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RESUMO:
O presente trabalho se propõe a analisar o papel da política tributária na desigualdade
de renda no Brasil, especialmente na elevada concentração no topo da distribuição. Faz-se um
breve relato de como as escolas do pensamento têm compreendido a equidade na tributação,
dando ênfase ao debate teórico mais recente sobre o dilema entre equidade e eficiência na teoria
da tributação ótima. Nos últimos anos, tem ocorrido uma mudança no mainstream econômico
em relação às recomendações da política tributária, sendo cada vez mais frequente a defesa da
utilização da tributação para combater desigualdades, especialmente para reduzir as elevadas
concentrações de renda no topo da distribuição. Na sequência, apresenta-se uma discussão
metodológica sobre como se mede a desigualdade, além de trabalhos que têm buscado medir o
impacto da tributação e dos gastos públicos na desigualdade. Por fim, utilizando-se dados das
Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), com a inclusão de dados obtidos via
Lei de Acesso a Informação (LAI) sobre a composição dos rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva e sobre os rendimento isentos e não tributáveis, apresenta-se o detalhamento da renda
dos ricos no Brasil. Os dados mostram que a faixa de renda mais rica paga uma alíquota efetiva
de imposto de renda que é menos da metade do que a alíquota paga por faixas de renda
intermediárias, em função da baixa tributação que incide sobre o capital, que compõe a maior
parte da renda dos ricos.
Palavras-Chave: Tributação; Desigualdade; Renda dos Ricos no Brasil.
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ABSTRACT:
This paper aims to analyze the role of tax policy in income inequality in Brazil,
especially in the high concentration at the top of the distribution. A brief account is given of
how schools of thought have understood equity in taxation, emphasizing the most recent
theoretical debate on the dilemma between equity and efficiency in the theory of optimal
taxation. In recent years, there has been a shift in the economic mainstream from tax policy
recommendations, with more and more advocacy for the use of taxation to combat inequalities,
especially to reduce high concentrations of income at the top of the distribution. Following is
a methodological discussion on how to measure inequality, and studies that have sought to
measure the impact of taxation and public spending on inequality. Finally, using data from
Personal Income Tax Returns, with the inclusion of data obtained through the Access to
Information Law on the composition of income subject to exclusive taxation and income exempt
and not taxable, the income of the rich in Brazil is detailed. The data show that the richest
income bracket pays an effective income tax rate that is less than half of the rate paid by
intermediate income brackets, due to the low taxation on capital, which makes up the majority
of the income of the rich.
Keywords: Taxation; Inequality; Income of the rich in Brazil.
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INTRODUÇÃO
As concentrações de renda e riqueza são extremamente elevadas no Brasil. Segundo
relatório da Oxfam sobre as desigualdades brasileiras, divulgado em 2017, as seis pessoas mais
ricas do país possuíam juntas riqueza equivalente à da metade mais pobre da população
(OXFAM, 2017). Situação semelhante é verificada no fluxo de renda. Em 2015, o milésimo
mais rico do país (0,1% do estrato superior da distribuição) foi responsável, em média, por mais
de 14,4% da renda total, enquanto o centésimo mais rico se apropriou de 28% e o décimo mais
rico concentrou 55% da renda (MORGAN, 2017).
Em qualquer análise internacional sobre distribuição de renda, o Brasil figura como um
dos países com maior concentração. Essa realidade é ainda mais preocupante quando
analisamos o topo da distribuição. Em uma comparação feita com 29 países heterogêneos, em
que estão disponíveis dados da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF),
Souza e Medeiros (2017) revelam que, quando observamos a concentração de renda nos 10%
mais rico da população, a África do Sul lidera o ranking desse grupo, seguida por Estados
Unidos e Brasil. Mas quando se observa a concentração no 1% mais rico da população, o Brasil
lidera o ranking, seguido por Estados Unidos e Colômbia.
Segundo as estimativas de Gobetti e Orair (2016), o meio milésimo (0,05%) mais rico
do Brasil se apropria de 8,5% da renda, o que também não tem paralelo em nenhum outro lugar
do mundo (em segundo lugar, nesse tipo de comparação, está a Colômbia, com 5,4%, e em
terceiro, a África do Sul, com 3,3%).
Ao observarmos este cenário, devemos lembrar que a Constituição Federal de 1988
estabelece, em seu art. 3º, que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
é “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”
(BRASIL, 1988). Para alcançar este objetivo, a Carta Magna designa um papel central para a
política fiscal, tanto através dos gastos públicos, ao determinar que é dever do Estado ofertar
serviços universais de saúde, educação, previdência e assistência social, dentre outros, quanto
através da tributação, ao estabelecer que “sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte...” (BRASIL, 1988, art.
145, § 1º).
De fato, nas últimas décadas, a política fiscal foi bastante utilizada com a finalidade de
reduzir a concentração de renda no país. Mas isso foi feito, via de regra, através da maior
1

progressividade dos gastos públicos, com destaque para os efeitos distributivos das políticas
previdenciária e assistencial e da educação pública, como revelam Silveira e Passos (2017).
Deste modo, a Constituição Cidadã, como ficou conhecida a Carta de 1988, levou cidadania
para os que, até então, não tinham esse direito, especialmente para os que estavam excluídos do
mercado de trabalho formal e que não tinham acesso a qualquer benefício previdenciário ou ao
sistema de saúde (ARRETCHE, 2018).
No entanto, o princípio constitucional de que os impostos devem ser graduados segundo
a capacidade contributiva de cada um não foi devidamente valorizado na regulamentação do
sistema tributário (Oxfam, 2018).
Diante deste quadro, o presente trabalho se propõe a analisar o papel da política
tributária na desigualdade de renda no Brasil, especialmente na elevada concentração no topo
da distribuição. Para tal, além desta introdução, o trabalho conta com três capítulos, além das
considerações finais.
O capítulo 1 procura mostrar a relação entre tributação e critérios de justiça e/ou
equidade. São abordados alguns conceitos e princípios de equidade na teoria da tributação, além
de um breve relato de como as escolas do pensamento têm compreendido a equidade na
tributação, dando ênfase ao debate teórico mais recente sobre o dilema entre equidade e
eficiência na teoria da tributação ótima. Na sequência, apresenta-se um histórico da tributação
da renda no Brasil e uma comparação do quadro atual com o cenário internacional. Ao final do
capítulo, destaca-se que uma análise mais aprofundada acerca da equidade no sistema tributário
requer também uma análise de como os tributos são gastos.
O capítulo 2 tem o objetivo de fazer um debate mais amplo sobre desigualdade. Ante
divergências encontradas na literatura sobre a forma adequada de mensuração da desigualdade
e das diferenças nos resultados decorrentes da escolha metodológica adotada, o capítulo começa
fazendo uma breve discussão sobre maneiras de se medir a desigualdade. Posteriormente, são
apresentados alguns estudos que visam medir o impacto da ação estatal, através da tributação e
dos gastos públicos, em alterações na desigualdade na América Latina e, especialmente, no
Brasil.
O capítulo 3 examina os dados mais recentes das declarações do imposto de renda no
Brasil. A principal contribuição do capítulo será apresentar a composição detalhada da renda
dos mais ricos no país, através da abertura dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e dos
2

rendimentos isentos por faixa de renda. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à
Informação1 (LAI) e, na revisão da literatura, não identificamos qualquer outro trabalho que já
tenha apresentado ou analisado estes dados anteriormente.

1

Lei nº 12.527, de 2011.
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1. TRIBUTAÇÃO E EQUIDADE
O objetivo deste capítulo é apresentar elementos que mostrem como a tributação está
relacionada com critérios de justiça e/ou equidade. No primeiro momento, serão abordados
alguns conceitos e princípios de equidade na teoria da tributação; na sequência, será feito um
breve relato de como alguns economistas ou escolas do pensamento têm compreendido a
equidade na tributação ao longo dos últimos anos, com ênfase no debate mais recente sobre o
dilema entre equidade e eficiência na teoria da tributação ótima; por fim, apresenta-se um
histórico da tributação da renda no Brasil, uma comparação do quadro atual com o cenário
internacional e algumas reflexões sobre a possibilidade de mudança neste quadro, na direção
de uma política tributária que colabore para a redução na concentração de renda no país.

1.1 Princípios de equidade na tributação
Não existe um consenso na literatura do que venha a ser um sistema tributário ideal. No
entanto, há um princípio que está presente em quase todos os debates sobre a tributação, que é
o da equidade2. Se, por um lado, há praticamente uma concordância de que o sistema deve ser
equitativo, ou seja, que cada cidadão deve contribuir com uma “parcela justa” para cobrir os
custos do governo, por outro, não existe unanimidade sobre a definição do que seja “parcela
justa” (MUSGRAVE; MUSGRAVE, 1980).
Dentre os critérios tradicionais de equidade tributária, destacamos o “princípio do
benefício” e o “princípio da capacidade contributiva”.
1.1.1 Princípio do benefício
De acordo com este princípio, o sistema tributário pode ser considerado equitativo se
cada contribuinte pagar impostos na proporção equivalente aos benefícios que ele obtém de
serviços públicos 3. Desse modo, a noção de equidade no sistema tributário depende também
dos gastos do setor público.
Para que seja aplicado o princípio do benefício, torna-se necessário conhecer quanto
cada contribuinte recebe de benefício das despesas públicas. Em algumas situações específicas,
Ainda que algumas escolas do pensamento econômico, como a Teoria da Tributação Ótima, que será abordada na sequência,
entendam que a equidade não deva ser priorizada, por considerá-la concorrente com outros princípios, como o da eficiência, a
equidade não deixa de estar presente em suas formulações.
3 De acordo com Musgrave e Musgrave (1980), o princípio do benefício aplicado à tributação foi derivado da teoria de contrato
do Estado, da maneira que era entendida pelos teóricos políticos do século XVII, tais como Locke e Hobbes.
2
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quando o bem ou serviço fornecido pelo governo for privado, ou seja, com características de
consumo totalmente rival e exclusivo, o benefício pode ser mensurado e precificado, o que
permite a aplicação do princípio do benefício, através do pagamento de entradas, tarifas ou
taxas de utilização por parte dos beneficiários.
Grosso modo, a emissão de licenças, a utilização de transportes públicos, a coleta de
lixo e as contribuições à previdência social por parte dos empregados podem ser considerados
nesta categoria. Alguns impostos indiretos, cobrados em substituição a encargos diretos, como
os impostos sobre a gasolina e outros produtos automotivos, que têm o propósito de financiar
os investimentos em rodovias, também podem ser considerados como aplicação do princípio
do benefício.
No entanto, para aplicação do imposto com base em benefícios gerais, seria necessário
conhecer quanto cada contribuinte recebe de benefício do total das despesas públicas. Esta não
é uma tarefa trivial, pois envolve a mensuração de como cada indivíduo avalia os bens públicos
que usufrui, o que limita a aplicação prática do princípio do benefício a casos específicos de
serviços públicos.
Musgrave e Musgrave (1980) destacam que, de acordo com o princípio do benefício, o
estado de distribuição de renda é preexistente à tributação, já que o seu foco é a receita tributária
que custeia os serviços públicos, não tratando dos impostos necessários para o financiamento
de pagamentos de transferências e para a implementação de políticas redistributivas. Para
Murphy e Nagel (2005), o princípio do benefício é incompatível com todas as principais teorias
da justiça social e econômica à medida que não considera qualquer critério distributivo para a
arrecadação tributária.
1.1.2 Princípio da capacidade contributiva
O princípio da capacidade contributiva analisa a tributação de forma independente dos
gastos públicos. Considera-se que uma determinada receita total é necessária e, para alcançála, cada cidadão deve participar de acordo com sua capacidade de contribuir. Para o
cumprimento do princípio da capacidade contributiva, devem ser observados os conceitos da
equidade horizontal e da equidade vertical.
A equidade horizontal implica que pessoas que têm a mesma capacidade contributiva
devem contribuir de forma igual, enquanto a equidade vertical significa que a tributação deve
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ser diferente para pessoas com capacidades contributivas diferentes.
O princípio da capacidade contributiva não responde à questão da provisão de serviços
públicos, como ocorre com o princípio do benefício, mas, ao contrário deste último, considera
efetivamente a questão distributiva. Desse modo, este trabalho irá se alinhar ao princípio da
capacidade contributiva quando fizer referência à equidade no sistema tributário. Resta discutir
qual o melhor indicador para medir a capacidade distributiva.
1.1.2.1 Medidas da capacidade contributiva
A renda e o consumo são apontados como os principais indicadores para medir a
capacidade contributiva. Mas qual deles seria o mais apropriado?
Os que defendem a escolha do consumo como base tributária mais adequada
argumentam que a capacidade contributiva deve ser definida em função do montante que uma
pessoa “retira” da sociedade (isto é, consome) e não sobre o que ela “acrescenta” (isto é, poupa
e investe). A origem desta visão também pode ser atribuída a Hobbes, que afirmava que “manda
a equidade natural que os impostos sejam cobrados segundo o que cada um gasta, não segundo
o que ele possui” (HOBBES, 2002, pg. 205). Como bem observam Musgrave e Musgrave
(1980), essa visão trazia implícita uma ideia de que a poupança e o investimento são atos sociais
benéficos aos outros indivíduos, enquanto que o consumo é um ato egoísta e anti-social. Hobbes
deixa claro esse pensamento na seguinte afirmação, quando analisa um cenário de tributação
sobre renda ou riqueza: “enquanto um conserva o que adquiriu por ser frugal, outro o dilapida
por luxúria, e portanto, embora ambos se deleitem igualmente com o benefício da paz, não
arcam de forma igual com os encargos da república” (HOBBES, 2002, pg. 206)4.
Entretanto, a decisão de poupar é uma decisão de postergar o consumo, tomada de
acordo com as preferências individuais e com a taxa de juros vigentes, como observam
Musgrave e Musgrave. Além do consumo futuro, a poupança também pode gerar status e poder
econômico inerentes à acumulação, que devem ser considerados, observam os autores. Isto
posto, não parece muito apropriado excluir a poupança da base da tributação sob o prisma da
equidade.
Destarte, a renda, que é mais abrangente e inclui o consumo e a poupança, tem sido

4 Deve-se observar que Hobbes, em momento algum, se distancia da defesa do princípio do benefício, apenas defende que a
tributação sobre o consumo é mais justa do que sobre a renda ou riqueza numa perspectiva do benefício recebido.
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considerada, pela maioria dos teóricos da tributação, como um indicador mais apropriado para
medir a capacidade contributiva. Nesse sentido, concordamos com Vianna (2000), quando
afirma que “a renda que constitui a medida mais conveniente de se medir a capacidade de
pagamento dos contribuintes, uma vez que se presta melhor a objetivos redistributivos no
desenho do sistema tributário” (VIANNA, 2000, pg. 36).

1.2 Tributação e equidade: breve evolução do pensamento teórico
O debate sobre tributação e a forma que cada indivíduo deve contribuir para a
manutenção do Estado é bastante antigo e já estava presente no início da formulação do
pensamento econômico. Adam Smith defendia que “os súditos de cada Estado devem contribuir
o máximo possível para a manutenção do governo, em proporção a suas respectivas
capacidades, isto é, em proporção à receita que cada um desfruta, sob a proteção do Estado”
(SMITH, 1776). Neste pensamento está embutido uma concepção de que a cobrança de
impostos deve ocorrer de acordo com o critério do benefício recebido – visto na sentença como
a proteção recebida pelo Estado – e da capacidade contributiva de cada um, que seria uma
função do rendimento auferido por cada cidadão (MUSGRAVE; MUSGRAVE, 1980).
Ao longo do século XIX, como bem observa Gobetti (2017), essa ideia foi questionada
por algumas escolas de pensamento e recebeu apoio de outras. Para Stuart Mill, a premissa
jurídica de que todos são iguais perante a lei exigiria que se impusesse um sacrifício igual a
todos, o que para alguns justificaria a aplicação de um imposto proporcional e não progressivo5.
No entanto, os marginalistas alegavam que o fato de a utilidade marginal decrescer com o
aumento da renda (uma unidade monetária a mais tem mais utilidade para um pobre do que
para um rico) poderia implicar a necessidade de um tributo progressivo para igualar o sacrifício
em termos absolutos. Neste caso, a defesa da progressividade tributária não guardava qualquer
relação com a ideia de equidade ou de construção de uma sociedade mais justa, mas com o
aumento do bem-estar geral, pelo entendimento marginalista que uma unidade monetária tirada
de um rico implica em uma perda de bem-estar inferior ao ganho observado quando essa
unidade monetária é transferida a um pobre.
Já na primeira metade do século XX, segundo Piketty (2014), o princípio de que os ricos
devem pagar proporcionalmente mais impostos do que os pobres se difundiu e consolidou nas
sociedades ocidentais. A eclosão de guerras mundiais, o medo da expansão do comunismo após
5

A tributação é considerada progressiva quando ocorre aumento da alíquota efetiva à medida que aumenta a renda.
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a Revolução Russa de 1917, o aumento da desigualdade em escala global na década de 1920 e
a fragilização do liberalismo econômico em decorrência da crise de 1929, ajudaram na
constituição de um ambiente propício para a edificação do Estado de bem-estar social, que foi
fundamental para reduzir as desigualdades nas décadas subsequentes (AVILA; CONCEIÇÃO,
2018). Os gastos sociais típicos do Estado de bem-estar social foram financiados por uma
estrutura tributária que exerceu um papel igualmente importante na redução das desigualdades.
Muitos países adotaram, entre as décadas de 1930 e 1970, uma estrutura de tributação
progressiva, tanto para as rendas oriundas do trabalho quanto do capital. De acordo com Gobetti
e Orair (2017), nos Estados Unidos e na Inglaterra, na década de 1940, a alíquota mais alta do
imposto de renda pessoa física ultrapassou 90% e permaneceu neste patamar por algumas
décadas.
No entanto, a partir da década de 70, esse modelo com uma tributação progressiva sobre
a renda começou a ser questionado pela chamada teoria da tributação ótima, que utilizava
modelos micro-fundamentados para simular o comportamento dos agentes econômicos em
diferentes arranjos tributários e derivar o resultado disso tanto sobre o equilíbrio econômico,
quanto sobre o bem-estar social (GOBETTI, 2017).
1.2.1 Teoria da tributação ótima
Na visão dos modelos originários mais influentes do que ficou conhecido como teoria
da tributação ótima, existe um trade-off entre equidade e eficiência no sistema tributário, ou
seja, medidas tributárias que visem a distribuição de renda geram distorções e apresentam custo
econômico, por desestimular os indivíduos mais capazes a trabalhar, poupar e investir. Por
conseguinte, o sistema tributário deveria ser o mais neutro possível, produzindo o mínimo de
distorções econômicas e comportamentais, o que estimularia os investimentos e aumentaria o
potencial de crescimento econômico. Derivaram daí teoremas que justificaram a redução da
progressividade ou a adoção de um imposto de renda linear e a redução ou eliminação da
tributação das rendas do capital. Tais teoremas, como observa Gobetti (2017), fazem parte do
arcabouço teórico neoclássico e, via de regra, utilizam modelos com elevado grau de abstração,
assumindo que os agentes econômicos são racionais e perfeitamente informados, que
conseguem prever com certa precisão sua renda futura e têm grande flexibilidade para tomar
decisões alocativas de quantas horas vão trabalhar, quantas horas vão dedicar ao lazer e como
distribuirão seu consumo ao longo da vida de acordo com as características e mudanças dos
impostos.
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O artigo considerado precursor da teoria da tributação ótima é o de Ramsey (1927). O
seu objetivo era identificar a estrutura de alíquotas dos impostos sobre bens que gerasse uma
dada receita ao menor custo possível em termos de eficiência. A partir de um modelo simples,
considera a existência de um único agente na economia ou, de forma equivalente, que todos os
indivíduos são idênticos, resultando na ausência de preocupações sobre equidade no modelo. O
resultado encontrado é que a tributação sobre cada bem deve ser inversa à elasticidade de sua
demanda, postulação que ficou conhecida como Regra de Ramsey (FERNANDES, 2016). Por
esta regra, as alíquotas maiores seriam aplicadas sobre bens essenciais, como alimentos, e as
alíquotas menores sobre os bens de luxo, que costumam ter maior elasticidade-preço. Desse
modo, o sistema tributário seria eficiente, causando poucas distorções, já que as pessoas
dificilmente mudariam suas preferências de consumo em função do imposto. No entanto, seria
um

