diretrizes, normas e 

procedimentos sobre o desenvolvimento e implementação do Programa Bolsa 

Família, bem como apoiar iniciativas para instituição de políticas públicas sociais 

visando promover a emancipação das famílias beneficiadas pelo Programa nas 

esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, tendo as competências, 

composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo.  

 

Art. 5º O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família 

contará com uma Secretaria-Executiva, com a finalidade de coordenar, 

supervisionar, controlar e avaliar a operacionalização do Programa, compreendendo 

o cadastramento único, a supervisão do cumprimento das condicionalidades, o 

estabelecimento de sistema de monitoramento, avaliação, gestão orçamentária e 

financeira, a definição das formas de participação e controle social e a interlocução 

com as respectivas instâncias, bem como a articulação entre o Programa e as 
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políticas públicas sociais de iniciativa dos governos federal, estadual, do Distrito 

Federal e municipal.  

Art. 6º As despesas do Programa Bolsa Família correrão à conta das 

dotações alocadas nos programas federais de transferência de renda e no 

Cadastramento Único a que se refere o parágrafo único do art. 1º, bem como de 

outras dotações do Orçamento da Seguridade Social da União que vierem a ser 

consignadas ao Programa.  

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de 

beneficiários e de benefícios financeiros específicos do Programa Bolsa Família com 

as dotações orçamentárias existentes. (Parágrafo único com redação dada pela 

Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)  

 

Art. 7º Compete à Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família 

promover os atos administrativos e de gestão necessários à execução orçamentária e 

financeira dos recursos originalmente destinados aos programas federais de 

transferência de renda e ao Cadastramento Único mencionados no parágrafo único 

do art. 1º.  

§ 1º Excepcionalmente, no exercício de 2003, os atos administrativos e de 

gestão necessários à execução orçamentária e financeira, em caráter obrigatório, 

para pagamento dos benefícios e dos serviços prestados pelo agente operador e, em 

caráter facultativo, para o gerenciamento do Programa Bolsa Família, serão 

realizados pelos Ministérios da Educação, da Saúde, de Minas e Energia e pelo 

Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, 

observada orientação emanada da Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família 

quanto aos beneficiários e respectivos benefícios.  

§ 2º No exercício de 2003, as despesas relacionadas à execução dos 

Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás continuarão a ser 

executadas orçamentária e financeiramente pelos respectivos Ministérios e órgãos 

responsáveis.  

§ 3º No exercício de 2004, as dotações relativas aos programas federais de 

transferência de renda e ao Cadastramento Único, referidos no parágrafo único do 

art. 1º, serão descentralizadas para o órgão responsável pela execução do Programa 

Bolsa Família.  

 

Art. 8º A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e 

governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de 

esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação 

comunitária e o controle social.  

§ 1º A execução e a gestão descentralizadas referidas no caput serão 

implementadas mediante adesão voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios ao Programa Bolsa Família. (Parágrafo acrescido pela Medida 

Provisória nº 462, de 14/5/2009, convertida na Lei nº 12.058, de 13/10/2009)  

§ 2º Fica instituído o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa 

Família - IGD, para utilização em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos 

parâmetros serão regulamentados pelo Poder Executivo, e destinado a:  
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I - medir os resultados da gestão descentralizada, com base na atuação do 

gestor estadual, distrital ou municipal na execução dos procedimentos de 

cadastramento, na gestão de benefícios e de condicionalidades, na articulação 

intersetorial, na implementação das ações de desenvolvimento das famílias 

beneficiárias e no acompanhamento e execução de procedimentos de controle;  

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, 

distrital e municipal do Programa; e  

III - calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes federados a 

título de apoio financeiro. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 462, de 

14/5/2009, convertida na Lei nº 12.058, de 13/10/2009)  

§ 3º A União transferirá, obrigatoriamente, aos entes federados que 

aderirem ao Programa Bolsa Família recursos para apoio financeiro às ações de 

gestão e execução descentralizada do Programa, desde que alcancem índices 

mínimos no IGD. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 462, de 

14/5/2009, convertida na Lei nº 12.058, de 13/10/2009)  

§ 4º Para a execução do previsto neste artigo, o Poder Executivo Federal 

regulamentará:  

I - os procedimentos e as condições necessárias para adesão ao Programa 

Bolsa Família, incluindo as obrigações dos entes respectivos;  

