


Sumário Executivo 

 

Redistribuição à Brasileira: 

Ingredientes Trabalhistas 

 

Seguindo a analogia culinária tradicional, o bolo dos brasileiros pobres cresceu nos 

últimos dez anos, apesar do crescimento ter dado “bolo” nos pobres dos brasileiros. Detalhamos 

os ingredientes trabalhistas da receita da estagnação econômica com redução da desigualdade 

à brasileira dos últimos dez anos.  A combinação recente é a imagem invertida no espelho da 

trajetória brasileira de 1930 até 1980, quando observamos crescimento forte, sem sinais de 

melhora distributiva. Contrastando ainda com os anos de alta inflação e tentativas frustradas de 

estabilização de 1980 a 1994 quando perdemos nas duas frentes do crescimento e da 

desigualdade.  Destacamos as particularidades do ano de 2004 quando a renda per capita média 

cresce 3.5% e ao mesmo tempo em que a desigualdade cai atingindo o nível mínimo registrado 

desde 1976. O resultado dessa conjunção rara é um crescimento de 16% da renda do trabalho 

dos mais pobres, o que pode ser qualificado de crescimento à chinesa deste segmento. Esta 

denominação se dá não só pela sua magnitude como pelo fato de se basear na geração de 

renda do trabalho, emprego formal em particular, o que adiciona sustentabilidade ao processo. A 

queda da desigualdade de 2004 é mais espetacular que a ocorrida em 1986, ano do Cruzado, 

explicando dois terços da queda da pobreza então observada. 2004 dá seqüência a uma 

tendência de baixa da desigualdade iniciada em 2001. Os dados da PNAD colocam a seguinte 

pergunta será que a presente década é a da redução da desigualdade? Assim como a década 

de 90 foi a década da estabilização e da universalização do ensino fundamental. 

 

Neste trabalho isolamos as influencias no período recente de elementos associados ao 

mercado de trabalho tais como evolução do salário-hora, da jornada de trabalho, da oferta de 

trabalho e de sua respectiva empregabilidade. Atualizamos a análise para o período até junho de 

2006 a partir de fontes inéditas de microdados, especialmente processadas para este trabalho. 

Lançamos mão do processamento dos microdados da Pesquisa Mensal do Emprego pela sua 

agilidade o que nos permite diminuir a defasagem de quase dois anos da PNAD para menos de 

três meses da última PME, trazendo os indicadores de desigualdade e de pobreza para a 

realidade de Junho de 2006. Estes dados permitem monitorar a performance social de diferentes 

segmentos em diferentes regiões do país. Neste aspecto o que chama mais a atenção é o 

melhor desempenho da região metropolitana de Belo Horizonte nos últimos 4 anos, onde a renda 



per capita mediana do trabalho cresce 39.6%, o dobro do obtido pela segunda colocada. A 

pesquisa dedica uma especial atenção em dissecar a influência dos reajustes do salário mínimo 

de 2005 e 2006.  

 

Esta pesquisa é composta de três partes, a saber: a Culinária da Estagnação onde 

abrimos os componentes trabalhistas da trajetória brasileira recente. A parte denominada 

Eleições Etílicas e Expanções revela a existência de marcados ciclos eleitorais nos indicadores 

sociais baseados em rendas. Finalmente, e talvez mais importante, na parte denominada 

Redistribuição Trabalhista Recente apresentamos resultados inéditos sobre as mudanças na 

distribuição de renda do trabalho. O sítio da pesquisa apresenta alguns dispositivos que 

permitem ao internauta acessar e manipular bancos de dados e modelos estatísticos gerados no 

âmbito dessa pesquisa, de forma interativa e amigável. O objetivo é permitir que cada um 

transforme as informações disponibilizadas em conhecimento, desde uma perspectiva própria, 

explorando diferentes nuances da pesquisa. 

 

Principais Resultados: 

 

Lançamos mão do processamento dos microdados da Pesquisa Mensal do Emprego 

pela sua agilidade o que nos permite diminuir a defasagem de quase dois anos defasados da 

PNAD para menos de três meses da última PME, trazendo os indicadores sociais para Junho de 

2006. O aumento de velocidade é requisito necessário para que se possa vislumbrar a 

continuidade, ou não, dessa melhora distributiva. Observamos uma desaceleração da redução 

da desigualdade trabalhista de 2004 e o momento atual. Mesmo no período já coberto pela 

PNAD 2004, os dados da PME nos fornecem detalhes reveladores de seus determinantes. Em 

particular, notamos que boa parte do forte crescimento da renda com mais fermento para as 

classes mais pobres se deu entre março e junho de 2004.   Apesar desta ser a época de reajuste 

do salário mínimo não houve ganho real neste ano.  Apontando nesta direção a atualização da 

PME nos permite avaliar que os impactos trabalhistas líquidos do aumento real de quase 25% 

concedido ao salário mínimo em 2005 e em 2006 sobre a pobreza e a desigualdade foram quase 

nulos. Esses resultados são desapontadores para aqueles que presenciaram os efeitos dos 

reajustes do salário mínimo de outras dadas como o de Maio de 1995 sobre a série de pobreza e 

de desigualdade baseadas em renda per capita do trabalho.  A PME ao permitir acompanhar a 

trajetória dos mesmos indivíduos e das suas respectivas famílias ao longo do tempo nos fornece 

evidencias de perda de quantidade e de qualidade de emprego associada aos aumentos reais do 



mínimo de 2005 e de 2006 que mais ou menos  compensam os impactos positivos exercidos 

sobre os rendimentos do trabalho daqueles que mantiveram seus empregos.  