sistema

bastante

regressivo,

pois

os

agentes

com

baixa

renda

pagariam,

desproporcionalmente, uma fração maior de suas rendas em impostos, considerando que quanto
menor a renda, maior será a sua proporção alocada em bens essenciais.
Apesar do pioneirismo de Ramsey em 1927, apenas na década de 70 a teoria da
tributação ótima se difunde, tornando-se bastante influente na academia e sendo utilizada para
justificar ao menos dois movimentos na política tributária: a redução da progressividade ou
adoção de um imposto de renda linear, em sintonia com achados de Mirrlees (1971); e redução
ou eliminação da tributação sobre as rendas do capital, como sugerido pelo artigo seminal de
Atkinson e Stiglitz (1976).
No modelo de Mirrlees (1971), os indivíduos são heterogêneos e possuem capacidades
inatas que se refletirão em suas produtividades ou no salário que receberão no mercado de
trabalho (CASTRO, 2014). Diferentemente de Ramsey (1927), o modelo de Mirrlees tinha uma
preocupação com a equidade, até mesmo por considerar a existência de agentes não
homogêneos. Mirrlees defendia que se cobrasse mais de quem tem mais renda, mas de forma a
não desincentivar os agentes considerados mais produtivos, para que eles permanecessem
motivados a continuar trabalhando. Portanto, as alíquotas marginais deveriam ser levemente
decrescentes à medida que aumentasse a renda e seu decréscimo deveria ser tão pequeno que o
sistema tributário resultante poderia ser aproximado por uma tributação linear da renda (“flat
tax”). Pelo resultado encontrado para o caso norte-americano, as alíquotas marginais deveriam
ficar entre 20% e 30%, o que surpreendeu o próprio autor, pois as alíquotas marginais máximas
do imposto de renda praticadas à época nos países desenvolvidos se encontravam usualmente
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acima dos 70% (FERNANDES, 2016). Na sua conclusão, Mirrlees recomendou cautela na
aplicação dos resultados da pesquisa, sugerindo a necessidade de mais estudos, especialmente
em função de possíveis fragilidades nas hipóteses assumidas na construção do modelo
(GOBETTI, 2017).
Já o artigo de Atkinson e Stiglitz (1976) se propõe a fazer uma abordagem integrada e
simultânea dos instrumentos tributários disponíveis, em contraposição às análises de tipos
particulares de impostos considerados isoladamente que tinham sido abordadas, até então, na
literatura da tributação ótima. Desse modo, o artigo examina a questão da tributação direta
versus indireta e a relação desses impostos com as metas de eficiência, equidade vertical e
equidade horizontal. Utilizando a hipótese de que a preferência dos indivíduos pode ser
separável entre lazer e o consumo dos demais bens, os autores concluem que a tributação deve
incidir apenas sobre a renda do trabalho e que não há ganho em tributar os bens, o que ficou
conhecido como o teorema de Atkinson-Stiglitz. Considerando que a poupança é consumo
futuro, que por sua vez é uma mercadoria, o corolário do teorema é que a renda do capital não
deve ser tributada. Os autores também advertem que os resultados encontrados devem ser
tratados com cautela e que os mesmos seriam mais úteis para enriquecer o debate do que para
fornecer respostas definitivas para a política tributária.
A despeito dos autores dos dois estudos terem pedido cautela na utilização dos seus
resultados e da literatura internacional sobre a estrutura ótima da tributação ser inconclusiva,
como ainda é hoje, o mainstream econômico parece ter sido convencido que resultados como
os encontrados por Mirrlees (1971) e Atkinson e Stiglitz (1976) eram definitivos e deveriam
ser colocados em prática (GOBETTI, 2017). Seguindo suas recomendações, muitos países
adotaram, ao longo das décadas de 80 e 90, medidas de redução da progressividade tributária e
de redução ou eliminação da tributação sobre a renda do capital.
Passadas quase duas décadas da redução ou eliminação da tributação sobre a renda do
capital em alguns países, não se verificou nenhum boom de investimentos ou crescimento
econômico, como acreditava a teoria. Pelo contrário, muitos deles passaram por estagnação
econômica e aumento de conflitos sociais, em função do aumento da concentração de renda.
Adicionalmente, muitos economistas começaram a apontar a falta de robustez e
distanciamento da realidade dos fundamentos da escola da tributação ótima. Joseph Stiglitz,
coautor do artigo seminal, em 1976, propondo zerar a tributação do capital, reconheceu, na
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década corrente, que as condições para a validade teórica do seu teorema não existiam no
mundo real. Na mesma linha, economistas como Peter Diamond, James Mirrlees, Thomas
Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, dentre outros, têm se dedicado a uma revisão na
teoria da tributação ótima, defendendo a necessidade de maior progressividade tributária,
inclusive, para alguns autores, sobre as rendas do capital.
De acordo com Stiglitz (2015), uma das principais razões que justificam a tributação da
renda do capital é que não é possível distinguir claramente a renda do capital da renda do
trabalho, especialmente o trabalho utilizado na administração do capital. Ele ilustra a situação
com a seguinte pergunta: When an investor gets an above average return, should the difference
be viewed as a return to his skill as an investment manager and, therefore, really be viewed as
a return to labour? (STIGLITZ, 2015, pg. 246).
Stiglitz (2015) afirma que, nos Estados Unidos, a renda do trabalho de operadores do
mercado de capitais recebe tratamento de ganhos de capital. Ele alerta que qualquer tratamento
privilegiado conferido à taxação do capital levará a um estímulo à transfiguração da renda do
trabalho em renda do capital.
Stiglitz (2015) também mostra que os modelos iniciais da teoria da tributação ótima
assumiam a hipótese de que os mercados eram competitivos e que a economia poderia ser
descrita como em um modelo neoclássico. No entanto, a economia real mostra que os mercados
são imperfeitos, que uma parte significativa da renda do topo da distribuição deriva da renda de
monopólios e da habilidade de altos executivos se apropriarem de parcela significativa da renda
das empresas ou de benefícios e privilégios obtidos através de influência política. Essas rendas
são capitalizadas e o retorno é tratado como renda do capital. Tal situação, segundo Stiglitz,
justificaria uma tributação do capital a alíquotas iguais ou superiores às aplicadas às rendas do
trabalho, o que desestimularia o comportamento rent-seeking6 dos agentes e aumentaria tanto a
equidade quanto a eficiência econômica.
Em um artigo ainda mais recente, Stiglitz (2018) afirma de maneira objetiva e direta que
há uma razão simples para tributar as rendas do capital: a equidade. Na sua visão, considerando
o bem-estar geral da sociedade, os benefícios equitativos da taxação do capital superam
possíveis distorções que a taxação possa causar. Mais do que isso, ele entende que a
Pode ser compreendido como a busca de privilégios ou benefícios através da influência política, que distorce o mercado,
reduz a competição e beneficia algumas empresas ou setores em detrimento de outros, como a concessão de benefícios
financeiros ou fiscais para aumentar os lucros de uma empresa ou setor.
6
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desigualdade tem um efeito adverso na própria produtividade e, portanto, na eficiência
econômica, como pode ser verificado no seguinte trecho:
... there is increasing awareness that inequality itself may have an adverse effect on societal
well-being, and even productivity. There is an increasing awareness that living in an unequal
society changes the nature of society and that of those that live within it, with effects on
preferences and behavior of both those at the top and the bottom that would widely be agreed to
be adverse. Indeed, there is increasing evidence that inequality itself may affect productivity.
Once we take these consequences of inequality into account, the case for a progressive tax on
the income from capital, and in particular, taxing the return to what we have identified as
“capitalists’ capital” at a high rate becomes even more compelling. (STIGLITZ, 2018, pg. 4950)

Antes de Stiglitz, outros economistas do mainstream econômico, incluindo autores de
artigos considerados precursores da teoria da tributação ótima na década de 70, também já
tinham alertado para a falta de realismo das hipóteses que sustentam os resultados encontrados
pela escola. Banks e Diamond (2008), em texto que faz parte de um amplo documento
coordenado por James Mirrlees, para elaborar um diagnóstico e propor reformas para o sistema
tributário inglês, afirmam que:
We argue that a widely recognized result of the optimal tax literature – that capital income
should not be taxed, in order that individual’s choices regarding saving for future consumption
are left undistorted relative to the choices over immediate consumption– arises from
considerations of individual behaviour and the nature of economic environments that are too
restrictive when viewed in the context of both theoretical findings in richer models and the
available empirical econometric evidence. Hence such a result should be considered not robust
enough for applied policy purposes and there should be some role for including capital income
as a component of the tax base. (BANKS E DIAMOND, 2008, pg. 2)

Na visão destes autores, há evidências de correlação positiva entre a capacidade dos
indivíduos obterem renda e sua propensão a suavizar o consumo ao longo da vida por meio de
poupança, o que pode levá-los a trabalhar menos no futuro. Neste sentido, a tributação da
poupança seria um instrumento ótimo, tanto pela equidade quanto pela eficiência, ao atingir
indivíduos mais capazes e induzi-los a poupar menos hoje, evitando que trabalhem menos no
futuro (GOBETTI, 2017).
Piketty, Saez e Zucman (2013), além de destacarem a fragilidade das hipóteses que
sustentam o arcabouço teórico da escola da tributação ótima, também se mostraram
preocupados com a transfiguração da renda do trabalho em renda do capital, na ausência de
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tributação deste último. Para evitar tal situação, sugeriram uma tributação conjunta das rendas
do capital e do trabalho, submetendo a soma de todas elas à escala progressiva de alíquotas.
Piketty e Saez (2012) alertam que a elevada concentração de renda existente no mundo
é fruto das diferenças da renda do trabalho, em função de diferentes capacidades, e, sobretudo,
devido às heranças. No entanto, os indivíduos que mais recebem herança nem sempre são
aqueles que mais recebem salário, portanto, não basta tributar progressivamente a renda do
trabalho para reduzir as desigualdades e proporcionar os incentivos mais desejáveis
(GOBETTI, 2017).
No livro “O Capital no século XXI”, que se tornou uma das principais referências nessa
revisão da teoria tributária que tem ocorrido no mainstream, Piketty (2014) defende a adoção
de um imposto progressivo anual sobre o capital. Essa solução poderia conter a progressão
ilimitada da desigualdade mundial, que na sua visão cresce a um ritmo insustentável no longo
prazo, ao mesmo tempo que preservaria as forças da concorrência e os incentivos para que
novas acumulações primitivas se produzam sem cessar (PIKETTY, 2014).
A maior parte das pesquisas que têm revelado a elevada concentração de renda em todo
o mundo, especialmente no topo da distribuição, e que têm sido utilizadas para estimar
parâmetros e modelar funções de distribuição essenciais da derivação de alíquotas e estruturas
ótimas de tributação, possibilitado críticas e revisões na teoria tradicional da tributação ótima,
são baseadas em dados das declarações de imposto de renda (GOBETTI, 2017). Neste sentido,
o presente trabalho, no capítulo 3, utilizará os dados mais recentes disponíveis dos Grandes
Números DIRPF para estimar a concentração de renda no Brasil.

1.3 Tributação da renda no Brasil: breve histórico
No Brasil Império, no início do reinado de D. Pedro II, houve a primeira experiência de
um imposto de renda no Brasil. Instituído pela Lei 317, de 21 de outubro de 1843, que fixou a
despesa e orçou a receita para os dois exercícios subsequentes e estabeleceu um imposto
progressivo sobre os vencimentos recebidos dos cofres públicos. Continha nove alíquotas (dez
faixas de tributação, considerando a de isenção), sendo a mais alta de 10%. Houve uma forte
reação e a tributação não constou na lei orçamentária dos demais anos, mas estabeleceu um
movimento pioneiro na instituição do imposto de renda no Brasil (NÓBREGA, 2014).
No final do Império, começou a ganhar força no debate público a implementação
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definitiva de um imposto de renda. Em 1867, o Visconde de Jequitinhonha, rebatendo possíveis
dificuldade operacionais na sua arrecadação, afirmou:
A arrecadação deste imposto oferece algumas dificuldades, mormente a princípio; mas, em
algumas nações a boa-fé dos contribuintes diminui, em grande parte, esse inconveniente, e a boafé nasce da ilustração do povo sobre a necessidade do imposto e sobre o seu bom emprego, que
deve ser como semente lançada em terreno fértil. Talvez que, entre nós, não só a boa-fé de alguns,
mas também a bazófia de outros tornem fácil e produtiva a arrecadação. Sim, entre nós há muita
gente que antes quer parecer rica, do que confessar que é pobre. (NÓBREGA, 2014, pg. 25)

Em 1879, após consultar os maiores financistas da época, o Visconde de Ouro Preto,
então ministro da Fazenda, apresentou à Câmara dos Deputados uma proposta de instituição de
imposto sobre a renda, a qual foi rejeitada. Esta situação se repetiu em 1883, quando a proposta
do então ministro da Fazenda, o Conselheiro Lafayete, também foi rejeitada.
Com a proclamação da República, a ideia do imposto de renda passou a ser ainda mais
recorrente no debate público e, especialmente, no Congresso Nacional. A Assembleia
Constituinte de 1890/1891 discutiu a emenda do senador Muniz Freire, que instituía o imposto
sobre a renda do capital e sobre outras rendas pessoais, a qual foi rejeitada. Em janeiro de 1891,
Rui Barbosa, o primeiro ministro da Fazenda do período Republicano, dedicou 38 páginas do
seu relatório anual à defesa do imposto de renda, o qual ele considerava um imposto justo,
indispensável e necessário:
No Brasil, porém, até hoje, a atenção dos governos se tem concentrado quase só na aplicação do
imposto indireto, sob sua manifestação mais trivial, mais fácil e de resultados mais imediatos: os
direitos de alfândega. E do imposto sobre a renda, por mais que se tenha falado, por mais que se
lhe haja proclamado a conveniência e a moralidade, ainda não se curou em tentar a adaptação,
que as nossas circunstâncias permitem, e as nossas necessidades reclamam. (NÓBREGA, 2014,
pg. 27)

Nos anos subsequentes, diversos ministros da Fazenda e parlamentares defenderam a
implementação do imposto de renda, seja como uma solução para equilibrar as contas do
Tesouro ou como instrumento para reduzir as desigualdades, mas somente em 1922 o
Congresso Nacional aprovou a instituição do imposto de renda, que foi implementado em 1924.
Como ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, o imposto de renda pessoa física no
Brasil teve alíquotas moderadas no início, alcançando 8%, mas com uma ampla base de rendas
do capital e do trabalho (GOBETTI; ORAIR, 2017). A alíquota máxima foi aumentando
gradualmente, chegando a 20% em 1944 e saltando para 50% em 1948, após o fim da Segunda
Guerra Mundial. Permaneceu neste patamar até 1961, quando aumentou para 60%, no governo
Jânio Quadros e, logo depois, no governo João Goulart, aumentou novamente para 65%, o
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maior percentual da história brasileira. Em 1965, um ano após o golpe militar, a alíquota
máxima retornou a 50%, enquanto nos EUA essa taxa foi reduzida de 90% para 70%. Apesar
disso, a estrutura do imposto de renda ainda podia ser considerada progressiva, não apenas por
causa de sua alíquota máxima, mas devido à existência de 13 faixas de tributação e a uma ampla
base tributária que abrangia rendas do trabalho e do capital (GOBETTI; ORAIR, 2017).
A partir da influência da escola da tributação ótima, em 1989, o governo do então
presidente José Sarney reduziu o número de faixas do IRPF, que naquele momento eram nove,
para três (incluindo a de isenção) e a alíquota máxima de 50% para 25%, reduzindo a
progressividade do imposto de renda. Contraditoriamente, essas mudanças ocorreram de forma
quase concomitante à aprovação da Constituição Federal de 1988, que praticamente estabeleceu
a progressividade tributária como um princípio (BRASIL, 1988, art. 145, § 1º), além de ter
introduzido as bases para um Estado de bem-estar social no Brasil, com o reconhecimento de
uma série de demandas sociais represadas durante a ditadura (GOBETTI; ORAIR, 2016).
Na mesma linha do governo Sarney, também sob influência da escola de tributação
ótima, o governo FHC, em 1995, isentou de qualquer tributação os lucros ou dividendos
distribuídos, que até então eram tributados a 15%, como os demais ganhos de capital. Nessa
mesma ocasião, foi instituída a figura dos Juros Sobre Capital Próprio (JSCP), uma despesa
fictícia que a empresa poderia deduzir do pagamento do seu imposto com o objetivo de
equipará-la com outra empresa que estivesse endividada e que, nesse caso, abateria o gasto com
juros do seu lucro para efeitos de cálculo do imposto. A tributação dos lucros foi reduzida por
essas duas medidas adotadas no governo FHC.
Segundo Gobetti e Orair (2016), tais medidas adotadas na década de 80 e 90 não
ajudaram a aumentar os investimentos no Brasil e, “de maneira inequívoca”, consolidaram o
quadro de subtributação do lucro no país, contribuindo para a baixa progressividade do IRPF.
Em uma comparação internacional, utilizando dados de 2018 e considerando os 36
países membros da OCDE, que reúne economias desenvolvidas e algumas em desenvolvimento
que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado, apenas
a Estônia isenta totalmente do imposto de renda os lucros distribuídos a pessoas físicas, como
faz o Brasil (GOBETTI; ORAIR, 2016). Ainda que a alíquota de tributação do lucro na pessoa
jurídica seja mais elevada no Brasil do que na média dos países da OCDE (34% ante 23,8%),
na tributação combinada entre pessoa física e jurídica, o Brasil tributa abaixo da média da
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OCDE (34% ante 42%) e bem abaixo de países como Irlanda, Coréia do Sul, Canadá,
Dinamarca, França, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Israel, Alemanha, Estados Unidos,
Austrália, Noruega, Áustria e Suécia, que tributam entre 45% e 58%, como pode ser verificado
no gráfico 1 a seguir.
GRÁFICO 1

Fonte: Orair (2019)

Em relação à alíquota marginal máxima do IRPF, o Brasil também tributa os mais ricos
bem menos do que a média dos países da OCDE (27,5% ante 42,7%) 7. Na comparação com
esse grupo de países, a maior alíquota do Brasil só não é inferior à de cinco países do leste
europeu, região onde a teoria da tributação ótima conseguiu mais espaço para aplicar seus
experimentos contra a progressividade tributária e contra a taxação do capital. A alíquota
marginal máxima do IRPF no Brasil é menos da metade do que a aplicada em países como
Suécia, Portugal, Japão e Dinamarca (vide gráfico 2).

Em 1998, a alíquota máxima passou de 25% para 27,5%. Desde então, a única mudança nas alíquotas do IRPF ocorreu em
2009, que foi a adoção de duas alíquotas intermediárias, de 7,5% e 22,0%, mantendo-se a de 15% e a de 27,5% que já existiam.
7
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GRÁFICO 2

Fonte: Orair (2019)

Ainda que a carga tributária brasileira seja bem próxima da carga tributária média dos
países da OCDE (32,3% do PIB ante 34,2% do PIB, em 2016), quando observamos a carga
tributária que incide sobre a renda, o lucro ou ganhos de capital, percebe-se que a do Brasil é
bastante inferior à média da OCDE (6,5% do PIB ante 11,3% do PIB), como podemos observar
nos gráficos 3 e 4.
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GRÁFICO 3

Fonte: Orair (2019)

GRÁFICO 4
Carga tributária sobre a renda, lucro e ganhos de capital - % do PIB
Brasil e países da OCDE, 2016
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Fonte: OCDE Revenue Statistics 2018. Elaboração própria.