II - os instrumentos, parâmetros e procedimentos de avaliação de resultados 

e da qualidade de gestão em âmbito estadual, distrital e municipal; e  

III - os procedimentos e instrumentos de controle e acompanhamento da 

execução do Programa Bolsa Família pelos entes federados. (Parágrafo acrescido 

pela Medida Provisória nº 462, de 14/5/2009, convertida na Lei nº 12.058, de 

13/10/2009)  

§ 5º Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do Programa 

Bolsa Família, aferidos na forma do inciso I do § 2º serão considerados como 

prestação de contas dos recursos transferidos. (Parágrafo acrescido pela Medida 

Provisória nº 462, de 14/5/2009, convertida na Lei nº 12.058, de 13/10/2009)  

§ 6º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios submeterão suas 

prestações de contas às respectivas instâncias de controle social, previstas no art. 9º, 

e, em caso de não aprovação, os recursos financeiros transferidos na forma do § 3º 

deverão ser restituídos pelo ente federado ao respectivo Fundo de Assistência Social, 

na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal. (Parágrafo acrescido pela 

Medida Provisória nº 462, de 14/5/2009, convertida na Lei nº 12.058, de 

13/10/2009)  

§ 7º O montante total dos recursos de que trata o § 3º não poderá exceder a 

3% (três por cento) da previsão orçamentária total relativa ao pagamento de 

benefícios do Programa Bolsa Família, devendo o Poder Executivo fixar os limites e 

os parâmetros mínimos para a transferência de recursos para cada ente federado. 

(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 462, de 14/5/2009, convertida na 

Lei nº 12.058, de 13/10/2009)  
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Art. 9º O controle e a participação social do Programa Bolsa Família serão 

realizados, em âmbito local, por um conselho ou por um comitê instalado pelo Poder 

Público municipal, na forma do regulamento.  

Parágrafo único. A função dos membros do comitê ou do conselho a que se 

refere o caput é considerada serviço público relevante e não será de nenhuma forma 

remunerada.  

 

Art. 10. O art. 5º da Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, passa a vigorar 

com a seguinte alteração:  

"Art. 5º As despesas com o Programa Nacional de Acesso à 

Alimentação correrão à conta das dotações orçamentárias 

consignadas na Lei Orçamentária Anual, inclusive oriundas do 

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído pelo art. 79 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias." (NR)  

 

Art. 11. Ficam vedadas as concessões de novos benefícios no âmbito de 

cada um dos programas a que se refere o parágrafo único do art. 1º.  

Parágrafo único. A validade dos benefícios concedidos no âmbito do 

Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA - "Cartão Alimentação" 

encerra-se em 31 de dezembro de 2011. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 

12.512, de 14/10/2011)  

 

Art. 12. Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente 

Operador do Programa Bolsa Família, mediante remuneração e condições a serem 

pactuadas com o Governo Federal, obedecidas as formalidades legais.  

 

Art. 13. Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos respectivos 

benefícios do Programa a que se refere o caput do art. 1º.  

Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em meios 

eletrônicos de acesso público e em outros meios previstos em regulamento. 

  

Art. 14. Sem prejuízo das responsabilidades civil, penal e administrativa, o 

servidor público ou o agente da entidade conveniada ou contratada responsável pela 

organização e manutenção do cadastro de que trata o art. 1º será responsabilizado 

quando, dolosamente: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.512, de 

14/10/2011)  

I - inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas das que 

deveriam ser inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal - Cadúnico; ou (Inciso acrescido pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)  

II - contribuir para que pessoa diversa do beneficiário final receba o 

benefício. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)  

§ 1º (Revogado pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)  
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§ 2º O servidor público ou agente da entidade contratada que cometer 

qualquer das infrações de que trata o caput fica obrigado a ressarcir integralmente o 

dano, aplicando-se-lhe multa nunca inferior ao dobro e superior ao quádruplo da 

quantia paga indevidamente. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.512, de 

14/10/2011)  

 

Art. 14-A. Sem prejuízo da sanção penal, será obrigado a efetuar o 

ressarcimento da importância recebida o beneficiário que dolosamente tenha 

prestado informações falsas ou utilizado qualquer outro meio ilícito, a fim de 

indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do Programa Bolsa Família.  

§ 1º O valor apurado para o ressarcimento previsto no caput será atualizado 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

§ 2º Apurado o valor a ser ressarcido, mediante processo administrativo, e 

não tendo sido pago pelo beneficiário, ao débito serão aplicados os procedimentos 

de cobrança dos créditos da União, na forma da legislação de regência. (Artigo 

acrescido pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)  

 

Art. 15. Fica criado no Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa 

Família um cargo, código DAS 101.6, de Secretário-Executivo do Programa Bolsa 

Família.  