 

Os novos dados da PME permitem monitorar a performance social de diferentes 

segmentos em diferentes regiões do país em período pré -eleitoral. O aspecto regional que 

chama mais a atenção é o melhor desempenho da região metropolitana de Belo Horizonte 

(Aécio com Pimentel). A renda per capita média do trabalho cresce 22% entre junho de 2002 e 

junho de 2006, com queda de 37,58% da taxa de miséria na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte entre junho de 2002 e junho de 2006. Já a renda mediana cresce 39.6% que 

corresponde ao dobro obtido por Recife a segunda em termos de crescimento entre todas áreas 

da PME. A redução da distancia entre média e a mediana está presente em todas as regiões, 

representando bem redução da desigualdade que caracteriza o período recente. 

 

No trabalho privilegiamos a análise das influencias dos ciclos eleitorais sobre as 

diferentes rendas das pessoas. Realizamos experimentos controlados onde as principais 

variáveis explicativas a serem observadas são a idade de voto, o ano eleitoral e a interação entre 

ambas que testa a operação de um ganho diferenciado de renda dos votantes em ano eleitoral. 

Quando comparamos pessoas com as mesmas características consideradas a renda per capita 

de todas as fontes das pessoas com 16 anos ou mais é 41% maior que as que não participam 

ativamente do mercado eleitoral,  subindo a renda geral 4,3% em anos eleitorais frente aos 

demais. maiores para rendas de todas as fontes, 3.2% indica que no caso da renda do trabalho 

principal, 6.9%  de aposentadoria e 24% no caso de outras rendas. Em suma, em termos 

domiciliares per capita a renda mais afetada pela faixa etária de voto é a renda da previdência 

enquanto a mais afetada pelo calendário eleitoral são as outras rendas. A interação entre idade 

de voto e ano eleitoral indica que as rendas aumentam mais para os votantes em ano eleitoral do 

que para os demais em 0.77% maiores. O conceito de rendas de outras fontes como seguro-

desemprego, benefícios da LOAS, bolsas sociais diversas e juros são aquelas que diferenciam 

mais os  votantes e os não votantes em períodos eleitorais, sendo 5.4% maiores nestes casos.  

 

No caso da renda do trabalho principal apesar de 0.72% maiores, não são 

estatisticamente diferentes de zero a 90% de significância (embora sejam significativamente 

maiores que zero a 80%) o que nos levou a abrir o canal de impacto sobre a renda a renda do 

trabalho, a chance de ocupação em geral é % maior em período eleitoral. A chance ocupação do 

funcionalismo público em ano eleitoral é 10 % menores para o nível federal e 14% menores no 



caso do nível estadual, devido às restrições seis meses antes das datas de eleições. Já para o 

funcionalismo municipal o efeito é 0.16% maior nos respectivos períodos eleitorais. O canal 

através do qual o ciclo eleitoral parece afetar o funcionalismo dos três níveis de governo é 

através de aumentos de salário: com ganhos em anos eleitorais de 3.63% no caso do 

funcionalismo federal, 8.1% no caso do funcionalismo estadual e 8.8% no caso do funcionalismo 

municipal. 

 

A análise do período no segundo período 2001 a 2004 revela a exarcebação deste 

padrão pouco usual da experiência brasileira que combina quedas da renda per capita real e da 

pobreza. Neste último período este paradoxo mais pronunciado quando a renda média do 

brasileiro cai -1.35 ao ano contra um aumento expressivo de 3.07% da renda dos pobres. 2004 

que é o último ano disponível se revela o melhor ano da série. A renda média cresce 3.56% mas 

a renda dos pobres aumenta 14% somente neste ano, o que pode ser considerado de 

crescimento chinês. Na verdade, o adjetivo chinês está relacionado não só a magnitude do 

crescimento observada mas a influencia trabalhista observada onde a renda do trabalho contribui 

com 10 pontos de porcentagem dos 14 pontos de porcentagem observados na renda de todas 

as fontes. Ou seja, é não só um crescimento forte do bolo com mais fermento nas classes que 

tem mais fome de renda, mas com características de maior sustentabilidade dadas a sua maior 

independência relativa frentes as transferências de renda promovidas pelo Estado brasileiro.  

 

 