Esta situação é explicada pela composição da carga tributária brasileira, que revela uma
participação da tributação sobre bens e serviços bem superior à média da OCDE (40,9% contra
32%), em detrimento da participação dos impostos sobre a renda (22,4% ante 33,6%). A
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tributação sobre a propriedade é baixa no Brasil, mas está alinhada com o que acontece no resto
do mundo, sendo até mesmo ligeiramente superior à média da OCDE (6,2% ante 5,6%) 8. A
participação dos impostos sobre a folha de pagamentos no total da carga tributária também está
em linha com a média da OCDE (28,5% ante 27,9%), como pode-se observar no gráfico 5.
Destacamos que a elevada participação da tributação indireta na carga tributária brasileira,
especialmente através dos impostos sobre bens e serviços, colabora para a regressividade do
sistema tributário brasileiro, como veremos no próximo capítulo. Some-se a isso a baixa
progressividade da tributação direta, em função da baixa taxação sobre as rendas do capital e
da baixa progressividade na taxação das rendas do trabalho.
GRÁFICO 5

Fonte: Orair (2019)

Reverter esse quadro e conferir maior progressividade ao sistema tributário é
fundamental para reduzir a elevada concentração de renda no Brasil. Se, por um lado, verificase um ambiente favorável internacionalmente no debate teórico e empírico, especialmente após
a divulgação dos trabalhos coordenados por Piketty, por outro lado, as resistências internas a
qualquer medida de progressividade parecem ter crescido nos últimos anos. Algumas poucas

No entanto, deve-se observar que o imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA) é considerado, no Brasil,
tributação sobre patrimônio, o que não ocorre nos demais países. Depurando-se o IPVA, a tributação sobre patrimônio tem um
peso bem inferior no Brasil do que o observado na média da OCDE.
8
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tentativas, que a priori tinham esse objetivo, ocorridas no início do segundo mandato da
presidenta Dilma, pouco antes da sua deposição pelo golpe de 2016, como a medida provisória
694, de setembro de 2015, que limitava a dedução dos juros sobre o capital próprio no imposto
de renda da pessoa jurídica, ou o parecer original da relatora da medida provisória 675, de maio
de 2015, que aumentava a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) das instituições
financeiras, foram rejeitados pelo Congresso Nacional. Há, nas duas casas do Congresso
Nacional, projetos para restabelecer a tributação sobre os dividendos distribuídos a pessoas
físicas ou para conferir maior progressividade à tabela do IRPF, mas os mesmos estão parados
há anos, em função dos poderosos interesses políticos ou econômicos contrários às suas
tramitações.
Hanni e Martner (2017), analisando a situação na América Latina, afirmam que é
fundamental reconstruir os acordos fiscais e estimular um maior senso de reciprocidade na
região para melhorar a distribuição de renda. No entanto, para que isso ocorra no Brasil, é
necessário antes conquistar os corações e mentes dos brasileiros, que ficaram, nos últimos anos,
mais conservadores em relação à redistribuição, à tributação e à atuação do Estado, como
observam Silveira e Passos (2018).
Não é raro percebermos no debate público um preconceito generalizado e, muitas vezes,
uma verdadeira ojeriza ao pagamento de tributos. Um dos argumentos mais utilizados contra
os tributos é que eles representariam uma apropriação por parte do Estado daquilo que pertence
aos indivíduos, os quais deveriam ter, segundo esta concepção, o direito de usar seus bens da
forma que desejarem. No entanto, como bem alertam Murphy e Nagel (2005), é importante
rememorarmos que não existem direitos de propriedade independentes ou anteriores ao sistema
tributário. Os referidos autores destacam que os direitos de propriedade são produtos de um
conjunto de leis e convenções do qual o sistema tributário faz parte.
O mundo sem governo seria o estado de natureza de Hobbes, isto é, uma guerra de todos
contra todos. Neste cenário, na visão de Murphy e Nagel (2005), o nível de bem-estar de todos
seria muito baixo e aproximadamente o mesmo. Dessa forma, eles defendem que não faz
qualquer sentido imaginar que possa existir uma renda de mercado natural, que exista de
maneira autônoma à existência do Estado. Neste sentido, a cobrança de impostos não viola
qualquer direito de propriedade, pois a sua existência, juntamente com o sistema legal que rege
contratos, doações, heranças etc., coexiste com a própria definição do direito de propriedade
(MURPHY; NAGEL, 2005).
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Se por um lado não faz qualquer sentido imaginar a sociedade que vivemos sem um
sistema tributário, por outro, faz-se necessário avaliar esse sistema em função de sua eficácia
relativa à promoção de metas sociais legítimas ou pactuadas. No caso brasileiro, uma das metas
pactuadas na Constituição Federal de 1988 é a erradicação da pobreza e da marginalização e a
redução das desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 1988, art. 3º). Para alcançar esses
objetivos, especialmente de redução das desigualdades, a Constituição Federal reservou um
papel central para o sistema tributário, ao determinar que “sempre que possível, os impostos
terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte...”
(Brasil, 1988, art. 145, § 1º).
No entanto, o princípio constitucional de que os impostos devem ser graduados segundo
a capacidade contributiva de cada um não foi devidamente valorizado na regulamentação do
sistema tributário (OXFAM, 2018). Até mesmo na década de 2000 e na primeira metade da
década atual, período que houve uma queda mais acentuada na desigualdade de renda medida
pelo coeficiente de Gini (ARRETCHE, 2018), nenhuma mudança significativa foi feita na
tributação no sentido de torná-la mais progressiva.
A regressividade do sistema tributário favorece a manutenção (ou ampliação) da parcela
de renda que é apropriada pelos mais ricos e ajuda a explicar os resultados apresentados por
Morgan (2017), que revela que o aumento da participação da base da pirâmide (50% mais
pobres) na apropriação de renda entre 2001 e 2015, no Brasil, ocorreu em detrimento da menor
participação da classe média (40% intermediários), enquanto a participação dos mais ricos
(10% mais ricos) ficou estável no período. Estes resultados estão em linha com os encontrados
por Medeiros, Souza e Castro (2015).
Ainda que existam muitos elementos que nos permitam perceber que o sistema tributário
é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, deve-se ter clareza de que os
impostos são coletados para alguma finalidade. E esta finalidade, ou seja, como e onde os
recursos arrecadados são alocados, também deve fazer parte dos critérios de avaliação de justiça
social. Portanto, além de verificar se os impostos são cobrados de maneira equânime, deve-se
verificar se é justa a maneira global pela qual o governo trata os cidadãos – os impostos
cobrados e os gastos efetuados (MURPHY; NAGEL, 2005). Nesta mesma linha, Musgrave
(1993) também defende que uma análise mais aprofundada acerca da equidade no sistema
tributário requer uma análise de como os tributos são gastos.
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Neste sentido, no capítulo 2 abordaremos a questão da desigualdade de renda de uma
forma mais ampla, buscando compreender como ela pode ser impactada tanto pela tributação
quanto pelos gastos públicos. Antes, porém, o capítulo fará uma breve discussão metodológica
sobre como se mede a desigualdade.
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2. MEDINDO A DESIGUALDADE
A desigualdade está presente em diversos aspectos ou dimensões das relações humanas.
No presente trabalho, a palavra desigualdade faz referência à forma como a renda é distribuída
em uma sociedade.
Um dos objetivos clássicos da política fiscal é justamente a redução da desigualdade de
renda nos países. Esse objetivo pode ser alcançado tanto pela tributação quanto pelos gastos
sociais, seja através de transferências monetárias ou pela oferta pública de bens e serviços à
população, especialmente em educação e saúde (DWECK, SILVEIRA; ROSSI, 2018). Nos
últimos anos, muitos estudos têm se dedicado à análise dos impactos distributivos da política
fiscal em diversos países do mundo. Para os países em desenvolvimento, especialmente os da
América Latina, de acordo com Silveira (2018, no prelo), destacam-se as estimativas do
Commitment to Equity Project, coordenado pela Profa. Nora Lustig, e as da Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), nos estudos de Michel Hanni, Ricardo
Martner, Juan Pablo Jiménez e Juan Carlos Sabaini. No Brasil, destacam-se estudos realizados
por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
No entanto, antes de explorar alguns dos principais estudos que têm procurado medir os
impactos distributivos da política fiscal, faz-se necessário compreender como se mede a
desigualdade. A escolha do método tem implicações profundas no resultado e pode significar
recomendações opostas de política, ainda que se parta do mesmo objeto de análise.
Deste modo, o presente capítulo está dividido em duas seções: a primeira, debate
algumas formas de medir desigualdade; e a segunda, aborda alguns trabalhos que têm buscado
medir desigualdade em países em desenvolvimento, particularmente na América Latina e no
Brasil, com foco prioritário no debate sobre os estágios de distribuição de renda, ou seja, o
efeito distributivo a cada etapa de incorporação das intervenções governamentais na renda –
seja através da concessão de benefícios monetários, desconto dos tributos diretos, incidência da
tributação indireta ou transferências indiretas, como a utilização de serviços públicos de
educação e saúde.

2.1 Como medir desigualdade
A forma como se mede a desigualdade é fundamental e, muitas vezes, determinante para
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o resultado a ser encontrado. Como bem observa Medeiros (2012), “toda medida de
desigualdade social expressa valores morais, ou seja, por detrás de procedimentos matemáticos
aparentemente neutros há uma filosofa de justiça implícita”.
Uma maneira bastante usual de se observar a desigualdade é ordenar a distribuição de
acordo com o nível crescente de renda e verificar qual a fatia da renda que é apropriada por
cada parcela da população. Essa tarefa pode ser facilitada com o auxílio de gráficos ou
indicadores síntese. Em algumas situações, a utilização de um indicador pode ser preferível,
pois facilita comparações, mas, por outro lado, implica perda de informações sobre a
distribuição como um todo, que pode ser preservada caso se utilize a representação gráfica.
Escolhemos algumas formas de medir desigualdade para apresentar na presente seção.
Ainda que reconheçamos a importância de outras formas que não serão apresentadas aqui,
justificamos a escolha destas em função de serem as mais utilizadas nos trabalhos que
apresentaremos na sequência.
Dentre as representações gráficas mais utilizadas, destacamos a curva de Lorenz e a
curva de concentração. A curva de Lorenz é um gráfico no qual um eixo representa as frações
acumuladas da população (em ordem crescente dos rendimentos) e o outro representa as frações
acumuladas da renda total. A linha diagonal no gráfico (linha de 45º) representa a curva de
perfeita igualdade, ou seja, nessa distribuição cada indivíduo da população receberia a mesma
fração da renda (vide gráfico 6 a seguir). Quanto maior for a distância entre a curva de Lorenz
e a linha diagonal, maior será a desigualdade da distribuição.

GRÁFICO 6

Fonte: Medeiros (2012)
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A curva de concentração guarda semelhanças com a curva de Lorenz, mas enquanto esta
se refere à distribuição de uma única variável ao longo da população, aquela é construída a
partir da distribuição de duas variáveis na população. Ou seja, a curva de concentração é um
gráfico de frações de uma distribuição acumulada contra frações de outra distribuição
acumulada (a variável de distribuição e ordenação são diferentes). As curvas de concentração
são particularmente úteis para estudar a distribuição dos componentes da renda total pelos
estratos de renda da população (MEDEIROS, 2012).
O gráfico 7 a seguir, retirado de Medeiros (2012), ilustra a curva de concentração da
distribuição do auxílio-renda em uma população hipotética de cinco membros (A, B, C, D e E).
O gráfico mostra que os 40% mais pobres recebem mais de 40% do benefício (na verdade, mais
de 60%), razão pela qual a curva de concentração está acima da linha de perfeita igualdade.
Desse modo, percebemos que sempre que a curva de concentração for progressiva, ela estará
situada acima da linha de perfeita igualdade. A curva tem um formato horizontal quando as
pessoas daquele estrato de renda não são beneficiadas pelo programa que a curva se refere.
Quando a curva de concentração estiver abaixo da linha de perfeita igualdade, indica
regressividade do benefício naquela faixa de distribuição específica. No exemplo hipotético do
gráfico a seguir, percebemos que os 20% mais ricos da distribuição se apropriam de mais do
que 20% do auxílio-renda (na verdade, se apropriam de quase 40% do programa), indicando
regressividade do benefício na parte do gráfico em que curva de concentração está abaixo da
linha de perfeita igualdade.

GRÁFICO 7

Fonte: Medeiros (2012)
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Dentre os indicadores sínteses, destacamos o coeficiente de Gini e o coeficiente de
concentração. O coeficiente de Gini é uma medida de quanto a distribuição se distancia da
igualdade perfeita e varia entre zero e um. Quanto mais próximo de zero for o coeficiente,
significa uma melhor distribuição de renda, e quanto mais próximo de um, significa uma maior
concentração de renda. No limite, o Gini será zero se a renda for distribuída exatamente da
mesma forma entre todos os indivíduos e será um se apenas um indivíduo concentrar toda a
renda disponível. Matematicamente, o Gini pode ser interpretado como o dobro da diferença
existente entre a curva de Lorenz e a linha de perfeita igualdade.
O coeficiente de concentração mede como uma fonte de renda é distribuída em relação
à renda e, geralmente, pode variar entre -1 e 1. Nos casos extremos, um coeficiente de
concentração igual a -1 significa que toda a renda daquela fonte é apropriada pelo indivíduo
mais pobre na distribuição de renda total; um coeficiente de concentração igual a 1 significa
que toda a renda daquela fonte é apropriada pelo indivíduo mais rico na distribuição total.
Matematicamente, o coeficiente de concentração de um rendimento positivo equivale ao dobro
da área entre a curva de concentração e a linha de perfeita igualdade. As áreas acima da linha
de igualdade entram negativamente no cômputo.
Deve-se observar que para parcelas de renda com valores negativos (caso dos impostos),
os resultados dos coeficientes de concentração devem ser interpretados com sinal invertido, ou
seja, se o coeficiente de concentração de um tributo for próximo a 1, então ele é muito
progressivo, pois incide mais sobre os mais ricos. Se for próximo a -1, então ele é regressivo,
pois incide mais sobre os mais pobres (MEDEIROS; SOUZA, 2013).
Os coeficientes de concentração são bastante úteis para decompor a desigualdade total
de rendimentos segundo cada uma de suas fontes. A soma ponderada dos coeficientes de
concentração dos componentes de uma variável agregada é igual ao coeficiente de Gini da
distribuição dessa variável agregada. Ainda que o coeficiente de concentração de uma variável
seja positivo, ele pode indicar que a variável é progressiva, desde que seu valor seja inferior ao
coeficiente de Gini da variável agregada. Por outro lado, sempre que o coeficiente de
concentração assumir um valor negativo, a variável que ele representa será progressiva (de
maneira intuitiva, percebe-se que um coeficiente de concentração negativo será sempre menor
que o Gini, já que este não assume valores negativos).
A avaliação de quanto um imposto ou uma transferência de renda pode impactar sobre
a desigualdade deixa mais clara a noção de que o método adotado é fundamental para
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determinar o resultado da medição. Uma forma bastante usual de medir a progressividade9 de
um imposto ou de uma transferência sobre a distribuição de renda é comparar a desigualdade
verificada na distribuição com e sem a fonte de renda em questão (LERMAN; YITZHAKY,
1985). Esse método, no entanto, desconsidera uma possível reordenação da distribuição de
renda causada pela tributação ou pela transferência (LERMAN; YITZHAKY, 1985, 1995).
Como bem alerta Hoffmann (2007), algumas transferências, como benefícios previdenciários,
causam uma enorme reordenação das rendas, tornando essencial o debate sobre qual ordenação
deve ser adotada ao se calcular uma medida de progressividade.
De forma ilustrativa, para ajudar na compreensão de uma situação de reordenação,
vamos considerar os seguintes exemplos fictícios:
1) Existem dois indivíduos, A e B, com rendas respectivas de $50 e $5. Aplica-se um
imposto de $2 sobre o indivíduo A, que é totalmente transferido ao indivíduo B. As
rendas finais de A e B são, respectivamente, $48 e $7. Portanto, a política resultou
em redução da desigualdade, sem reordenar as posições de renda dos indivíduos.
2) Existem dois indivíduos, A e B, com rendas respectivas de $11 e $8. Aplica-se um
imposto de $2 sobre o indivíduo A, que é totalmente transferido ao indivíduo B. As
rendas finais de A e B são, respectivamente, $9 e $10. Já neste caso, a política
resultou em redução da desigualdade, mas com reordenação nas posições de renda
dos indivíduos.
Os exemplos mostram que impostos e transferências exercem dois efeitos distintos,
embora relacionados: 1) reduzem a distância entre ricos e pobres sem alterar suas posições na
distribuição da renda; e 2) afetam alguns indivíduos o suficiente para reordenar suas posições
na distribuição de renda (LERMAN; YITZHAKY, 1995).
Rossi et al. (2019), em crítica a um estudo divulgado pelo então Ministério da Fazenda
(Brasil, 2018), evidenciam como a reordenação pode influenciar no resultado de uma análise.
O estudo do ministério, no intuito de defender a Emenda Constitucional 95, de 2016, conhecida
como Teto de Gastos ou Novo Regime Fiscal, afirma não ser verdadeira a crítica de que o Teto
de Gastos aumentaria a concentração de renda.
Segundo o documento do governo, o teto levaria a medidas de ajuste fiscal, como a
reforma da previdência, que combateria privilégios e melhoraria a distribuição de renda. Para
provar o argumento, o estudo afirma que 42% dos benefícios previdenciários no Brasil são

Considera-se um tributo (t) progressivo se sua razão média (t/x) cresce com x (renda inicial), e regressivo caso contrário; já
um benefício é considerado progressivo quando é proporcionalmente maior para os que têm renda menor (Lambert, 2001).
9
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pagos para os 20% mais ricos da população, utilizando os dados da PNAD de 2015. No entanto,
esse resultado é encontrado a partir de uma análise ex-post, ou seja, considerando-se a
ordenação da renda após a transferência dos benefícios previdenciários.
Rossi et al. (2019) afirmam que essa análise é parcial e tautológica, pois uma pessoa que
mora sozinha e recebe R$ 1.603,00 da previdência, sendo essa sua única fonte de renda, já
figura entre os 20% mais ricos, segundo os dados da PNAD em análise. Mas essa pessoa só
figura entre os mais ricos em função do benefício recebido, portanto foi a transferência de renda
que colocou a pessoa no quinto superior de renda da distribuição. Os referidos autores mostram
que se a análise fosse feita ex-ante, ou seja, considerando-se a ordenação de renda sem o
pagamento dos benefícios, a conclusão seria que a previdência é uma transferência de caráter
progressivo, que ajuda a reduzir a desigualdade. Além do mais, a proporção das pessoas idosas
abaixo da linha da pobreza, que atualmente é próxima de 5%, superaria o patamar de 60%, caso
não existissem as rendas previdenciárias 10.
Sem deixar de considerar a possibilidade de que a estimativa global da desigualdade
através da ordenação ex-ante ou ex-post seja a mais adequada para algumas situações
específicas (como para responder a pergunta: “em que medida a desigualdade de renda líquida
de impostos e transferências é menor que a desigualdade da renda bruta?”), destacamos que,
geralmente, nenhuma das duas formas é a ideal para medir a progressividade de um tributo ou
uma transferência (LERMAN; YITZHAKY, 1985, 1995; HOFFMANN, 2007). Isso ocorre
porque, para fins de implementação de uma política pública, as mudanças, usualmente, são
marginais (LERMAN; YITZHAKY, 1995). Ou seja, considerando o exemplo anterior, não
seria razoável pensar que todo o benefício previdenciário deixaria de ser pago de uma hora para
a outra, tampouco seria razoável imaginar que ele não existe e que passaria a ser pago todo de
uma vez.
Nos associamos à compreensão de Lerman e Yitzhaky de que, para analisar a
progressividade do benefício previdenciário, o mais apropriado seria verificar como um
pequeno incremento (ou redução) do benefício afetaria a distribuição de renda, considerando a
renda posterior, ou seja, o impacto de um real a mais ou a menos dada a política social ou
tributária em questão (LERMAN; YITZHAKY, 1985, 1995; HOFFMANN, 2007). Além de ser
mais realista, considerando que as mudanças nas políticas públicas ocorrem de forma
incremental, esse tipo de análise tem a vantagem de que mudanças marginais, geralmente, não

Os autores reconhecem que esta é um hipótese esdrúxula, pois sabem que os benefícios beneficiários não deixariam de existir
uma hora pra outra. Mencionam a hipótese apenas para fins didáticos, para contrapor à hipótese, que também consideram
esdrúxula, de que os benefícios não existem e passam a existir de repente.
10
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implicam em reordenação da distribuição de renda (LERMAN; YITZHAKY, 1995).