 

Art. 16. Na gestão do Programa Bolsa Família, aplicar-se-á, no que couber, 

a legislação mencionada no parágrafo único do art. 1º, observadas as diretrizes do 

Programa.  

 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Brasília, 9 de janeiro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.  

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
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ANEXO B: IVS 

 

Quadro B.1: Descrição e peso dos indicadores que compõem o subíndice IVS 

Infraestrutura Urbana

 

Fonte: Atlas de Vulnerabilidade Social/IPEA. 
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Quadro B.2: Descrição e peso dos indicadores que compõem o subíndice IVS- 

Capital Humano 

 

Fonte: Atlas de Vulnerabilidade Social/IPEA. 
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Quadro B.3 Descrição e peso dos indicadores que compõem o subíndice IVS- 

Trabalho e Renda 

 

Fonte: Atlas de Vulnerabilidade Social/IPEA. 

 

 

 

 



APÊNDICE: DADOS DO PBF 
 

Tabela A.1: Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em 2010, e produtividade, renda per capita e % de indivíduos em 

situação de pobreza e extrema pobreza, para os anos de  2000 e 2010. 

 

Municipio 

Bolsa Família - 
Famílias 

Beneficiárias  - 
2010  

Produtividade 
agregada do 

município 
2000 

Produtividade 
agregada do 

município 
2010 

Renda per 
capita 
(2000) 

Renda per 
capita 
(2010) 

% de 
extremamente 
pobres (2000) 

% de 
extremamente 
pobres (2010) 

% de 
pobres 
(2000) 

% de 
pobres 
(2010) 

Angra dos Reis 
(RJ) 

6436 26.90 119.50 563.68 798.68 3.87 2.03 16.96 6.69 

Aperibé (RJ) 564 9.71 18.67 488.93 516.14 3.48 2.33 17.32 9.40 

Araruama (RJ) 7363 14.02 29.15 518.71 680.88 6.46 3.68 22.22 11.60 

Areal (RJ) 601 16.98 12.99 512.35 571.74 3.94 3.44 16.84 11.13 

Armação dos 
Búzios (RJ) 

1439 34.73 49.58 762.32 851.39 2.64 0.11 10.44 3.69 

Arraial do Cabo 
(RJ) 

1387 16.13 32.85 603.14 714.47 2.61 1.14 11.24 6.93 

Barra do Piraí 
(RJ) 

3678 16.64 30.84 543.44 719.16 4.03 2.25 15.78 8.48 

Barra Mansa (RJ) 7550 22.41 37.72 569.44 705.10 3.34 1.44 14.62 5.94 

Belford Roxo (RJ) 35747 12.57 55.49 378.74 491.51 6.22 3.31 20.88 11.55 

Bom Jardim (RJ) 1296 11.05 29.86 477.65 649.62 5.45 2.55 20.94 8.43 

Bom Jesus do 
Itabapoana (RJ) 

2064 12.50 28.18 475.10 717.69 5.85 3.41 22.61 10.53 

Cabo Frio (RJ) 10567 23.66 71.29 630.38 815.75 5.88 2.35 18.94 8.73 
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Cachoeiras de 
Macacu (RJ) 

4427 12.27 45.57 438.38 604.45 4.33 2.59 19.26 10.38 

Cambuci (RJ) 1010 10.29 38.72 393.34 524.88 6.55 3.05 25.78 11.39 

Campos dos 
Goytacazes (RJ) 

21809 37.51 112.49 490.87 682.59 6.47 3.67 23.75 13.49 

Cantagalo (RJ) 1131 35.21 60.32 511.26 641.61 4.82 1.41 22.53 8.60 

Carapebus (RJ) 614 52.28 210.83 402.08 620.35 5.31 1.93 16.56 6.20 

Cardoso Moreira 
(RJ) 

1018 10.01 33.33 327.08 465.04 9.12 3.71 31.77 14.00 

Carmo (RJ) 1088 16.25 53.40 547.72 559.66 7.66 1.73 23.35 10.31 

Casimiro de 
Abreu (RJ) 

1396 18.30 111.89 566.64 768.45 3.06 1.18 11.02 5.75 

Comendador 
Levy Gasparian 
(RJ) 

536 24.43 12.19 386.19 537.66 7.09 1.09 24.27 10.46 

Conceição de 
Macabu (RJ) 