2.2

O que tem sido medido

2.2.1 Commitment to Equity Project
Lustig, Pessino e Scott (2013) fazem uma síntese de alguns trabalhos realizados no
âmbito do Commitment to Equity Project que analisam o impacto dos impostos e dos gastos
sociais na desigualdade e pobreza na Argentina, Bolívia, Brasil, México, Peru e Uruguai. Para
todos os países, os estudos foram feitos com uma metodologia comum, utilizando os
microdados obtidos de pesquisas domiciliares. A maioria dos estudos analisados foca na
incidência da política fiscal no ano específico de 2009, com exceção dos estudos para Argentina
e México, que focam na variação da incidência da política fiscal ao longo de um determinado
período de tempo.
A síntese utiliza cinco conceitos distintos de renda: de mercado; de mercado líquida;
disponível; pós-fiscal; e renda final. A renda de mercado é a renda corrente total antes do
pagamento de impostos diretos, que é igual à soma de: salários brutos e remunerações nos
setores formais e informais (renda auferida); renda do capital nos setores formais e informais;
autoconsumo; aluguel imputado para residência ocupada pelo proprietário; transferências
privadas (remessas e outras transferências privadas como pensão alimentícia); e proventos de
aposentadoria oriundos dos sistemas de previdência social exclusivamente contributivos11. A
renda de mercado líquida é igual à renda de mercado menos: o imposto de renda pessoal direto
sobre todas as fontes de renda que são tributáveis; e todas as contribuições para o sistema de
seguridade social, com exceção das que vão diretamente para os sistemas de capitalização. A
renda disponível é igual à renda de mercado líquida somada às transferências governamentais
diretas (principalmente transferências monetárias, mas pode incluir transferência de alimentos).
A renda pós-fiscal é a soma da renda disponível com subsídios indiretos, menos os impostos
indiretos. A renda final é a renda pós-fiscal mais as transferências governamentais na forma de
serviços gratuitos ou subsidiados em educação, saúde e habitação, menos as taxas que são pagas
para utilizar esses serviços.
Para fins dos trabalhos realizados no Commitment to Equity Project, define-se uma
transferência ou imposto como progressivo (regressivo) se ele resulta em uma distribuição

Como é o caso da maior parte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e dos Regimes Próprios de Previdência Social
(RPPS) no Brasil.
11
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menos (mais) desigual que a renda de mercado.
Dentre os principais resultados encontrados, destacamos os seguintes: impostos
diretos e transferências monetárias reduzem a desigualdade e a pobreza de forma significativa
na Argentina, no Brasil e no Uruguai, em uma menor intensidade no México e relativamente
pouco na Bolívia e no Peru; enquanto os impostos diretos são progressivos, o seu impacto
redistributivo é pequeno, pois os impostos diretos como proporção do PIB são baixos; as
transferências monetárias são bastante progressivas em termos absolutos, exceto na Bolívia,
onde os programas são não direcionados para a população mais pobre; na Bolívia e no Brasil,
os impostos indiretos quase anulam o impacto da redução da pobreza das transferências
monetárias. Oferta pública (gratuita ou subsidiada) de educação e saúde reduzem desigualdade
em todos os países de forma bem mais significativa do que as transferências monetárias.
Especificamente em relação ao Brasil, a desigualdade (medida pelo índice de Gini),
apresenta, para cada um dos estágios de distribuição de renda, as seguintes quedas na
comparação com a renda de mercado: renda de mercado líquida, 1,9%; renda disponível, 5,5%;
renda pós-tributação, 5,8%; e renda final, 23,7%. Dos seis países analisados, o Brasil é o que
apresenta a maior queda na desigualdade em função da oferta de serviços públicos de saúde e
educação.
Para entender melhor esta queda da desigualdade no Brasil em função dos serviços
públicos de saúde e educação, recorremos a outro trabalho no âmbito do Commitment to Equity
Project. Em trabalho mais recente, Lustig (2015) analisa de maneira mais aprofundada o
impacto redistributivo dos gastos públicos em educação e saúde em treze países em
desenvolvimento. Os países estudados são: Armênia, Bolívia, Brasil, Chile Colômbia, El
Salvador, Etiópia, Guatemala, Indonésia, México, Peru, África do Sul e Uruguai. Utiliza-se a
mesma metodologia para todos os países e as fontes dos dados são pesquisas domiciliares
realizadas entre 2009 e 2012 (no caso do Brasil, a Pesquisa de Orçamento Familiar – POF
2009).
A autora justifica a importância do estudo afirmando que dois indicadores
fundamentais do compromisso de uma sociedade em equalizar oportunidades e reduzir a
pobreza e a exclusão social são: 1) a parcela da renda total que é dedicada aos gastos sociais; e
2) o nível de progressividade destes gastos. Nesse sentido, o estudo visa examinar o nível, o
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impacto redistributivo e a progressividade dos gastos governamentais em educação e saúde nos
países mencionados.
Primeiramente, faz-se necessário estimar o valor do benefício em espécie. O trabalho
opta por um método bastante utilizado, mas que a própria autora reconhece ser imperfeito, que
é o de considerar como valor do benefício o custo médio da sua provisão. Dentre os problemas
do método, ele ignora que as pessoas podem dar a um serviço público um valor diferente do
seu custo efetivo, como também não considera possíveis diferenças de gastos dentre os
diferentes grupos de renda ou regiões. Mesmo sabendo destas restrições, a autora afirma que
diante das limitações de dados disponíveis, o método do custo médio da provisão é a melhor
estimativa possível.
Para calcular a contribuição dos gastos em educação e saúde na redução geral da
desigualdade, é necessário estimar a incidência das demais intervenções fiscais, como os
impostos diretos e indiretos, as transferências diretas e os subsídios indiretos. Para tais
informações, a autora recorre a estimativas realizadas em outros trabalhos. Ao contrário do
estudo apresentado anteriormente, este utiliza apenas três níveis de renda: de mercado, pósfiscal e renda final. A renda de mercado e a renda final permanecem com os mesmos
significados. A renda pós-fiscal engloba as etapas definidas no estudo anterior como renda de
mercado líquida, renda disponível e a própria renda pós-fiscal.
Neste trabalho, a autora classifica um gasto como regressivo quando o coeficiente de
concentração é maior do que o índice de Gini da renda de mercado. Por outro lado, o gasto é
considerado progressivo quando o coeficiente de concentração é menor do que o índice de Gini
da renda de mercado. Um gasto é considerado pró-pobres quando o coeficiente de concentração
não é apenas menor do que índice de Gini da renda de mercado, mas também tem um valor
negativo. Um coeficiente de concentração negativo implica que o gasto per capita tende a ser
maior quanto mais pobre for o indivíduo (isso não precisa ocorrer em todo os níveis de renda;
o coeficiente de concentração será negativo se a curva de concentração estiver acima da linha
de 45º). Quando o coeficiente de concentração é igual a zero, o gasto per capita é o mesmo ao
longo da distribuição: o gasto é neutro em termos absolutos. Por definição, gastos públicos que
são pró-pobres (ou neutros em termos absolutos) também são progressivos, mas o inverso não
é necessariamente verdadeiro.
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Dentre os países analisados, há uma enorme heterogeneidade, seja em termos de
tamanho, de orçamento ou de nível dos gastos sociais. O Brasil, a África do Sul e a Bolívia são
os países com maior proporção de gastos primários em relação ao PIB, no entanto, esses países
não estão entre os que gastam a maior parcela de seu orçamento (considerando apenas os gastos
primários) em saúde e educação. A Colômbia, com 43% do seu orçamento alocado em saúde e
educação, lidera o grupo neste critério. Já o Brasil alocava12 apenas 25% dos seus gastos
primários em saúde e educação, uma das participações mais baixas dentre o grupo de países.
Bolívia e África do Sul destinavam, respectivamente, 36% e 34% dos seus gastos primários
para saúde e educação.
A autora destaca que, em todos os treze países em desenvolvimento do grupo em
análise, os gastos em saúde e educação como proporção do PIB são mais elevados que em
países desenvolvidos, quando estes tinham a renda equivalente à que os países em
desenvolvimento têm hoje. Dentre as mudanças que levaram ao aumento de patamar dos gastos
sociais, o estudo destaca o papel do aprimoramento da democracia, em linha com a explicação
de Peter Lindert13.
Em relação à queda da desigualdade após a incidência fiscal, o estudo aponta que ela
ocorre de modo mais acentuado nos países em que há maior desigualdade na renda de mercado,
contrariando o “paradoxo de Robin Hood” de Lindert (2004), segundo o qual a redistribuição
dos ricos para os pobres é menos presente quando e onde ela é mais necessitada.
A queda da desigualdade também é mais acentuada nos países de maior renda. O fato
dos países de maior renda na amostra serem também os mais desiguais poderia levantar a
suspeita de que a desigualdade cai mais nestes países por terem maior capacidade de levantar
receitas para financiar gastos sociais mais elevados. No entanto, os testes realizados pela autora
não apontam qualquer causalidade entre estes eventos.
Para medir a contribuição dos gastos públicos em saúde e educação para a queda da
desigualdade final, o trabalho compara a queda da desigualdade da renda final em relação à
renda de mercado com a queda da desigualdade da renda pós-fiscal (esta última não inclui a
estimativa de gastos em espécie em saúde e educação públicas) também em relação à renda de
mercado. Como pode ser visto no quadro a seguir, o Brasil é país com maior queda absoluta do
índice em função dos gastos públicos em saúde e em educação. Já a contribuição marginal

12
13

Dado referente a 2009, ano da realização da POF que foi utilizada no trabalho.
Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century, 2004.
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destes gastos como proporção da redução total da desigualdade foi de 76% no Brasil, ou seja,
da queda da desigualdade de renda no Brasil, comparando a renda de mercado com a renda
final, 76% foi em função dos gastos públicos em saúde e educação. Na Bolívia e na Guatemala
essa contribuição marginal chegou a 100%, o que significa que todas as outras intervenções
fiscais combinadas não foram capazes de causar qualquer redução na desigualdade.
TABELA 1

Em relação à progressividade e ao quão pró-pobres são os gastos públicos em saúde
e educação, como já exposto, a análise será feita comparando-se os coeficientes de concentração
respectivos com o índice de Gini de mercado. Deve-se mencionar que o estudo utiliza a renda
per capita de mercado, isto é, a renda inicial, para ordenar as famílias na construção do
coeficiente de concentração, diferente do que defendem autores como Silveira (2008) e
Hoffmann (2007), que entendem que é mais consistente a avaliação feita com base na ordenação
da renda final. Todavia, cabe observar que em benefícios universais e mais concentrados nos
mais pobres – logo, com menos efeitos de reordenação expressiva –, o indicador de
progressividade não difere tanto entre o baseado na renda anterior e posterior.
Os resultados encontrados revelam que os gastos com educação são pró-pobres ou
neutros em todos os países, com exceção da Etiópia, onde os 20% mais ricos ficam com 35%
dos gastos da educação. Utilizando como critério de referência a parcela dos gastos destinada
aos 20% mais pobres, os dados mostram que os gastos em educação são mais pró-pobres no
Brasil, seguido do Uruguai e do Peru, onde o quinto mais pobre da população se apropria de,
respectivamente, 29,1%, 27% e 26,7% dos gastos em educação.
O estudo também analisa a progressividade dos gastos em educação desagregados
por nível: pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e nível superior. Os coeficientes de
concentração negativos confirmam que os gastos totais em educação são pró-pobres em todos
os países, com exceção da Bolívia, Guatemala e Indonésia, onde os coeficientes de
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concentração muito próximo de zero indicam neutralidade em termos absolutos, além da
Etiópia, onde o índice de concentração positivo confirma que os gastos totais em educação neste
país são progressivos (índice de concentração inferior ao índice de Gini de mercado) apenas em
termos relativos.
No Brasil, o gasto público total em educação e em cada um de seus níveis mostrou-se
pró-pobres, com exceção dos gastos com ensino superior, que não tem essa característica em
nenhum dos países analisados. Ainda assim, os gastos com ensino superior revelaram-se
progressivos no Brasil, mas com baixo grau de progressividade, na comparação com alguns
países analisados, já que seu coeficiente de concentração foi relativamente próximo ao índice
de Gini de mercado. Considerando que os dados utilizados para a análise são da POF 2009,
período em que estava se consolidando um modelo de expansão e interiorização do ensino
superior, com estabelecimento de cotas raciais e de renda para o ingresso no ensino público
superior, implementado pelos governos do presidente Lula (2003-2010) e dado sequência no
primeiro mandato da presidente Dilma (2011-2014), é possível que o grau de progressividade
dos gastos com ensino superior no Brasil seja maior hoje. Essa hipótese, no entanto, não será
testada no presente trabalho, mas fica como sugestão para trabalhos futuros, especialmente após
a divulgação da POF 2018-201914, que deve ocorrer ainda esse ano.
Na sequência, analisando-se a progressividade dos gastos públicos em saúde, o
trabalho revela que estes gastos beneficiam mais os 20% mais pobres no Chile, na Colômbia e
no Uruguai, enquanto beneficia mais os 20% mais ricos em El Salvador, Etiópia, Guatemala,
Indonésia e Peru. Utilizando o coeficiente de concentração para análise, os gastos públicos em
saúde mostram-se pró-pobres no Brasil, Chile, Colômbia, África do Sul, Uruguai, enquanto é
praticamente neutro em termos absolutos na Armênia, Bolívia e México, e progressivo apenas
em termos relativos nos demais.
Por fim, a tabela 2 sintetiza os resultados encontrados sobre a progressividade dos
gastos em educação (total e por nível) e saúde para os treze países. Apenas no Brasil, Chile,
Colômbia, África do Sul e Uruguai os gastos são pró-pobres concomitantemente em educação
(gasto total) e em saúde.

A utilização dos dados da POF é apenas um sugestão, já que este tipo de verificação também pode ser feita com os dados da
PNAD-contínua.
14
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TABELA 2
Resumo dos resultados: gastos em educação e saúde são progressivos e pró-pobres?

Fonte: Lustig (2015)

2.2.2

Cepal
Hanni, Martner e Podestá (2015) estimam, para um grupo de 17 países da América

Latina, os efeitos distributivos do imposto de renda e das transferências monetárias públicas,
de modo a difundir medições comparáveis com as metodologias adotadas internacionalmente
(especialmente, a adotada pela OCDE, 2008). O trabalho também simula eventuais efeitos de
reformas potenciais do sistema tributário, para demonstrar que o mesmo pode desempenhar um
papel distributivo significativo.
De forma geral, o estudo compara as distribuições de renda antes e depois do pagamento
de impostos e das transferências públicas, ou de ambos, avaliando se os sistemas tributários, as
transferências públicas ou a política fiscal em seu conjunto cumprem com seu papel
redistributivo (vide tabela 3). A unidade de análise é o domicílio e se considera como um
indicador de bem-estar a renda per capita equivalente.
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TABELA 3
Coeficientes de Gini antes e depois de impostos e transferências públicas em 17 países da
América Latina

Fonte: Hanni et al. (2015)
ISR: Imposto de Renda Pessoa Física; CSS: Contribuições para a Seguridade Social.

Os resultados encontrados mostram que, na América Latina, a política fiscal exerce um
papel limitado na melhoria da distribuição de renda. Os países da região, segundo os autores,
partem de um nível de desigualdade de renda de mercado apenas levemente superior aos da
OCDE, mas, nestes últimos, a política fiscal desempenha um papel significativo na redução das
desigualdades, reduzindo em 36% o índice de Gini após as transferências e impostos diretos,
em comparação com uma redução de somente 6% nos países latino-americanos
O estudo mostra que, em média, 61% da redução das desigualdades na América Latina
é proveniente das transferências públicas (incluindo as aposentadorias) e apenas o restante é
devido ao imposto de renda pessoal e ao pagamento das contribuições à seguridade social. Esse
resultado evidencia que há espaço para melhorar a progressividade do sistema tributário, o que
é corroborado nos exercícios de simulações de reformas do sistema tributário que foram
realizados.
2.2.3

IPEA
Há diversos pesquisadores no Brasil, vinculados a universidades, a órgãos públicos ou