1425 10.59 34.06 431.82 614.57 5.59 4.33 18.60 12.79 

Cordeiro (RJ) 1089 11.49 19.84 544.35 724.29 4.03 1.12 17.75 4.80 

Duas Barras (RJ) 496 9.46 42.49 383.63 540.35 5.49 1.19 26.04 7.93 

Duque de Caxias 
(RJ) 

49277 31.73 62.80 463.23 592.81 5.71 2.83 18.81 9.88 

Engenheiro 
Paulo de Frontin 
(RJ) 

776 13.65 31.83 470.64 529.05 4.65 3.79 18.80 11.70 

Guapimirim (RJ) 3485 13.30 29.62 471.04 594.06 5.36 3.28 19.94 10.48 

Iguaba Grande 
(RJ) 

1183 13.77 37.67 639.25 818.01 4.71 2.23 13.43 9.25 
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Itaboraí (RJ) 14808 11.41 29.66 410.66 584.35 6.14 3.31 21.29 10.21 

Itaguaí (RJ) 6397 35.18 70.72 493.91 635.50 5.05 2.85 20.16 8.95 

Italva (RJ) 1055 12.07 32.71 423.64 593.88 6.26 2.94 24.48 10.16 

Itaocara (RJ) 1651 13.98 31.14 566.30 607.18 4.32 2.58 21.63 10.53 

Itaperuna (RJ) 4841 15.66 29.49 516.31 688.83 4.34 1.35 18.13 6.57 

Itatiaia (RJ) 1894 45.34 79.20 581.18 773.48 2.83 1.08 14.21 7.13 

Japeri (RJ) 9340 9.00 66.87 327.80 420.15 11.03 4.09 30.48 14.19 

Laje do Muriaé 
(RJ) 

657 9.35 33.21 328.15 453.97 8.10 3.52 29.10 14.70 

Macaé (RJ) 7702 33.79 40.29 786.54 1103.42 1.85 1.38 9.77 4.63 

Macuco (RJ) 346 15.73 23.13 448.22 574.96 6.11 3.81 20.88 13.88 

Magé (RJ) 17566 11.60 39.08 428.24 567.59 6.37 4.55 20.69 12.19 

Mangaratiba (RJ) 1853 16.54 26.08 656.28 832.15 4.67 1.60 16.45 6.71 

Maricá (RJ) 6088 12.66 47.26 641.83 910.41 3.56 1.47 14.15 4.88 

Mendes (RJ) 931 14.10 28.86 601.10 649.40 2.19 2.03 12.64 8.63 

Mesquita (RJ) 8512 0.00 44.53 523.01 640.37 3.53 2.73 13.68 9.13 

Miguel Pereira 
(RJ) 

1544 13.39 28.75 778.21 801.63 3.55 2.26 16.80 7.89 

Miracema (RJ) 1874 10.58 30.05 468.50 608.62 8.45 1.84 28.30 12.53 

Natividade (RJ) 1013 10.90 32.54 479.68 653.23 7.13 1.35 28.03 10.15 

Nilópolis (RJ) 7424 12.26 33.09 599.00 755.26 2.73 1.09 11.12 5.15 

Niterói (RJ) 12839 22.38 23.92 1596.51 2000.29 1.53 0.80 6.60 3.34 

Nova Friburgo 
(RJ) 

4253 15.59 21.01 723.34 894.75 1.78 0.57 9.50 4.08 

Nova Iguaçu (RJ) 48997 12.40 40.43 474.80 591.00 5.06 3.38 18.52 10.56 

Paracambi (RJ) 2556 13.48 41.21 538.67 580.49 3.83 3.71 16.67 9.53 
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Paraíba do Sul 
(RJ) 

2030 11.65 30.00 524.64 613.56 5.10 2.35 18.66 10.90 

Paraty (RJ) 1413 11.54 39.57 616.65 734.36 6.48 4.03 19.53 9.50 

Paty do Alferes 
(RJ) 

1978 11.04 38.08 416.61 562.52 11.95 4.28 28.26 16.13 

Petrópolis (RJ) 10706 18.25 36.36 790.41 922.49 2.64 1.50 10.06 5.94 

Pinheiral (RJ) 1389 11.05 29.35 481.43 657.99 5.05 2.89 22.84 10.40 

Piraí (RJ) 1171 49.11 67.01 532.60 678.30 5.39 2.80 21.48 9.58 

Porciúncula (RJ) 1279 9.72 38.34 356.24 615.63 9.61 9.34 31.05 18.05 

Porto Real (RJ) 841 57.08 191.76 438.10 577.07 7.15 1.29 21.25 6.44 

Quatis (RJ) 623 11.94 34.82 479.14 535.96 4.73 1.03 20.06 10.71 

Queimados (RJ) 10714 17.50 48.87 376.53 484.40 7.09 3.89 21.70 12.92 

Quissamã (RJ) 1254 146.15 394.60 377.95 616.31 5.62 3.01 26.86 12.40 

Resende (RJ) 2411 38.89 84.17 721.26 915.21 3.46 0.82 13.51 5.28 

Rio Bonito (RJ) 3591 13.44 12.55 542.49 643.54 4.78 2.75 20.10 7.94 

Rio Claro (RJ) 1025 10.89 45.24 410.91 623.62 6.91 2.77 22.87 10.76 

Rio das Flores 
(RJ) 

520 13.48 41.69 377.68 499.13 5.42 2.32 33.19 10.93 

Rio das Ostras 
(RJ) 

3504 93.25 127.06 658.42 1051.19 3.22 1.45 13.15 5.26 

Rio de Janeiro 
(RJ) 

175944 32.68 32.47 1187.08 1492.63 2.22 1.25 8.85 5.01 

Santa Maria 
Madalena (RJ) 

748 10.76 29.01 395.00 522.66 5.16 3.38 26.23 16.13 

Santo Antônio de 
Pádua (RJ) 

1581 11.87 27.29 475.86 657.53 3.93 1.85 19.20 8.58 

São Fidélis (RJ) 2772 11.88 101.60 418.24 567.23 6.81 2.28 24.21 12.22 
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São Francisco de 
Itabapoana (RJ) 

4033 10.82 34.79 307.50 375.49 16.97 10.86 42.89 23.92 

São Gonçalo (RJ) 45170 12.10 38.91 539.00 669.30 3.03 1.55 12.91 6.19 

São João da 
Barra (RJ) 

2067 22.82 185.39 353.21 570.38 7.93 3.69 26.61 11.99 

São João de 
Meriti (RJ) 

22107 11.83 34.86 472.22 597.57 3.77 2.01 14.39 7.91 

São José de Ubá 
(RJ) 

562 9.70 33.59 412.31 410.44 8.77 3.83 29.83 20.63 

São José do Vale 
do Rio Preto (RJ) 

1364 9.85 94.03 437.05 517.99 5.46 3.68 21.14 14.13 

São Pedro da 
Aldeia (RJ) 

5390 13.59 32.02 513.35 710.04 4.97 2.35 17.56 9.11 

São Sebastião do 
Alto (RJ) 

708 9.82 29.11 339.29 423.88 7.92 4.87 29.98 14.30 

Sapucaia (RJ) 1141 19.65 46.91 506.59 558.94 5.43 5.56 20.54 14.99 

Saquarema (RJ) 4640 11.73 17.05 532.37 681.62 5.43 2.54 18.84 8.50 

Seropédica (RJ) 5531 11.30 31.50 471.07 604.82 7.20 2.99 22.24 9.95 

Silva Jardim (RJ) 2184 10.55 26.84 392.42 476.99 10.11 6.13 31.69 17.33 

Sumidouro (RJ) 1301 10.56 47.17 432.45 479.46 8.26 5.52 25.10 16.04 

Tanguá (RJ) 2643 11.24 31.61 366.32 440.84 4.77 4.87 20.73 14.37 

Teresópolis (RJ) 6140 14.90 32.81 723.68 859.79 2.58 1.58 12.54 7.06 

Trajano de 
Moraes (RJ) 

845 8.09 28.31 429.98 510.96 10.97 6.52 31.88 17.96 

Três Rios (RJ) 3970 20.21 29.69 520.99 726.83 4.34 2.14 19.27 9.23 

Valença (RJ) 4070 13.65 35.09 535.61 675.62 5.25 2.39 18.70 10.17 

Varre-Sai (RJ) 708 7.62 34.37 352.36 418.62 11.46 2.02 35.99 13.16 
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Vassouras (RJ) 1980 15.17 22.75 580.27 701.06 3.54 2.54 19.64 11.32 

Volta Redonda 
(RJ) 

9660 43.23 53.33 694.79 920.51 2.69 1.47 10.96 4.77 

Fonte: IPEADATA, PNUD         

 

 

 