mesmo órgãos não governamentais, que têm se dedicado ao estudo da distribuição de renda e
que têm dado contribuições relevantes. Para mostrar o que tem sido estudado sobre distribuição
de renda no Brasil, escolhemos abordar alguns trabalhos de pesquisadores do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, em função da grande quantidade de pesquisas
vinculadas ao tema que o órgão produz e da sua qualidade reconhecida no cenário nacional.
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Diferente das instituições abordadas nas subseções anteriores, não há um trabalho que sintetize
as pesquisas que versam sobre desigualdade de renda no âmbito do IPEA, tampouco há uma
metodologia única utilizada. Deste modo, a presente subseção apresenta três trabalhos de
pesquisadores do IPEA que trazem contribuições relevantes, sejam do ponto de vista
metodológico ou dos resultados encontrados, mas reconhecendo que há outros trabalhos
importantes sobre o tema no âmbito da instituição.
Na sequência serão apresentados os seguintes trabalhos: 1) Impactos distributivos da
tributação e do gasto social – 2003 e 2008 (SILVEIRA; PASSOS, 2017); 2) Gasto público,
tributos e desigualdade de renda no Brasil (MEDEIROS e SOUZA, 2013); e 3) Progressividade
tributária: a agenda negligenciada (GOBETTI; ORAIR, 2016).
Os três trabalhos têm em comum a análise do impacto de medidas fiscais, seja via
gastos/transferências públicas seja por meio da tributação, na distribuição de renda. O trabalho
de Silveira e Passos destaca-se por ser um dos mais completos e abrangentes na medição dos
estágios de distribuição de renda no Brasil, mostrando no detalhe a progressividade ou
regressividade de um número grande de transferências e tributos. O trabalho de Medeiros e
Souza inova na medição dos estágios de distribuição de renda ao estimar o impacto dos salários
dos servidores públicos na desigualdade. Por fim, o trabalho de Gobetti e Orair traz uma
contribuição muito relevante para debate público ao mostrar que para reduzir a concentração
de renda no topo da distribuição é necessário reverter privilégios tributários concedidos às
rendas do capital, especialmente a isenção da tributação de dividendos distribuídos a pessoas
físicas.
2.2.3.1 Silveira e Passos (2017)
O trabalho de Silveira e Passos (2017) tem o objetivo de avaliar como se altera a
distribuição primária da renda domiciliar a partir da intervenção da política fiscal e de gasto
social, buscando identificar se o sistema tributário é progressivo ou regressivo, fazendo o
mesmo para os gastos sociais. A pesquisa demonstra o grau de regressividade do sistema
tributário brasileiro, reforçando o que já havia sido constatado em outras pesquisas para outros
períodos. Sua principal contribuição, no entanto, é constatar o aprofundamento do impacto
distributivo do gasto social, entre 2002/2003 e 2008/2009, em razão tanto de sua expansão como
do aumento de sua progressividade.
Inicialmente, do texto descreve a estrutura e o desempenho recente tanto do sistema
tributário nacional como dos gastos sociais. A carga tributária brasileira passou de um patamar
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de 15% nos anos 40 e 50, para 25% nos anos 70 e 80, atingindo 30% no final da década de 90
e pulando para a faixa de 35% no biênio 2008/09. Esse patamar coloca a carga tributária
nacional próxima do nível médio dos países desenvolvidos e bem acima da média dos países
emergentes. Para chegar a esse patamar, os autores destacam dois picos de crescimento da carga
tributária bruta (CTB) no passado recente: de 1997 a 2002, com aumento de 6 pontos
percentuais em sua participação no PIB e, entre 2004 e 2009, com o incremento de 2,5 pontos
percentuais. No primeiro período, o crescimento ocorreu, principalmente, após a eclosão da
crise cambial de 1999. No segundo, o crescimento foi diferente do período anterior, pois não
foi calcado na criação de novos tributos, nem no aumento de alíquotas, tampouco na alteração
das bases de cálculos dos tributos. Para além da elevada carga tributária, os autores destacam
que sua estrutura, com elevado peso em tributos sobre produção (indiretos), prejudica a
competitividade da produção nacional e a justiça tributária.
Em relação à evolução dos gastos públicos, destaca-se um incremento de 5 pontos
percentuais em relação ao PIB entre 2000 e 2008. Esse crescimento ocorreu, fundamentalmente,
em função da elevação dos investimentos e dos gastos sociais, com destaque para as despesas
em Educação, Previdência e Assistência Sociais e Saúde e Saneamento.
Para a mensuração dos impactos distributivos dos tributos e dos gastos, a pesquisa
utiliza dados da PNAD e de registros administrativos, mas a sua base principal é a Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF). Com base na POF, é possível estimar o impacto distributivo de
cerca de 60% da carga tributária nacional, o que é bastante expressivo, considerando que cerca
de 30% dos tributos não cobertos se referem ao IRPJ, à parcela dos empregadores nas
contribuições previdenciárias, e aos demais tributos que recaem sobre pessoas jurídicas ou
sobre empregadores, como o FGTS, o salário-educação, as contribuições ao Sistema S e o
imposto sobre comércio exterior.
Pelo lado dos gastos, as transferências monetárias que podem ser identificadas pela POF
são reunidas em cinco grandes grupos: aposentadorias e pensões (a POF 2008/2009 passou a
distinguir, dentro das originárias da previdência pública, as oriundas do Regime Geral da
Previdência Social – RGPS – e do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS –, o que não
ocorria nas POFs anteriores); auxílios; bolsa de estudo; programas de transferência de renda; e
seguro-desemprego.
Para estimar os impactos dos benefícios públicos em espécie, deve-se conhecer os gastos
detalhados tanto por esfera de governo quanto pelas diferentes ações e programas, além de
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identificar quem são os usuários dos serviços. No caso da educação, foram utilizadas
estimativas do gasto público médio anual por aluno, discriminadas por níveis de ensino e
unidades da federação desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação – INEP. Para conhecer os usuários do
serviço de educação é possível utilizar tanto os dados da POF como os da PNAD, que
investigam a frequência à escola, se esta é pública ou particular, o grau e o nível de ensino que
frequentam. Deste modo, aplicando-se as estimativas de gasto por aluno do INEP às pessoas
que frequentam escolas públicas, por estado da federação e nível de ensino, chega-se à
valoração da provisão pública em educação.
Já a valoração dos gastos públicos em saúde não foi tão automática, pois as pesquisas
domiciliares não abrangem, em seu núcleo básico, questões relativas ao acesso e uso dos
serviços e bens de saúde. Utilizando-se dados dos Suplementos de Saúde das PNADs de 2003
e 2008, que informam o acesso/uso dos bens e serviços públicos de saúde, juntamente com os
dados da produção ambulatorial e de internações hospitalares do DATASUS, estimou-se o
gasto mensal per capita com saúde pública. Os gastos apurados via PNAD foram imputados na
POF por meio da razão entre o gasto público em saúde e a renda do trabalho apurada na PNAD,
discriminada segundo estratos populacionais (1/20) de renda domiciliar per capita.
Para examinar os impactos distributivos, Silveira e Passos trabalham com um esquema
de estágios de distribuição de renda, semelhante aos utilizados nos trabalhos do Commitment
to Equity Project (CEQ) e da CEPAL. O primeiro estágio é chamado de renda original, que
considera apenas os rendimentos de caráter privado. No segundo momento, adicionam-se os
benefícios monetários concedidos pelo Estado, sejam de caráter previdenciário ou assistenciais,
obtendo-se a renda inicial. Na sequência, deduzindo-se os tributos diretos (impostos sobre a
renda, contribuições previdenciárias e impostos sobre o patrimônio), chega-se à renda
disponível. Subtraindo-se os impostos indiretos, resulta a renda pós-tributação. Por último, são
acrescentadas as estimativas dos benefícios públicos em espécie – saúde e educação – obtendose a renda final.
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FIGURA 1
Estágios de distribuição de renda

Fonte: Silveira e Passos (2017)

Os autores explicam que os efeitos distributivos da política fiscal resultam de dois
componentes: a progressividade/regressividade do tributo/benefício e as alterações na posição
das famílias na distribuição de renda, ou seja, o reordenamento das famílias na distribuição
provocadas pelos tributos/benefícios, devendo a progressividade/regressividade ser ponderada
pela importância do tributo/benefício na renda. Na sequência, mostram que a renda que pode
servir de parâmetro da incidência do tributo ou da prevalência do benefício pode ser a anterior
à tributação/concessão ou a posterior, na linha do que explicam Hoffmann (2007) e Lerman e
Yitzhaki (1995). Consideramos esta uma das principais contribuições metodológicas do
trabalho de Silveira e Passos.
O tradicional índice de progressividade de Kakwani, provavelmente o mais utilizado na
literatura

para

medir

progressividade,

utiliza

a

renda

prévia

para

avaliar
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progressividade/regressividade do tributo/benefício. Neste caso, a mudança na desigualdade
decorre do índice de progressividade e do reordenamento das famílias na distribuição de renda.
O efeito do reordenamento se mostra sempre negativo, podendo causar uma redução nos efeitos
da progressividade. Talvez esse não seja um problema para avaliar os tributos – origem desses
índices – onde os efeitos de reordenamento são menores, mas podem fazer uma grande
diferença no caso de avaliação de benefícios, considerando que parcela expressiva de famílias
os tem como principal ou única fonte de renda.
Utilizando-se a renda posterior como parâmetro, calcula-se o índice de progressividade
de Lerman-Yitzhaki e os efeitos de reordenamento. Com a utilização da renda ex-post, é
possível avaliar que alterações se podem esperar no índice de Gini devido às mudanças no valor
dos benefícios ou dos tributos, identificando-se as contribuições marginais dos benefícios e
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tributos à desigualdade. Essa análise permite avaliar possíveis mudanças nas políticas tributária
ou de transferência de renda a partir da situação vigente.
Relativamente à incidência tributária, os dados das POFs mostram uma baixa
progressividade da tributação direta no país. Na POF 1995/1996, Vianna (2000) já havia
demonstrado que o volume de tributos diretos extraídos das famílias com renda familiar
superior a 30 salários mínimos era seis vezes maior que o recolhido pelas famílias com renda
familiar de até 2 salários, com o rendimento das primeiras sendo 37 vezes a renda percebida
pelas mais pobres. Em uma comparação um pouco diferente, realizada entre o décimo mais
pobre e o décimo mais rico da distribuição, Silveira e Passos demonstram que a tributação direta
continuou com baixa progressividade conforme os dados das duas POFs subsequentes.
Segundo a POF de 2002-2003, a renda familiar média per capita das famílias situadas
no décimo mais rico era 90 vezes maior que a das famílias situadas no décimo mais pobre, mas
os tributos diretos pagos por aquelas foram apenas 3 vezes maior que o pago por estas. Os dados
da POF 2008-2009, revelam que as famílias no décimo mais rico tinham uma renda 62 vezes
maior que a do décimo mais pobre, mas pagaram apenas 4 vezes mais de tributação direta. Essa
melhora na progressividade foi observada apenas na comparação desses dois extremos da
distribuição, mas se observarmos os 40% mais pobres, percebemos que eles pagavam em torno
de 4,5% de sua renda monetária em tributação direta de acordo com os dados de 2002-2003 e
continuaram pagando nessa faixa em 2008-2009. De modo semelhante, os 20% mais ricos
pagavam na faixa de 10% de acordo com as duas POFs. Portanto, não obstante a pequena
melhora observada na relação dos impostos pagos pelas famílias situadas nos décimos extremos
da distribuição, não é possível afirmar, utilizando os dados das POFs, que houve uma melhora
na progressividade da tributação direta entre os anos de 2002-2003 e 2008-2009.
Considerando toda a distribuição, a carga média dos tributos diretos incidentes sobre a
renda monetária também se alterou pouco, passando de 9,4% para 9,8%. Nos países
desenvolvidos, a tributação direta representa, em média, cerca de 1/3 da renda final. Desse
modo, percebe-se que a tributação direta no Brasil, além de ter baixa progressividade, tem um
peso pouco expressivo, comparando-se com países onde os sistemas tributários e de concessão
de benefícios sociais apresentam efeitos redistributivos maiores.
O quadro se agrava quando observamos a tributação indireta, que é altamente regressiva.
As famílias situadas no décimo mais pobre destinam quase 30% de sua renda para o pagamento
de tributos indiretos. Essa incidência vai caindo conforme vai aumentando a renda, chegando a
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perto de 10% para as famílias que estão no décimo mais rico. O ICMS responde por quase 50%
dessa carga, cabendo ao PIS-COFINS o segundo posto, com uma participação da ordem de
30%. Observou-se uma estabilidade no comportamento da incidência da tributação indireta ao
longo da distribuição de renda entre as POFs de 2003 e 2009.
A elevada regressividade da tributação indireta não é compensada pela baixa
progressividade da tributação direta, o que faz o sistema tributário ser regressivo como um todo.
As famílias que estão no décimo mais pobre pagaram, de acordo com a POF 2008-2009, 32%
de sua renda total em tributos. Essa incidência foi decrescente até o sétimo décimo da
distribuição, quando registrou 21%, patamar que ficou constante até o décimo mais rico. Não
houve mudanças significativas na incidência da tributação total entre as POFs de 2002-2003 e
2008-2009.
Avaliando-se a progressividade (regressividade) da previdência social por meio da
análise da participação na renda das contribuições previdenciárias recolhidas pelos
trabalhadores e das aposentadorias e pensões recebidas, pode-se afirmar que a previdência
social não estaria, grosso modo, nem reforçando nem atenuando a concentração da renda
pessoal.
Em 2003, os seis primeiros décimos apropriavam-se de parcela maior das
aposentadorias frente suas participações no total das contribuições, o que era contrabalançado
por uma maior participação no total das contribuições que nas aposentadorias nos 40% mais
ricos. Essa aparente progressividade era compensada por uma regressividade na distribuição
dentro desse grupo mais rico: o nono décimo respondia por quase 20% das contribuições, mas
recebeu menos de 15% do valor total de aposentadorias e pensões; enquanto isso, o décimo
mais rico teve uma participação maior no recebimento dos benefícios do que no pagamento das
contribuições.
Em 2009, houve uma mudança na direção de uma maior progressividade da previdência,
pois o “déficit” entre as participações no montante das aposentadorias e pensões e no total das
contribuições migrou do 9º décimo para o último décimo, diminuindo, ademais, os
descompassos nos décimos restantes.
Ainda que as demais transferências de renda apresentem uma importância apenas
marginal na renda total, merece destaque a importância do Bolsa Família para as famílias
situadas no décimo mais pobre da distribuição. Em 2009, o Bolsa Família representou 20% da
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renda monetária destas famílias, decaindo contínua e significativamente conforme cresce a
renda.
No tocante à incidência do gasto público em educação, observou-se, de maneira bastante
clara, uma melhoria expressiva na sua progressividade entre 2003 e 2008. A participação dos
gastos em educação voltados para as famílias situadas nos estratos inferiores de renda cresceu,
o que se deveu, principalmente, ao aumento de gastos no ensino fundamental e, em menor
medida, no ensino médio. Importante lembrar que a população pobre concentra a utilização dos
serviços públicos educacionais na educação básica, enquanto as camadas medianas têm maior
presença no ensino médio e os “ricos” utilizam as instituições de ensino superior.
Observando-se os índices de Gini dos estágios de distribuição da renda monetária
familiar per capita entre 2003 e 2009, percebe-se uma queda na desigualdade nos diversos
estágios da distribuição. A queda é pequena na comparação da renda original (Gini 1,7%
menor), mas a diferença se acentua a partir da renda inicial (queda de 5% no Gini de 2009 em
comparação ao de 2003), etapa em que é adicionado à renda original o valor das transferências
monetárias (previdência e assistência). Na renda disponível e renda pós-tributação, quando são
deduzidos os valores pagos, respectivamente, de tributação direta e indireta, a diferença
permanece no mesmo patamar (Gini 5% inferior em 2009), mas volta a se ampliar na renda
final (Gini 9,6% menor em 2009), quando são acrescidos os valores dos benefícios em espécie
(saúde e educação).
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GRÁFICO 8
Comportamento do índice de Gini e das rendas totais original, inicial, disponível, final – Brasil,
2002-2003 e 2008-2009

Fonte: Silveira e Passos (2017)

Esses dados revelam uma ampliação, entre 2003 e 2009, dos ganhos distributivos das
políticas previdenciária e assistencial e das políticas de transferência em espécie,
principalmente, a de educação pública. Mostram também que os impactos distributivos da
tributação se preservam, sendo pouco expressiva a progressividade dos tributos diretos e
regressiva a incidência dos tributos indiretos.
Os autores destacam também o crescimento real da renda monetária entre os dois
períodos, sendo de 16% o aumento na renda original, de 22% na renda inicial e de 27% na renda
final.
Além de calcular o índice de Gini de cada uma das etapas da distribuição de renda, o
estudo calcula também o Gini de cada um dos componentes que formam cada uma dessas etapas
(na realidade, calcula-se o Gini da renda anterior à sua concessão, ou seja, uma renda que não
inclui o valor do benefício ou tributo). Calcula-se então a diferença entre o Gini antes e o Gini
depois da política pública em questão. A variação do Gini pode ser decomposta em duas
parcelas: uma relacionada ao grau de progressividade/regressividade do benefício ou imposto
examinado e outra ao reordenamento da população que ocorre em decorrência da concessão do
benefício ou da incidência do imposto. Foram estimados os indicadores de progressividade de
cada um dos componentes das etapas da distribuição de renda, tanto considerando a renda
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anterior ao benefício ou tributo como parâmetro de avaliação da incidência (índice de
Kakwani), como considerando a renda posterior (índice de Lerman e Yitzhaki).
Observando-se a evolução dos índices de Kakwani entre 2003 e 2009, constata-se um
aumento da progressividade dos benefícios monetários, dos tributos diretos, da educação e um
arrefecimento da regressividade dos tributos indiretos. Segundo o índice de Kakwani, os gastos
em saúde continuaram bastante progressivos em 2009, mas um pouco menos do que em 2003.
Já os índices de progressividade de Lerman-Yitzhaki dos benefícios monetários e não
monetários e dos tributos diretos são menos progressivos do que o indicado por Kakwani, sendo
a diferença nos benefícios maior do que nos tributos, por aqueles provocarem maior
reordenação do que estes. A evolução do índice de Lerman-Yitzhaki entre 2003 e 2009 também
mostra crescimento na progressividade dos benefícios monetários e da tributação direta e queda
na regressividade dos tributos. No entanto, diferente de Kakwani, Lerman-Yitzhaki capta uma
queda na progressividade dos gastos em educação pública, associada a uma mudança de sinal
nos efeitos de reordenamento, passando de concentrador para redistribuidor.
O trabalho também analisou a contribuição marginal para a desigualdade de cada um
dos componentes das transferências e tributos. A contribuição marginal revela como um
pequeno incremento em determinado benefício ou tributo impactará na distribuição de renda.
Seu cálculo depende da participação desse benefício na renda e da sua razão de concentração.
Os dados da POF revelam que os benefícios não monetários – educação e saúde –
exibem as maiores contribuições marginais de caráter distributivo, tanto em função da
expressiva participação destes benefícios na renda quanto em função dos seus coeficientes de
concentração baixos. Entre 2003 e 2009, aumentou a contribuição marginal dos gastos em saúde
e educação para a redução da desigualdade, tanto em função do aumento da sua participação na
renda (de 15% para 16,9%), quanto em função da queda na razão de concentração.
Por fim, os autores destacam que a renda do trabalho respondeu por quase 2/3 da queda
da desigualdade no período; os benefícios assistenciais – BPC e Bolsa Família, foram
responsáveis por 16% da queda; aposentadorias e pensões iguais a 1 salário mínimo e as
superiores a 4,5 salários mínimos contribuíram por quase 1/5 da queda. Portanto, mais de 30%
da redução da desigualdade entre 2003 e 2009 ocorreu em função da melhoria distributiva do
gasto público com benefícios previdenciários e assistenciais.
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Na visão dos autores, os dados das pesquisas mostram que o período analisado foi de
“mudanças expressivas na economia brasileira, com o crescimento real da renda per capita,
reduções expressivas nos indicadores de pobreza e desigualdade, bem como avanços nas
políticas públicas – sociais e de investimento” (SILVEIRA; PASSOS, 2017).
2.2.3.2 Medeiros e Souza (2013)
Medeiros e Souza (2013) utilizam uma decomposição de fatores do coeficiente de Gini
para medir a contribuição para a desigualdade das transferências monetárias diretas do e para o
Estado brasileiro. O trabalho utiliza os dados da POF 2008-2009 e conclui que o Estado
contribui diretamente para uma grande fração da desigualdade, pois os fatores associados
diretamente ao trabalho no setor público – salários e Previdência – seriam muito concentrados
e regressivos. Desse modo, mecanismos redistributivos como tributos diretos e assistência
social, que são muito progressivos, mas com volume proporcionalmente pequenos, têm seus
efeitos positivos anulados pelas transferências regressivas do Estado.
O estudo utiliza como variável de interesse a renda domiciliar per capita líquida – ou
renda disponível –, que inclui todos os rendimentos do trabalho e do capital – excluindo os
ganhos de capital – e as transferências públicas e privadas, subtraindo os impostos diretos e as
contribuições previdenciárias dos empregados. Não foram considerados os rendimentos não
monetários, como os pagamentos em espécie (saúde e educação públicas). Os fluxos de renda
foram divididos entre transferências do Estado para as famílias – salários, aposentadorias e
pensões, benefícios assistenciais etc. –, transferências das famílias para o Estado – impostos
diretos e contribuições previdenciárias dos empregados – e transferências do setor privado para
as famílias – salários, outros rendimentos etc.
Para além da identificação da contribuição dos salários nos setores público e privado
para a desigualdade total, o estudo focou principalmente na contribuição específica do
diferencial salarial entre os dois setores. Para esta finalidade, a variável considerada foi a
diferença entre o salário efetivamente recebido pelos servidores públicos e a estimativa de um
salário contrafactual que cada servidor receberia caso desenvolvesse um trabalho análogo no
setor privado.
De forma a analisar os efeitos distributivos da previdência social, os benefícios
previdenciários (aposentadorias e pensões) foram desagregados em dois grandes grupos: os
pagos aos aposentados/pensionistas do setor privado, vinculados ao Regime Geral da
Previdência Social (RGPS), e os pagos aos aposentados/pensionistas do setor público,
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vinculados aos Regimes Próprios da Previdência Social (RPPS). Este último grupo foi
subdivido em aposentadorias e pensões com valor até o teto do RGPS e as acima do teto. As
aposentadorias e pensões acima do teto foram desagregadas em dois componentes: um formado
pelo montante equivalente ao teto e outro formado pelo valor excedente ao teto do RGPS.
As contribuições previdenciárias foram classificadas de forma similar à classificação
dos benefícios previdenciários.
No conjunto das transferências do Estado para as famílias, foram analisados também os
benefícios assistenciais e trabalhista. Nos benefícios assistenciais, foram considerados todos os
benefícios monetários não contributivos das três esferas governamentais, mas apenas o
Programa Bolsa Família (PBF) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) já representam
quase todo o valor transferido. Dentre os benefícios trabalhistas, o principal captado pela POF
é o seguro-desemprego.
Dentre os tributos analisados no presente trabalho destacam-se o imposto sobre a renda
da pessoa física (IRPF), o imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA), o
imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e o imposto territorial rural (ITR).
Os resultados da pesquisa mostram que 41% da renda per capita bruta são provenientes
de transferências e pagamentos do Estado, que beneficiam 65% da população total.
Descontando os tributos e contribuições cobrados pelo Estado, o fluxo líquido cai para 30% da
renda disponível. 90% da população vivem em domicílios que pagam ou recebem transferências
diretas do Estado.
A análise da decomposição por fatores do coeficiente de Gini revela que, em 2008-2009,
cerca de um terço da desigualdade da renda domiciliar per capita líquida (descontando impostos
diretos e contribuições) pode ser diretamente relacionado ao fluxo de renda entre Estado e
famílias (se fossem considerados os impostos indiretos, essa proporção, provavelmente, seria
maior). Considerando em termos relativos, o estudo revela que o Estado contribui mais para a
desigualdade que o setor privado. Considerando a contribuição marginal, cada 1% de aumento
da renda estatal líquida resultaria em um aumento de 0,021% no coeficiente de Gini. Por outro
lado, cada 1% de aumento da renda do mercado de trabalho privado reduziria o Gini em 0,044%
(vide tabela 4 a seguir).
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TABELA 4

Fonte: Medeiros e Souza (2013)

Diferente do que ocorre em muitos países desenvolvidos, a remuneração do trabalho no
setor público brasileiro contribui para aumentar a desigualdade. Apesar de representar apenas
19% da renda, a remuneração do funcionalismo público contribui para 24% da desigualdade.
Há dois componentes da regressividade do setor público: um efeito de composição e um de
segmentação. O primeiro, que contribui com 18% da desigualdade, refere-se ao fato de os
empregos do setor público estarem abertos para um grupo específico de trabalhadores,
normalmente mais instruídos que a média da força de trabalho, o que os leva a ocupar uma
posição mais alta na distribuição de renda, mesmo se os setores público e privado tivessem a
mesma estrutura remuneratória. Já o efeito segmentação, que contribui com 6% da
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desigualdade, refere-se à média remuneratória mais elevada no setor público do que o que é
pago no setor privado em empregos equivalentes.
A previdência social, combinando benefícios progressivos e regressivos, contribui para
21% da desigualdade total no Brasil. A fonte de renda que, proporcionalmente, mais contribui
para o aumento da desigualdade é a de aposentadorias e pensões dos servidores públicos.
Segregando este componente entre os benefícios com valor até o teto do RGPS e os que estão
acima do teto, encontra-se a parcela com o maior coeficiente de concentração, que é justamente
esta última, a de aposentadorias e pensões acima do teto. Por outro lado, o componente mais
progressivo da Seguridade Social são as contribuições previdenciárias. As aposentadorias e
pensões pagas aos trabalhadores do setor privado são relativamente concentradas, mas o índice
de concentração é inferior ao Gini, o que leva tais benefícios a serem progressivos sobre a
distribuição de renda.
Ante os resultados encontrados, Medeiros e Souza sugerem que uma unificação das
regras previdenciárias dos setores público e privado teria efeitos benéficos sobre a desigualdade
total. Ainda assim, alertam que a desigualdade deve persistir por décadas, pois a convergência
entre os regimes só ocorrerá no longo prazo.
Dentre os fluxos monetários estatais, os que fazem parte da assistência social possuem
o menor coeficiente de concentração, sendo inclusive negativo, o que significa que além de
bastante progressivos, eles são focalizados nos mais pobres. Apesar de altamente progressivos,
esses benefícios têm um peso pequeno na renda líquida nacional – menos de 1% – o que faz
com que seus impactos sobre a desigualdade sejam muito limitados. Sua contribuição para a
redução do índice de Gini é tão pequena que chega a ser anulada totalmente pelos benefícios
trabalhistas, que têm como principal componente o seguro desemprego. Por ser pago apenas
para trabalhadores formais, a distribuição do seguro desemprego é levemente regressiva, um
pouco pior que a desigualdade total, mas suficiente para anular os impactos distributivos da
assistência social.
No entendimento dos autores, o PBF e o BPC funcionam muito bem para combater a
pobreza, mas são extremamente limitados para reduzir a desigualdade, especialmente diante do
grande volume de ações estatais regressivas.
Diferente do que ocorre em países da OCDE, os tributos e contribuições não conseguem
ajudar na redução da desigualdade, especialmente em função da elevada participação da
tributação indireta e da baixa taxação sobre heranças e patrimônio, afirmam os autores. Eles
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afirmam que, do ponto de vista distributivo, o problema brasileiro não está no nível da carga
tributária, mas em sua composição.
O trabalho conclui que o Estado brasileiro contribui para aumentar a desigualdade.
Destacamos, como um dos seus grandes diferenciais do trabalho de Medeiros e Souza (2013),
a estimativa da contribuição da remuneração dos trabalhadores do setor público para a
desigualdade no país.
2.2.3.3 Gobetti e Orair (2016)
O trabalho de Gobetti e Orair (2016) faz uma crítica da tributação da renda e do lucro
no Brasil, mostrando como medidas adotadas nas décadas de 1980 e 1990 restringiram o papel
redistributivo do imposto de renda. Assim como fazem Medeiros et al. (2015) e Morgan (2017),
o trabalho utiliza dados tributários para demonstrar o elevado grau de concentração no topo da
distribuição de renda no Brasil, destacando a baixa progressividade e violação dos princípios
da equidade horizontal e vertical. Uma das principais contribuições de Gobetti e Orair é
identificar que essas distorções ocorrem, principalmente, da isenção tributária dos lucros e
dividendos distribuídos, o que é algo absolutamente incomum em outros países. O trabalho
propõe a adoção de uma reforma tributária focada na progressividade.
Os autores destacam que, entre 1980 e 2010, em praticamente todos os países
desenvolvidos houve um avanço da agenda da tributação a favor do capital e dos mais ricos, o
que explica parte do aumento da desigualdade do período. No Brasil, além da redução do
número de faixas de tributação do imposto de renda e da queda da alíquota máxima, como
ocorreu em diversos países, destaca-se a ousadia de avançar nessa agenda favorável aos mais
ricos como em poucos outros países, isentando completamente os dividendos, o que ocorreu
em 1995.
Juntamente com a isenção dos dividendos, foi criada a figura dos juros sobre capital
próprio (JSCP), uma despesa fictícia que a empresa poderia deduzir do pagamento do seu
imposto com o objetivo de equipará-la com outra empresa que estivesse endividada e que, nesse
caso, abateria o gasto com juros do seu lucro para efeitos de cálculo do imposto. Estas mudanças
levaram a uma forte redução da tributação sobre lucro no Brasil.
Utilizando dados dos Grandes Números das Declarações do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física – DIRPFs –, o trabalho mostra a baixa progressividade do IRPF, especialmente
em função da baixa tributação das rendas do capital. A isenção de dividendos exerce um papel
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fundamental neste resultado, principalmente nos estratos superiores de renda. Considerando os
números da DIRPF de 2014 (ano-base 2013), a alíquota média foi crescente até a faixa dos que
receberam entre R$ 163 mil e R$ 325 mil no ano, quando alcançou 11,8%, sendo decrescente
para as faixas de renda subsequentes, chegando 6,7% para a faixa dos que receberam mais de
R$ 1,3 milhão (vide tabela 5 a seguir). Considerando as pessoas que receberam e as que não
receberam lucros e dividendos, constata-se que que cada faixa de renda do primeiro grupo teve
uma alíquota média inferior à faixa equivalente do segundo grupo. Esses resultados violam o
princípio da equidade vertical, segundo o qual a alíquota deveria ser crescente conforme
aumenta a renda em uma distribuição, e também da equidade horizontal, que assegura que
pessoas com rendas equivalentes sejam taxadas pela mesma alíquota.
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TABELA 5

Fonte: Gobetti e Orair (2016)
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Gobetti e Orair fazem uma interpolação de Pareto para agregar os dados das
DIRPFs relativos ao décimo mais rico da distribuição com os outros nove décimos da
base, provenientes da PNAD. Os resultados mostram que o IRPF tem um nítido impacto
de redistribuição, apesar de limitado, ampliando as participações nos rendimentos de 95%
da população, em detrimento dos 5% mais ricos. Em 2013, o IR leva a uma queda de
2,8% do índice de Gini.
Os autores apontam as seguintes razões para a ação limitada do IR na redução da
desigualdade: 1) base reduzida, pois o Brasil é um país de renda média com alta
desigualdade, o que leva o IRPF a se concentrar sobre uma parcela ínfima da população,
quase restrita ao décimo mais rico; 2) baixa progressividade da alíquota, especialmente
em função dos benefícios tributários conferidos aos rendimentos do capital.
O estudo faz uma decomposição da medida de progressividade do imposto,
através do indicador de Kakwani, apurada entre os declarantes do décimo mais rico. Os
resultados mostram uma baixa progressividade do IR e que essa progressividade foi
decrescente entre 2007 e 2013 (vide tabela 6 a seguir). Além disso, a decomposição
mostra que toda a progressividade advém do efeito alíquota dos rendimentos do trabalho,
já que o efeito base dos rendimentos do trabalho foi negativo, o que sugere que
deduções/isenções contribuem para ampliar a desigualdade. Já a contribuição dos
rendimentos do capital foi próxima a zero. Segundo os autores, esses resultados são
evidências empíricas adicionais sobre a relação entre reduzida progressividade do IR e
benefícios tributários aos rendimentos do capital.
TABELA 6

Fonte: Gobetti e Orair (2016)
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Ainda que os dados comprovem uma leve progressividade do imposto de renda,
esse resultado deve ser relativizado devido à inflexão nas alíquotas médias no topo da
distribuição e ao fato de pessoas com a mesma renda serem tributadas com alíquotas
distintas, violando os princípios da equidade vertical e horizontal e, portanto, o próprio
conceito de progressividade, alertam os autores.
O trabalho destaca também a elevada concentração de renda no topo da
distribuição, que é muito maior do que a observada apenas com dados das pesquisas
domiciliares, como já tinha demonstrado o trabalho de Medeiros, Souza e Castro (2015),
que utilizou metodologia semelhante para agregar dados da PNAD com os da DIRPF.
Gobetti e Orair encontram resultados muito próximos ao de Medeiros et al (2015) para a
concentração no topo da distribuição: o décimo mais rico concentra cerca de metade da
renda; o centésimo, cerca de um quarto; e o último milésimo, cerca de um décimo. Esses
patamares de concentração ultrapassam os limites máximos considerados toleráveis para
as sociedades democráticas, segundo Piketty (2014). Não obstante, os autores inovam ao
mostrar a elevadíssima concentração no meio milésimo mais rico: cerca de 71 mil pessoas
se apropriam de 8,5% da renda (vide gráfico 12). Considerando este último corte, a
concentração de renda no Brasil seria a mais elevada no mundo, dentre os países que
contam com pesquisas domiciliares e registros fiscais robustos15.
GRÁFICO 9

Fonte: Gobetti e Orair (2016)

15

Países com informações disponíveis em The World Top Incomes Database. Disponível em: http://www.wid.world/.
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O trabalho faz simulações de mudanças na legislação do IRPF e conclui que o
aumento da progressividade do imposto não depende apenas, nem primordialmente, da
estrutura de alíquotas aplicadas aos salários e demais rendimentos tributáveis, mas de uma
ampliação na base tributável incluindo rendas que hoje estão isentas, como os dividendos
e lucros distribuídos. Os resultados das simulações estão sintetizados na tabela a seguir.
Destacamos o resultado da simulação 4, em que é criada uma alíquota adicional de 35%
do IRPF apenas para rendas muito elevadas (acima de R$ 325 mil, considerando valores
de 2013) e, simultaneamente, os dividendos são submetidos à tabela progressiva. Essa
mudança afetaria 1,2 milhão de pessoas, gerando uma receita adicional de R$ 72 bilhões
e reduzindo a desigualdade em 4,31%.
TABELA 7

Fonte: Gobetti e Orair (2016)

As simulações mostram que, alternativas que se restrinjam a mexer na tabela do
IRPF, sem ampliar a base tributária, podem resultar em alguma melhoria na distribuição
de renda, mas transferindo renda dos assalariados de classe média alta para os mais
pobres, sem afetar a elevada concentração no topo da distribuição.
Por fim, o texto sugere a adoção de uma reforma tributária que contemple as
dimensões de equidade e eficiência, mas sem aumentar a carga tributária. As principais
medidas a serem adotadas seriam: revogação da dedução dos JSCP para a pessoa jurídica
e da isenção de dividendos distribuídos a pessoas físicas; e redução da taxação sobre o
lucro das empresas e sobre bens e serviços.
Consideramos que o trabalho de Gobetti e Orair foi fundamental para inserir no
debate público nacional a necessidade de tributação sobre lucros e dividendos, seja
quando se pensa em uma reforma tributária que traga maior equidade ou mesmo como
uma importante fonte de recursos para ampliar as receitas públicas.
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No próximo capítulo, utilizando o trabalho de Gobetti e Orair como referência,
apresentaremos os dados mais recentes das declarações do imposto de renda no Brasil.
Na oportunidade, verificaremos se há, na realidade brasileira, a observância de alguns
critérios de equidade tributária abordados no capítulo 1, como o princípio da
verticalidade. De igual modo, será possível examinar se a tributação direta cumpre em
nosso país, de acordo com os últimos dados, o papel de reduzir as desigualdades, como
observado em diversos trabalhos no presente capítulo.
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3. COMPOSIÇÃO DA RENDA DOS RICOS NO BRASIL
Este capítulo tem o objetivo de apresentar a composição da renda dos mais ricos
no Brasil. Esse conhecimento ajuda a entender a razão de incidir sobre esta parcela mais
abonada da população alíquotas efetivas médias tão baixas, que chegam a ser metade da
alíquota que incide sobre faixas intermediárias de renda, quebrando o princípio da
equidade vertical. A partir do conhecimento destes dados, é possível pensar em mudanças
na legislação tributária que visem corrigir tais distorções.
Uma parte dos dados apresentados neste trabalho foi obtida via Lei de Acesso à
Informação16 (LAI) e, na revisão da literatura, não identificamos qualquer outro trabalho
que já tenha apresentado ou analisado estes dados anteriormente. Portanto, acreditamos
que esta seja uma contribuição inédita para a pesquisa de tributação e desigualdade de
renda no Brasil.

3.1 Base de dados e metodologia
Os dados utilizados neste capítulo foram extraídos, principalmente, das tabulações
disponíveis na publicação Grandes Números das Declarações do IRPF (DIRPF) do ano
de 2018, que consideram os rendimentos auferidos no ano-base de 2017, divulgadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB).
O IRPF incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes no país ou
residentes no exterior que recebam rendimentos de fontes no Brasil. No entanto, nem
todos os brasileiros são obrigados a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do IRPF.
Referente ao exercício de 2018, essa obrigação só recaiu sobre a pessoa física residente
no Brasil que, no ano-calendário de 2017, esteve inserido em, pelo menos, uma das
seguintes situações:
•

recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual
foi superior a R$ 28.559,70;

•

recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;

16

Lei nº 12.527, de 2011.
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•

obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos,
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;

•

optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado
à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de venda, nos
termos do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005;

•

obteve receita bruta anual, relativamente à atividade rural, em valor superior a R$
142.798,50;

•

pretenda compensar, no ano-calendário de 2017 ou posteriores, prejuízos de
anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2017, referente à
atividade rural;

•

teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2017, de bens ou direitos,
inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;

•

passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2017 e nessa
condição se encontrava em 31 de dezembro de 2017.

As pessoas que não se enquadraram em uma das situações anteriores ficaram
desobrigadas de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do IRPF em 2018, mas
poderiam fazê-lo se assim desejassem, contanto que não constassem em outra declaração
como dependente. Aqueles que tiveram imposto sobre a renda retido em 2017, ainda que
não estivessem inseridos em qualquer critério que o obrigasse a declarar, precisava
apresentar a Declaração de Ajuste Anual caso desejasse receber a restituição do imposto
retido.
Em 2018, pouco mais de 29,1 milhões de declarações de ajuste anual do IRPF,
referentes ao ano-base 2017, foram entregues à SRF. Desse total, 900 mil declarações,
aproximadamente, foram conjuntas, o que nos leva a um universo de um pouco mais de
30 milhões de declarantes. Esse pode ser considerado um universo restrito, levando-se
em conta que, em 2017, de acordo com as estimativas da Pesquisa Nacional por Amostras
de Domicílio Contínua – PNAD Contínua, do IBGE, existiam quase 155 milhões de
brasileiros com 18 anos ou mais.
Apesar de restrito, o universo da DIRPF é o que fornece as informações mais
fidedignas acerca da renda das pessoas que estão no topo da distribuição. A renda desta
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parcela da população tende a ser subestimada nas pesquisas domiciliares, em decorrência
de erros ou omissões 17. Seja por constrangimento, algum tipo de receio, falta de
conhecimento pleno da sua renda18 ou mesmo por saber que não têm uma obrigação legal
de responder a verdade naquela situação, várias pessoas de renda elevada tendem a
subestimar sua renda em respostas a pesquisas domiciliares. A subestimação da renda em
pesquisas domiciliares é amplamente reconhecida na literatura nacional e internacional
(MEDEIROS et al., 2015; FERNANDES, 2016; PIKETTY, 2014).
Por outro lado, na DIRPF, há um incentivo para que as pessoas declarem sua renda
com um grau bem maior de precisão. Primeiramente, porque há um constrangimento legal
para tal, já que deixar de declarar a renda, nessa situação, pode ser considerado crime.
Depois, porque há mecanismos de checagem dos dados, com o cruzamento das
informações com a dos demais contribuintes pessoas físicas e das pessoas jurídicas que
possam ter sido fonte de renda para o declarante. Além disso, as pessoas contam com a
documentação encaminhada pelas fontes pagadoras e com maior tempo para preparar a
declaração, em comparação com o tempo de resposta a uma entrevista domiciliar, e com
a possibilidade de ajuda de especialistas, o que minimiza a possibilidade de erro ou
desconhecimento da renda total auferida no ano-base.
Deve-se observar também que, enquanto as pesquisas domiciliares são amostrais,
sujeitas a possíveis erros estatísticos próprios desse tipo de pesquisa, a DIRPF é
obrigatória para toda a população a partir de uma determinada renda. Dessa forma, para
as rendas mais elevadas, o universo da DIRPF tende a ser muito próximo do universo da
população que auferiu renda, de origem legal, a partir do limite de obrigatoriedade de
declaração, no ano-base.
Portanto, para conhecer a composição e analisar a renda dos estratos mais ricos da
população, as informações das DIRPFs são fundamentais.
Ao contrário do que ocorre em muitos países da OCDE, a SRFB não disponibiliza
os microdados não identificados das DIRPFs para análises e pesquisas. No entanto, a
SRFB, desde 2015, ampliou bastante o grau de abertura das tabulações divulgadas dos
Na realidade, a subdeclaração é generalizada entre todas as faixas de renda nas pesquisas domiciliares, mas só as do
topo podem ser ajustadas pelos registros fiscais.
18 A renda das pessoas mais ricas, geralmente, é composta de diversas parcelas de renda do capital, como aplicação
financeira em renda variável, o que torna, em algumas situações, possível que a pessoa realmente não saiba sua renda
exata no momento de responder a uma pesquisa domiciliar.
17
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Grandes Números DIRPF, retroagindo o mesmo padrão de divulgação ao ano-base de
2007. Distribuídos em 24 tabelas, os dados trazem informações sobre: número de
declarantes, agrupados por gênero, faixa etária e modelo da declaração entregue
(simplificada ou completa); rendimentos; deduções; imposto devido; e bens e direitos dos
contribuintes do IRPF. As informações estão estratificadas por faixas de renda em
proporção ao ganho médio mensal, medido em salários mínimos, que se estendem por 17
faixas, partindo da faixa dos declarantes que receberam até meio salário mínimo mensal
no ano-base até a faixa dos que receberam mais de 320 salários mínimos mensais.
Como o foco do capítulo é apresentar a renda dos mais ricos, nas tabelas
apresentadas, as sete primeiras faixas de renda foram agregadas em uma, juntando os
declarantes que receberam até 10 salários mínimos mensais e reduzindo a estratificação
para 11 faixas de renda. As faixas de renda foram transformadas para valores nominais
anuais, convertidas pelo salário mínimo vigente em 2017, de R$ 937,00.
As tabelas apresentam os rendimentos agrupados em três categorias, conforme a
incidência do IRPF: i) rendimentos tributáveis, que são tributados sob as alíquotas
progressivas do imposto; ii) rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que são aqueles
sujeitos a estruturas de alíquotas particulares e tributados na fonte; e iii) rendimentos
isentos, que não sofrem incidência do IRPF, mas ainda assim devem ser declarados à
SRF.
Para que seja obtida a renda bruta total, é necessário somar os três componentes
anteriores. No entanto, enquanto os rendimentos tributáveis e os isentos são
disponibilizados em valores brutos, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva só
estão disponíveis em valores líquidos, ou seja, após a incidência do tributo. Para fins de
padronização, estimamos o valor do IRPF pela aplicação de alíquotas teóricas sobre os
montantes líquidos de cada um de seus componentes. Para tal, utiliza-se metodologia
semelhante à adotada por Fernandes (2016) e Gobetti e Orair (2016).
Para estimar o valor bruto dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva em cada
faixa de renda, uma primeira necessidade seria conhecer os componentes desses
rendimentos por faixas de renda. Os dois trabalhos mencionados, utilizados como
referência, tiveram que lidar com a limitação de não ter acesso aos dados destes
componentes em cada estrato de renda. A SRF divulgava apenas o valor global dos
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componentes, o que impunha a necessidade de adotar uma série de hipóteses para
distribuir o valor global pelas diversas faixas de renda. Essa estratificação tampouco foi
divulgada nos Grandes Números DIRPF 2018, ano-base 2017, que é a última disponível.
No entanto, nós solicitamos à SRFB, via LAI, os componentes dos rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva por faixa de renda, referentes à DIRPF 2018, ano-base
2017, e obtivemos acesso aos dados. Estas informações, além de possibilitarem uma
estimativa mais acurada dos valores brutos dos rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva por faixa de renda, serão fundamentais para conhecermos a composição da
renda das pessoas que estão no topo da distribuição de renda no Brasil, como
explicaremos mais à frente.
Antes de estimar os valores brutos dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva,
seus componentes foram agrupados de modo a possibilitar a obtenção aproximada das
rendas do trabalho e do capital. Seguindo os mesmos critérios adotados por Fernandes
(2016) e Gobetti e Orair (2016), os componentes foram agrupados da seguinte maneira:
•

Rendimentos vinculados principalmente com a remuneração do trabalho: 13º
salário, rendimentos remuneratórios de anos-calendário anteriores recebidos
acumuladamente (RRA) e participação dos empregados nos lucros e resultados
das empresas (PLR);

•

Rendimentos vinculados principalmente com as rendas da propriedade do capital
na forma de ativos fixos ou financeiros: rendimentos de aplicações financeiras,
juros sobre o capital próprio, ganhos líquidos em renda variável e ganhos de
capital na alienação de bens ou direitos.

Conhecendo o valor de cada componente por faixa de renda, a partir dos dados
obtidos via LAI, foram adotados os procedimentos a seguir: i) o imposto do 13º foi
estimado aplicando-se a mesma estrutura de alíquotas progressivas que incidem sobre a
base de cálculo dos rendimentos tributáveis em cada faixa de renda; ii) o imposto do RRA
também foi estimado a partir das alíquotas médias dos rendimentos tributáveis por faixa
de renda, mas aplicando-se um redutor de 25%, já que a tributação do RRA tem a
peculiaridade de levar em conta a quantidade de meses a que se referem os rendimentos,
incidindo a faixa de isenção e as alíquotas mais baixas a cada mês; iii) para a estimativa
do imposto sobre a PLR, verificou-se a PLR per capita em cada faixa de renda e aplicouse a estrutura de alíquotas progressivas da tabela do imposto de renda exclusiva para PLR
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do ano de 2017; iv) para os rendimentos de aplicações financeiras, utilizou-se a alíquota
incidente de 16%, como a tributação efetiva média para este tipo de rendimento verificada
por Castro (2014) no período 2006-2012; v) sobre as demais rendas da propriedade do
capital foi utilizada a alíquota de 15%, a regra geral para rendimentos de capital do IRPF.
A partir deste momento, já era possível ter estimativas da renda bruta e das
alíquotas médias sobre o rendimento total em cada faixa de renda. As alíquotas médias
revelam-se crescentes da faixa mais baixa de renda até as faixas intermediárias, quando
começam a cair de forma contínua até a faixa de renda mais alta. A alíquota média da
última faixa de renda, considerando a estratificação disponível nas tabelas dos Grandes
Números da DIRPF, é metade da maior alíquota de faixas intermediárias.
Para entender a razão da quebra do princípio da equidade vertical nas alíquotas do
IRPF, especialmente o motivo da tributação tão baixa para as pessoas no topo da
distribuição, seria necessário conhecer a composição da renda nestes estratos. Os
rendimentos brutos estimados revelam que 23% da renda do estrato que está no topo da
distribuição é composto por rendimentos tributados exclusivamente na fonte (RTE), que
já conhecemos a composição. Mas a maior parte dessa renda, em torno de 68%, é
composta de rendimentos isentos e não tributáveis. De modo similar aos RTE, os Grande
Números da DIRPF também não disponibilizavam a composição desses rendimentos por
faixa de renda.
Mais uma vez, solicitamos via LAI e obtivemos acesso à composição dos
rendimentos isentos e não tributáveis referentes ao IRPF 2018, ano-base 2017. De modo
similar ao que foi feito com os RTE, os rendimentos isentos também foram agrupados de
modo a possibilitar a obtenção aproximada das rendas do trabalho e do capital, seguindo
critérios semelhantes aos adotados por Fernandes (2016) e Gobetti e Orair (2016). A
principal diferença foi a classificação dos rendimentos de sócios de microempresa ou
empresas optantes pelo Simples como rendimentos vinculados majoritariamente ao
trabalho, enquanto os referidos autores classificam como renda do capital. Entendemos
que parte destes rendimentos é renda do capital, parte é rendimento misto e, cada vez
mais, parte deste rendimento é renda do trabalho, através da transfiguração da renda do
trabalho em renda do capital via “pejotização”, por isso adotamos este critério. Além das
renda do trabalho e do capital, há nos rendimentos isentos mais duas classificações, que
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são as transferências patrimoniais, que não são efetivamente um fluxo de renda, além de
um grupo “outros”, composto de rendimentos não especificados.
Com as composições dos rendimentos tributados exclusivamente na fonte e dos
rendimentos isentos por faixas de renda, conhecemos mais de 90% dos componentes da
renda dos mais ricos no Brasil19.
A apresentação destes dados é a principal contribuição deste trabalho e é o que
faremos na próxima seção.

3.2 Análise dos dados
A soma dos rendimentos tributáveis, dos rendimentos isentos e da estimativa dos
valores brutos dos rendimentos tributados exclusivamente na fonte, revela a renda bruta
total dos declarantes de IRPF no Brasil. Estimamos que essa renda foi de,
aproximadamente, R$ 2,984 trilhões, em valor anual e corrente de 2017.
A primeira informação que chama muita atenção é a elevada concentração desta
renda nos estratos superiores da distribuição (vide tabela 8). Mais de metade da renda
(52,2%) foi apropriada pelos 11,3% dos declarantes mais ricos, enquanto 80,3% dos
declarantes ficaram com menos de 36,6% da renda. Se colocarmos uma lupa sobre as
parcelas dos declarantes que estão ainda mais no topo, a concentração é ainda mais
alarmante: os 2,3% mais ricos ficaram com 29% da renda e os 0,09% do topo se
apropriaram de 10,3% de toda a renda.
Deve-se observar que essa concentração é potencializada se considerarmos todo
o universo dos quase 155 milhões de brasileiros com mais de 18 anos em 2017, já que o
universo dos declarantes do IRPF já é restrito aos de renda mais elevada, como observado
na seção anterior.
Outra informação que extraímos da tabela 8 é sobre o tipo de rendimento,
classificado conforme a incidência do IRPF, auferido por cada parcela de renda dos
declarantes. Os rendimentos tributáveis, compostos principalmente por rendas vinculadas

Cerca de 9% do rendimento total do estrato superior da DIRPF é de rendimentos tributáveis. A SRF negou nosso
pedido, via LAI, para detalhamento dos componentes tributáveis por faixa de renda. Por isso, os dados obtidos não nos
permitem conhecer, no detalhe, a composição de 100% da renda dos ricos.
19
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ao trabalho20, como salários e aposentadorias, sobre os quais incidem a tabela progressiva
do IRPF, têm uma grande importância nos estratos inferiores de renda, mas sua
participação vai caindo ao longo da distribuição. Os rendimentos tributáveis
representaram 79,5% da renda dos declarantes que receberam até R$ 112,4 mil, em 2017,
e apenas 9,1% da renda dos que receberam mais de R$ 3,6 milhões.
Por outro lado, tanto os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte
quanto os rendimentos isentos têm uma participação reduzida nos estratos inferiores de
renda e aumentam sua participação à medida que a distribuição se move para as faixas de
renda mais elevadas. Os RTE passam de 6,9% da renda total no estrato de renda até R$
112,4 mil para 23,3% no último, enquanto os rendimentos isentos passam de 13,6% para
67,6%, nos respectivos estratos.

Embora seja uma parcela reduzida, rendas vinculadas à propriedade imobiliária (aluguéis) também são classificadas
como rendimentos tributáveis.
20
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TABELA 8
Grandes números da DIRF 2018 (ano-base 2017): resumo das declarações por faixas do rendimento total
Declarantes
Faixa de rendimento
mil)

(R$

Até R$ 112,4

Número

Participação (%)

Rendimentos (R$ milhões)
Tributados
Tributáveis exclusivamente
Isentos
na fonte1/

Composição dos rendimentos (%)
Total

Tributáveis

Tributados
exclusivamente
na fonte

Isentos

Total

Participação
no total dos
rendimentos
(%)

23.367.898

80,30

868.400,54

75.098,97

148.482,53

1.091.982,03

79,5

6,9

13,6

100,0

36,6

De R$ 112,4 a R$ 168,7

2.429.334

8,35

235.735,28

29.562,69

69.870,94

335.168,91

70,3

8,8

20,8

100,0

11,2

De R$ 168,7 a R$ 224,9

1.128.245

3,88

145.801,12

21.822,45

53.888,28

221.511,84

65,8

9,9

24,3

100,0

7,4

De R$ 224,9 a R$ 337,3

1.037.001

3,56

173.923,27

31.090,77

82.061,46

287.075,49

60,6

10,8

28,6

100,0

9,6

De R$ 337,3 a R$ 449,8

466.460

1,60

101.952,75

21.662,69

60.148,82

183.764,27

55,5

11,8

32,7

100,0

6,2

De R$ 449,8 a R$ 674,6

352.400

1,21

89.287,97

26.441,48

78.914,09

194.643,54

45,9

13,6

40,5

100,0

6,5

De R$ 674,6 a R$ 899,5

125.910

0,43

35.497,92

15.241,50

48.701,18

99.440,60

35,7

15,3

49,0

100,0

3,3

De R$ 899,5 a R$ 1.799

127.080

0,44

40.268,07

26.529,67

91.055,78

157.853,52

25,5

16,8

57,7

100,0

5,3

De R$ 1.799 a R$ 2.698,6

29.341

0,10

11.893,08

12.078,82

41.738,47

65.710,37

18,1

18,4

63,5

100,0

2,2

De R$ 2.698,6 a R$ 3.598,1

12.670

0,04

6.423,27

7.667,59

26.448,79

40.539,65

15,8

18,9

65,2

100,0

1,4

27.952,60

71.286,06

206.774,07

306.012,73

9,1

23,3

67,6

100,0

10,3

1.737.135,86

338.482,69

908.084,40

2.983.702,94

58,2

11,3

30,4

100,0

100,0

Mais de R$ 3.598,1
Total

25.177
29.101.516

0,09
100,00

1/ Refere-se a valores brutos estimados pelo autor.
Fonte: DIRPF (2018). Elaboração do autor.
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TABELA 9
Grandes números da DIRF 2018 (ano-base 2017): alíquotas médias (%) e valores per capita (R$ mil) por faixas de renda
Faixa de rendimento anual
(R$ mil)

Quantidade
de
declarantes

Até R$ 112,4

Rendimentos Deduções

Base de
cálculo

Total de rendimentos

Rendimentos tributados excl. na fonte

Rendimentos tributáveis
Alíquota
média

Rendimentos Rendimentos
líquidos
brutos1/

Alíquota
média

Rendimentos
isentos

Rendimentos

Alíquota
média

23.367.898

37,2

9,7

28,1

3,4

3,2

3,0

5,2

6

46,7

3,0

De R$ 112,4 a R$ 168,7

2.429.334

97,0

21,6

76,0

11,9

12,2

10,8

11,4

29

138,0

9,4

De R$ 168,7 a R$ 224,9

1.128.245

129,2

25,7

104,2

15,0

19,3

16,8

13,2

48

196,3

11,2

De R$ 224,9 a R$ 337,3

1.037.001

167,7

31,5

137,3

17,0

30,0

25,7

14,4

79

276,8

11,9

De R$ 337,3 a R$ 449,8

466.460

218,6

39,8

180,3

18,6

46,4

39,4

15,2

129

394,0

12,1

De R$ 449,8 a R$ 674,6

352.400

253,4

44,9

210,0

19,4

75,0

63,6

15,2

224

552,3

11,0

De R$ 674,6 a R$ 899,5

125.910

281,9

47,2

236,2

20,2

121,1

102,6

15,3

387

789,8

9,6

De R$ 899,5 a R$ 1.799

127.080

316,9

50,6

268,5

21,1

208,8

176,3

15,5

717

1.242,2

8,0

De R$ 1.799 a R$ 2.698,6

29.341

405,3

66,3

341,9

21,6

411,7

345,8

16,0

1.423

2.239,5

6,8

De R$ 2.698,6 a R$ 3.598,1

12.670

507,0

90,5

421,0

21,4

605,2

508,0

16,1

2.088

3.199,7

6,4

M ais de R$ 3.598,1

25.177

1.110,2

252,2

863,4

20,6

2.831,4

2.387,4

15,7

8.213

12.154,5

5,5

29.101.516

59,7

13,6

46,7

9,8

11,6

10,2

12,6

31

102,5

7,1

Total

1/ Valores brutos estimados pelo autor.
Fonte: DIRPF (2018). Elaboração do autor.
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A queda da participação dos rendimentos tributáveis na composição da renda total
à medida que se eleva a renda, ante o aumento das frações das RTE e das rendas isentas,
implica queda da alíquota efetiva do IRPF nas rendas mais elevadas. Essa hipótese
decorre da incidência das alíquotas da tabela progressiva do IRPF sobre os rendimentos
tributáveis, enquanto sobre boa parte dos componentes dos RTE incide uma alíquota
linear mais baixa que a alíquota máxima da tabela progressiva e sobre os rendimentos
isentos não incide qualquer alíquota.
A hipótese anterior é confirmada a partir da análise dos dados da tabela 9. A
última coluna desta tabela mostra que a alíquota efetiva média do IRPF incidente sobre o
total dos rendimentos aumenta de 3% na faixa dos que receberem até R$ 112,4 mil, até
atingir 12,1% na faixa dos que receberam entre R$ 337,3 mil e R$ 449,8 mil em 2017. A
partir daí, a alíquota é decrescente à medida que aumenta a renda, sendo de apenas 5,5%
para a faixa dos que receberam mais de R$ 3,6 milhões no ano.
Analisando a alíquota efetiva por tipo de rendimento, observamos que ela é
crescente à medida que aumenta a renda entre os rendimentos tributáveis, como era de se
esperar. Essa lógica só é quebrada da penúltima para a última faixa de renda, onde ocorre
uma queda na alíquota de 21,4% para 20,6%. Essa queda é explicada pelo elevado valor
da deduções na última faixa de renda. Enquanto o rendimento tributável per capita é 2,2
vezes superior na última faixa em relação à penúltima (R$ 1,1 milhão ante R$ 507 mil),
as deduções per capita são 2,8 vezes maiores na última faixa em relação à penúltima (R$
252,2 mil ante 90,5 mil).
A tabela 9 também revela que a alíquota média dos rendimentos tributados
exclusivamente na fonte, embora em patamar mais baixo (exceção para alíquota incidente
sobre a primeira faixa de renda), apresenta um comportamento semelhante à alíquota que
incide sobre os rendimentos tributáveis, sendo crescente ao longo da distribuição e com
uma queda da penúltima para a última faixa de renda, quando passa de 16,1% para 15,7%.
Na sequência, analisaremos as razões da queda da alíquota na última faixa de
renda tanto para os rendimentos tributáveis quanto para os tributados exclusivamente na
fonte. No entanto, por ora, parece bem evidente que as razões para que a alíquota efetiva
média incidente sobre o rendimento total da última faixa de renda seja menos da metade
da alíquota de faixas intermediárias não podem ser explicadas por estes rendimentos, que
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podem ajudar a justificar, no máximo, a queda da alíquota da penúltima para a última
faixa.
A principal razão para o comportamento decrescente das alíquotas nas últimas seis
faixas de renda é a participação crescente dos rendimentos isentos e não tributáveis ao
longo de toda a distribuição à medida que aumenta a renda. Enquanto o rendimento total
per capita da última faixa de renda é 31 vezes superior ao rendimento total per capita da
faixa de renda intermediária sobre a qual incide a maior alíquota (R$ 12,2 milhões ante
R$ 394 mil), o rendimento per capita isento é 64 vezes superior na mesma base de
comparação (R$ 8,2 milhões ante R$ 129 mil). Mais à frente, voltaremos a analisar os os
rendimentos isentos para compreender sua composição.
Como mencionado anteriormente, a queda na alíquota dos rendimentos tributáveis
na última faixa de renda ocorre em função do elevado patamar das deduções, reduzindo
bastante a base de cálculo sobre a qual incide o imposto. De acordo com a tabela 10, a
principal dedução utilizada pelos contribuintes na faixa de renda mais elevada é a
referente ao livro caixa, que tem uma dedução per capita de R$ 191,7 mil por parte destes
contribuintes, de um total de R$ 252,2 mil de deduções per capita nesta faixa de renda.
O livro caixa é o livro no qual são registradas todas as receitas e despesas relativas
ao trabalho não-assalariado (autônomos). A legislação permite a dedução de despesas
decorrentes do exercício da respectiva atividade. Portanto, teoricamente, parte do
rendimento tributável bruto das pessoas que estão na faixa de renda mais elevada não é,
necessariamente, renda, mas despesa para o exercício da sua atividade profissional. Ainda
que não tenhamos qualquer elemento para supor a existência de fraudes nestas deduções,
ou mesmo que elas não sejam utilizadas de maneira apropriada, até mesmo porque este
tipo de análise fugiria aos objetivos do presente trabalho, destacamos que a legislação não
fornece uma relação exata do que é e do que não é dedutível, traçando uma linha muito
tênue que dificulta esta definição, o que pode dar margens para deduções de despesas que
não são efetivamente custos da atividade profissional.
Em relação às demais deduções, as com dependentes, instrução e desconto padrão
(para quem entregou a declaração simplificada) apresentam valores per capita mais ou
menos uniformes ao longo das diferentes faixas de renda, como era de se esperar, dado
que as duas primeiras têm limites absolutos de dedução e a declaração simplificada tem
um desconto percentual único. Já as relativas a despesas médicas, pensão alimentícia e
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contribuição previdenciária apresentam valores per capita crescentes ao longo da
distribuição, ainda que o crescimento não seja contínuo para todas as faixas de renda na
dedução de contribuições previdenciárias. Apesar de crescentes, nenhuma dessas
deduções tem valores comparáveis com os concernentes ao livro caixa para as três faixas
de renda do topo da distribuição, especialmente para a faixa de renda mais elevada.

TABELA 10
Grandes números da DIRF 2018 (ano-base 2017): deduções per capita (R$ mil) por faixas de renda
Faixa de rendimento anual
(R$ mil)

Deduções
Contrib.
Dependentes
Previden.

Instrução

M édicas

Livro
Caixa

Pensão
Aliment.

Desc.
Padrão

Total

Até R$ 112,4

1,5

1,3

0,6

1,5

0,1

0,3

4,4

9,7

De R$ 112,4 a R$ 168,7

4,8

1,9

1,5

5,3

0,6

1,0

6,5

21,6

De R$ 168,7 a R$ 224,9

7,9

1,9

1,5

7,2

1,1

1,4

4,5

25,7

De R$ 224,9 a R$ 337,3

11,9

1,9

1,5

9,1

1,8

2,0

3,3

31,5

De R$ 337,3 a R$ 449,8

16,6

1,9

1,5

11,5

3,0

2,7

2,7

39,8

De R$ 449,8 a R$ 674,6

18,4

1,9

1,5

12,2

5,0

3,0

2,8

44,9

De R$ 674,6 a R$ 899,5

17,3

1,9

1,5

12,7

7,4

3,3

3,1

47,2

De R$ 899,5 a R$ 1.799

15,3

1,8

1,4

12,8

12,7

3,1

3,6

50,6

De R$ 1.799 a R$ 2.698,6

13,6

1,7

1,3

14,3

27,9

3,6

4,0

66,3

De R$ 2.698,6 a R$ 3.598,1

14,8

1,8

1,3

15,8

48,6

4,3

3,9

90,5

M ais de R$ 3.598,1

25,4

1,8

1,3

19,8

191,7

8,4

3,8

252,2

3,0

1,5

0,7

2,7

0,6

0,5

4,5

13,6

Total

Fonte: DIRPF (2018). Elaboração do autor.

Em relação aos rendimentos tributados exclusivamente na fonte, a tabela 11 revela
que a sua composição é majoritariamente de rendimentos vinculados ao trabalho nas
faixas de renda inferiores e de rendimentos vinculados ao capital nas faixas de renda mais
elevadas.
Na faixa de renda mais baixa, 67,3% dos RTE é de 13º salário, levando os
rendimentos vinculados ao trabalho a uma participação de 83,7% nesta faixa. Estas
proporções caem de forma contínua à medida que se eleva a renda, chegando a,
respectivamente, 1,6% e 4,1% na faixa de renda mais elevada. Nas cinco faixas de renda
mais elevadas, a PLR supera o 13º salário como o principal componente dentre os
vinculados ao trabalho.
Dentre os rendimentos vinculados ao capital, os oriundos de aplicações
financeiras são os de maior participação nos RTE, com 30,5% do total. A participação
deste componente é crescente nas nove primeiras faixas de renda, passando de 11,6% na
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faixa de renda mais baixa para 50,5% na nona faixa. Nas duas última faixas, sua
participação é reduzida, atingindo 37,8% na faixa de renda mais elevada.
A queda na participação das aplicações financeiras na última faixa de renda é
compensada pelo aumento dos rendimentos vinculados à alienação de bens e direitos, de
aplicações em renda variável e, principalmente, de juros sobre o capital próprio 21. Este
último componente tem uma participação aumentada de 8,8% na penúltima faixa de renda
para 18,5% na última.
Deste modo, a queda da alíquota média incidente sobre os RTE da penúltima para
a última faixa de renda tem duas explicações: i) uma maior participação dos rendimentos
vinculados ao capital, que passa de 88,4% na penúltima faixa de renda para 95,9% na
última, considerando que sobre estes incide uma alíquota média inferior à incidente sobre
os rendimentos do trabalho; e ii) dentre os rendimentos do capital, uma queda na
participação das aplicações financeiras, que é, dentre os rendimentos ao capital, o único
sobre o qual incide uma alíquota superior a 15%.
TABELA 11
Grandes números da DIRPF 2018 (ano-base 2017): Composição dos rend. tributados excl. na fonte (%)
Faixa de rendimento anual
(R$ mil)

Rendimentos do trabalho
13º Salário

Até R$ 112,4
67,3
De R$ 112,4 a R$ 168,7
50,3
De R$ 168,7 a R$ 224,9
42,5
De R$ 224,9 a R$ 337,3
36,5
De R$ 337,3 a R$ 449,8
30,6
De R$ 449,8 a R$ 674,6
20,9
De R$ 674,6 a R$ 899,5
13,7
De R$ 899,5 a R$ 1.799
7,5
De R$ 1.799 a R$ 2.698,6
4,8
De R$ 2.698,6 a R$ 3.598,1
5,2
Mais de R$ 3.598,1
1,6
Total
31,9
Fonte: DIRPF (2018). Elaboração do autor.

RRA

PLR

Total

4,1
8,0
9,5
10,6
11,1
12,7
11,4
6,2
2,3
1,1
0,2
6,0

12,2
13,5
13,2
11,2
9,3
8,6
8,5
8,3
6,9
5,4
2,3
9,0

83,7
71,9
65,3
58,3
50,9
42,2
33,6
22,0
14,1
11,6
4,1
47,0

Aplicações
financeiras
11,6
20,1
25,1
30,3
35,7
41,0
45,1
49,6
50,5
50,0
37,8
30,5

Rendimentos do capital
Alienação de Renda
Juros sobre
bens e direitos variável capital próprio
0,6
0,1
0,2
1,9
0,2
0,4
3,0
0,3
0,6
4,2
0,4
0,9
5,6
0,6
1,3
7,8
0,8
2,0
10,8
1,1
2,8
15,1
1,9
4,7
19,7
2,8
7,2
20,7
3,4
8,8
24,2
9,8
18,5
9,5
2,5
5,1

Outros

Total

3,8
5,5
5,8
5,9
5,9
6,3
6,5
6,7
5,8
5,6
5,7
5,4

16,3
28,1
34,7
41,7
49,1
57,8
66,4
78,0
85,9
88,4
95,9
53,0

Na sequência, detalhamos a composição dos rendimentos isentos e não tributáveis
(tabela 12). Assim como ocorre com os RTE, os rendimentos vinculados ao capital são
bem mais expressivos do que os vinculados ao trabalho, tendo uma participação crescente
à medida que aumenta a renda. Dentre os componentes classificados como vinculados ao
trabalho, o mais expressivo é o referente a rendimentos de sócios de microempresa ou
optante pelo Simples, que tem uma participação maior nas faixas de renda mais baixas e

Como explicado no capítulo 1, a figura dos juros sobre o capital próprio (JSCP) foi um artifício instituído em 1995
com o objetivo de reduzir a tributação das pessoas jurídicas. A empresa pode distribuir JSCP aos seus acionistas e
deduzir este valor da base de cálculo do IR a ser pago pela empresa.
21
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intermediárias, com participação bastante reduzida nas faixas de renda mais elevadas.
Como explicado na seção anterior, esse rendimento foi classificado como vinculado ao
trabalho em função de parte dele ser oriundo da “pejotização”, embora parte dele também
tenha características de renda do capital.
Dentre os componentes vinculados ao capital, o de maior participação é o
referente a lucros e dividendos. A partir da segunda faixa de renda, esse é o componente
dos rendimentos isentos mais importante para todos os estratos. Sua participação é
crescente, à medida que aumenta a renda, com exceção à faixa de renda mais elevada,
que apresenta queda em relação à participação na faixa anterior (43,8% ante 53,1%).
A queda dos lucros e dividendos na faixa de maior renda é explicada pelo aumento
da participação das transferências patrimoniais, que passa de 14,5% na penúltima faixa
para 29,3% na última. A maior parte destas transferências é referente a doações e
heranças, enquanto uma parte reduzida refere-se a meação e divórcio. Considerando que
uma parte significativa destas transferências pode não se repetir nos anos seguintes, uma
parcela dos declarantes que aparece neste ano na faixa de renda mais elevada pode não
estar mais ali nos anos seguintes.
Mas esta última informação não altera o quadro demonstrado que o topo da
pirâmide de renda paga menos imposto que os estratos intermediários, sendo a baixa
tributação do capital a principal razão para isso, considerando tanto os rendimentos que
são isentos quanto os que são tributados exclusivamente na fonte, sobre os quais incide
uma alíquota linear baixa. Entre todos os componentes dos rendimentos isentos e dos
tributados exclusivamente na fonte, a isenção tributária concedida à distribuição de lucros
e dividendos é a que mais colabora para a baixa tributação dos ricos no Brasil.
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TABELA 12
Grandes números da DIRPF 2018 (ano-base 2017): Composição dos rendimentos isentos e não tributáveis (%)
Faixa de rendimento anual
(R$ mil)

Rendimentos do trabalho
Pensão, aposent.
Inden. rescisão
Parcela isenta
ou reforma por
contrato de trabalho, aposent. de
doença grave ou
PDV e FGTS
maior de 65 anos
acidente

Rend. sócio de
M E ou optante
Outros Total
pelo Simples,
exceto pró-labore

Rendimentos do capital
Rend. poupanças,
Incorporação de
Parc. isenta
Lucros e letras hipotecárias,
reservas ao capital/
correspondente
Outros Total
dividendos LCI, LCA, CRI,
Bonificações em
à atividade rural
CRA
ações

Transferências patrimoniais
Doações e M eação e
Total
heranças divórcio

Outros não
especificados

Até R$ 112,4

6,4

29,2

8,7

14,2

2,9

61,4

8,5

6,9

5,1

0,0

0,5

21,0

3,0

0,1

3,1

14,5

De R$ 112,4 a R$ 168,7

6,0

12,3

11,4

16,0

2,9

48,6

14,3

6,8

8,8

0,0

1,0

30,9

4,9

0,3

5,1

15,4

De R$ 168,7 a R$ 224,9

6,2

7,9

12,0

16,7

2,8

45,6

18,9

6,9

6,8

0,1

1,2

33,9

5,5

0,4

5,9

14,6

De R$ 224,9 a R$ 337,3

6,4

5,4

12,6

15,9

2,4

42,6

23,4

6,8

5,6

0,1

1,5

37,3

6,2

0,5

6,7

13,4

De R$ 337,3 a R$ 449,8

6,6

3,6

12,6

14,2

1,7

38,8

28,1

6,5

4,7

0,1

1,7

41,0

6,9

0,7

7,6

12,6

De R$ 449,8 a R$ 674,6

7,1

2,0

6,6

12,8

1,2

29,6

33,8

6,2

4,5

0,2

1,6

46,3

8,1

0,9

8,9

15,2

De R$ 674,6 a R$ 899,5

7,1

1,1

3,5

11,2

0,7

23,6

38,1

5,9

4,6

0,3

1,5

50,4

9,1

1,1

10,2

15,7

De R$ 899,5 a R$ 1.799

5,5

0,6

1,4

8,4

0,3

16,2

44,9

6,1

5,2

0,5

1,5

58,2

11,2

1,4

12,6

13,0

De R$ 1.799 a R$ 2.698,6

2,9

0,3

0,6

4,5

0,3

8,7

51,2

6,6

5,4

0,9

1,3

65,6

12,7

1,7

14,4

11,4

De R$ 2.698,6 a R$ 3.598,1

1,7

0,2

0,4

2,9

2,0

7,2

53,1

7,0

4,7

1,3

1,3

67,4

12,7

1,7

14,5

10,9

M ais de R$ 3.598,1

0,6

0,1

0,2

0,5

0,1

1,4

43,8

8,5

3,0

4,4

1,0

60,7

27,4

1,9

29,3

8,6

Total

4,7

7,2

6,0

9,9

1,5

29,3

30,9

7,0

4,9

1,2

1,2

45,3

11,7

1,0

12,7

12,7

Fonte: DIRPF (2018). Elaboração do autor.
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Por fim, com o objetivo de ter uma visão mais integral da distribuição da renda no Brasil
e os impactos redistributivos do IRPF, associamos os dados da DIRPF com as informações da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – Contínua (PNAD-Contínua). Mais uma vez,
esse trabalho se valeu da metodologia adotada por Fernandes (2016) e Gobetti e Orair (2016),
com a utilização dos dados dos componentes dos rendimentos tributados exclusivamente na
fonte e dos isentos e não tributáveis obtidos via LAI.
A série obtida deixa evidente a elevada concentração de renda no país. Considerando os
rendimentos totais antes da incidência do IRPF, a metade mais pobre da população se apropria
de apenas 18,1% da renda, enquanto o décimo mais ricos fica com 50,3% dos rendimentos
totais. Em linha com os resultados encontrados por Gobetti e Orair (2016) e Medeiros, Souza e
Castro (2015), os resultados revelam uma concentração muito grande no topo da distribuição.
O centésimo mais rico concentra 21,1% da renda; o milésimo mais rico detém 9,0%; e o décimo
de milésimo, 4,2% (vide tabela 13).
Quando analisamos a renda pós-IRPF, observamos que o referido imposto tem impacto
redistributivo bastante limitado. O imposto amplia a participação na renda total dos 90% mais
pobres (52,0% pós-IRPF, ante 49,7% pré-IRPF), em detrimento dos 10% do topo (48,0%, ante
50,3%). O efeito redistributivo é confirmado pela queda de 2,8% no índice de Gini da renda
com a incidência do IRPF em relação ao Gini da renda pré-IRPF. Esta queda está em sintonia
com a encontrada por Gobetti e Orair (2016), em exercício semelhante, para dados de 2013 no
Brasil. No entanto, a queda é inferior à encontrada por Hanni, Martner e Podestá (2015) para
alguns países da América Latina, como Chile, Argentina, México e Uruguai, onde a variação é
de 2,9% a 4,8%. Nos países da OCDE, em média, essa queda é de 6%, como observam Gobetti
e Orair (2016).
Utilizamos a série da renda total também para simular o impacto distributivo da
reintrodução de uma tributação sobre os lucros e dividendos. Simulamos com uma alíquota
linear de 15%, que era a existente até 1995, quando foi estabelecida a isenção, e uma outra de
20%, que tem sido a alíquota defendida por diversos atores no debate público no âmbito de uma
reforma tributária.
Na primeira hipótese, o índice de Gini da renda pós-IRPF cairia 3,8% em relação ao
Gini da renda pré-IRPF, enquanto na segunda cairia 4,1%. Essas quedas ainda seriam baixas se
comparadas com os países da OCDE, mas a tributação de lucros e dividendos já colocaria o
Brasil no mesmo patamar de outros países da América Latina em relação à contribuição do
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imposto de renda para a redução da desigualdade. O impacto redistributivo poderia ser ainda
maior caso fossem adotadas alíquotas marginais mais altas na tabela progressiva.

TABELA 13

Desse modo, entendemos que o retorno da tributação sobre lucros e dividendos
distribuídos a pessoas físicas é fundamental para reduzir a concentração de renda no país.
Considerando a elevada participação das transferências patrimoniais na composição da
renda dos mais ricos, entendemos que a análise desse fenômeno deve ser aprofundada em
pesquisas futuras, para que se avalie a possibilidade de adoção de um mecanismo de tributação
conjunta dos impostos que incidem sobre transferências de patrimônio e o imposto de renda.
Essa medida pode ajudar a evitar que possíveis transferências patrimoniais recorrentes, feitas
em formas de doações, deixem de ser consideradas como um rendimento efetivo, sobre o qual
deve incidir o imposto de renda.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho mostrou como os achados preliminares da teoria da tributação ótima,
desenvolvidos na década de setenta do século XX, influenciaram na redução da progressividade
do sistema tributário brasileiro nas décadas de oitenta e noventa. Houve redução no número de
faixas e na alíquota máxima do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), isenção de impostos
sobre dividendos distribuídos a acionistas de empresas e a criação de um despesa fictícia
denominada juros sobre capital próprio (JSCP), que reduziu significativamente o Imposto de
Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ).
A redução na progressividade da tributação direta, particularmente influenciada pela
baixa tributação das rendas do capital, associada à elevada participação da tributação indireta
na carga tributária bruta brasileira tornaram o nosso sistema tributário bastante regressivo. Esse
quadro desenhado nas décadas de oitenta e noventa permanece até os dias atuais.
Desse modo, diversos estudos apresentados neste trabalho mostram que o sistema
tributário tem sido incapaz de ajudar na redução das desigualdades de renda no Brasil. O estudos
analisados, referentes a diferentes anos da última década, revelam que a ação estatal, através do
sistema fiscal, foi capaz de reduzir as desigualdades, mas, quase que exclusivamente, através
dos gastos públicos. As transferências diretas de renda, como bolsa família, benefício e
prestação continuada (BPC), aposentadorias e pensões vinculadas ao Regime Geral da
Previdência Social (RGPS), exerceram um papel importante, mas os estudos apontam que a
maior parte da queda da desigualdade ocorreu em virtude das transferências em espécie, isto é,
da provisão pública de saúde e educação.
No entanto, nos últimos anos, o discurso da austeridade fiscal tem dominado o debate
público no Brasil e tem levado à implementação de medidas que além de impedir a continuidade
da expansão dos gastos sociais, levarão à sua queda em termos reais per capita22. Em 2016,
após o golpe que depôs a presidenta Dilma, foi aprovada a Emenda Constitucional 95 (EC 95),
que congelou as despesas primárias da União, em termos reais, por 20 anos. Desse modo, ainda
que haja crescimento econômico e aumento de arrecadação nos próximos anos, os governos
ficarão impedidos de reverter esse aumento em melhorias do bem-estar da população ou em
políticas redistributivas de renda.

Moretti (2019), mostra que “entre 2018 e 2020, os orçamentos federais de saúde, elaborados sob a égide da EC 95, sequer
garantiram a reposição da inflação”.
22
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Ao mesmo tempo, no cenário internacional, tem ocorrido uma mudança no mainstream
da teoria econômica em relação às recomendações da teoria da tributação ótima. Nos últimos
dez anos, tem se avolumado a literatura que defende um papel distributivo para a tributação.
Estudos nessa linha se intensificaram ainda mais nos últimos cinco anos, após a publicação do
trabalho de Piketty (2014), que, utilizando dados de registros fiscais, revelou a elevada
concentração de renda no topo da distribuição em diversos países.
À época da divulgação do trabalho de Piketty, o Brasil dispunha de pouca transparência
na divulgação de seus registros fiscais. Posteriormente, em 2015, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil ampliou bastante o grau de abertura das tabulações divulgadas dos Grandes
Números DIRPF, o que tem permitido o aumento de pesquisas nessa área no país. Esse trabalho
usufruiu desses dados, com a inclusão de dados obtidos via LAI sobre a composição dos
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e sobre os rendimento isentos e não tributáveis.
Os dados analisados confirmaram a elevada concentração de renda no topo da
distribuição, com o 1% mais rico concentrando mais de 21% de toda a renda bruta, bem como
a quebra do princípio da equidade vertical, uma vez que se observa uma queda contínua da
alíquota efetiva média a partir dos estratos intermediários de renda. Enquanto faixas
intermediárias chegam a pagar 12,1% de alíquota média, a faixa de renda mais alta paga 5,5%
de alíquota média. A queda da alíquota ocorre porque a renda dos mais ricos é composta
majoritariamente por rendimentos provenientes do capital, sobre os quais a tributação é isenta
ou muito baixa. Na composição da renda dos mais ricos, destacamos a elevada participação de
rendimentos de juros sobre o capital próprio, de lucros e dividendos e do fluxo decorrente das
transferências patrimoniais.
Os exercícios realizados revelam que o imposto de renda, na sua estrutura atual,
contribui de forma muito limitada para a queda da desigualdade no Brasil. O índice de Gini da
renda pós-IRPF cai apenas 2,8% em comparação como o índice de Gini da renda pré-IRPF,
enquanto em países da América Latina essa queda chega a 4,8% e nos países da OCDE a queda
média é de 6%.
Desse modo, encontramo-nos diante do seguinte cenário: i) dificuldades para a
continuidade da queda da desigualdade ancorada exclusivamente nos gastos sociais; ii)
ambiente teórico na literatura internacional mais favorável à progressividade tributária; e iii)
dados que revelam a escandalosa concentração de renda no topo da distribuição no Brasil e a
baixa tributação incidente sobre estas rendas. Diante desse quadro, entendemos que é
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fundamental que a sociedade brasileira, especialmente através dos seus representantes no
Congresso Nacional, faça um esforço para aproveitar o momento propício e realizar uma
reforma tributária que eleve de forma considerável a progressividade dos tributos no Brasil e
que seja efetiva para auxiliar na redução da concentração de renda no topo da distribuição.
Sugerimos que essa progressividade alcance de forma acentuada também as transferências
patrimoniais, especialmente as doações e heranças, de forma a minimizar as imensas
desigualdades de partida que existem atualmente entre as pessoas, simplesmente por umas
terem nascido em famílias abastadas, enquanto outras nascem em famílias desprovidas de
qualquer patrimônio.
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