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A Desigualdade de Renda parou de Cair? (Parte II)
Marcos Mendes 1
No texto publicado na semana passada chamou-se atenção para o fato de
que o Índice de Gini de distribuição de renda no Brasil parou de cair em 2012,
interrompendo uma trajetória descendente que vem desde meados dos anos 90. Pode ser
que isso seja apenas um dado isolado, que não revele uma nova tendência de
interrupção da queda da desigualdade. Mas também pode ser um sinal de que os fatores
que levaram à queda da desigualdade estão se estagnando. Isso seria preocupante, pois a
desigualdade no Brasil ainda é alta.
A literatura especializada já vem apontando há alguns anos que será cada
vez mais difícil manter a redução da desigualdade 2. Para sabermos o motivo, é preciso
entender quais foram as causas da queda recente da desigualdade.
Esse texto vai se concentrar nos fatores que afetam a desigualdade no
mercado de trabalho. Na próxima semana serão analisadas as políticas sociais do
governo.
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I – A mudança no perfil de demanda de mão-de-obra
A forte queda da desigualdade não ocorreu apenas no Brasil. Como
mostram inúmeros estudos, entre eles o artigo Deconstructing the Decline of Inequality
in Latin America 3, houve generalizada queda de pobreza e desigualdade na maioria dos
países da América Latina. O estudo mostra que, dos 17 países estudados, nada menos
que 12 tiveram significativa queda de desigualdade.
Essa causa comum parece ser o boom no mercado internacional de
commodities, que favoreceu todos os países da região, tipicamente exportadores desse
tipo de mercadoria. Esse boom ocorreu exatamente a partir de 2002/2003, quando a
desigualdade começou a cair de forma mais intensa. Mas qual seria o mecanismo que
transformaria os ganhos no comércio internacional em redução da desigualdade?
Em primeiro lugar é preciso ficar claro que o aumento de preços no
mercado internacional dos produtos exportados pela América Latina e a queda dos
preços dos produtos de alta tecnologia por ela importados aumentou fortemente o poder
de compra dos países da região. Para que se tenha ideia da dimensão desse fenômeno,
basta notar quem em 2005 um navio carregado de minério de ferro tinha valor
equivalente a 2.200 TVs de tela plana, em 2010 a mesma carga valia o equivalente a
22.000 TVs 4.
Mas como esse maior poder de compra passou da mão dos exportadores
para o restante da população? E como gerou redução da desigualdade de renda?
A maior renda obtida com exportações ativa a economia como um todo.
Passa a haver, por exemplo, maior disponibilidade de divisas, a taxa de câmbio valorizase, e as empresas podem importar mais máquinas e equipamentos, enquanto os
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consumidores podem consumir bens importados a custo menor. As empresas
exportadoras depositam seus superávits financeiros nos bancos, que emprestam os
recursos para outros setores da economia, aumentando a taxa de investimento e
crescimento. O maior investimento aumenta a taxa de crescimento e a demanda por
trabalhadores.
Os ganhos nas relações de troca internacional são, portanto, uma bênção,
e devem ser aproveitadas ao máximo pelo país. No entanto, embora aumentem a renda e
a poupança disponível para financiar investimentos, eles não são suficientes para
desencadear o desenvolvimento de todos os setores da economia.
Isso porque o Brasil (assim como boa parte dos países latino-americanos)
tem diversos outros problemas que retiram competitividade da economia: a
infraestrutura de transportes e comunicações é ruim; a energia é cara; a economia é
fechada à concorrência internacional e à importação de insumos e serviços de qualidade;
o grau de instrução da mão-de-obra é baixo; o sistema tributário é pesado e distorce os
preços; a regulação econômica e a defesa da concorrência são frágeis. Por todos esses
motivos o Brasil não consegue competir com outros países no mercado de bens e
serviços mais sofisticados.
Quando vem um estímulo externo como o boom de commodities, os
setores da economia brasileira que conseguem crescer são aqueles ligados aos serviços
de menor conteúdo tecnológico. Esses setores tendem a contratar trabalhadores pouco
qualificados. Com maior procura por trabalhadores pouco qualificados, os salários desse
grupo cresceram em relação aos demais trabalhadores: daí a redução nas desigualdades
salariais.
O raciocínio é o seguinte: o boom de commodities provocou a
valorização das moedas dos países exportadores desses produtos, enquanto o aumento
da renda se refletiu em maior consumo. Com um câmbio valorizado, o consumo de bens
industrializados,
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do exemplo acima. Elas mais baratas e de melhor qualidade que os bens industriais
produzidos nos países latino-americanos que, devido aos problemas de má infraestrutura
e outros acima listados, não têm produtividade e competitividade para competir com os
importados).
Já o aumento do consumo de bens não disponíveis no mercado
internacional (serviços em geral, construção civil, produtos perecíveis) – conhecido
como “não-comercializáveis” – teve que ser atendido pelos produtores internos. Isso fez
o preço dos serviços e demais bens não comercializáveis disparar em relação ao preço
dos bens importados. O preço dos bens importados não subiu, pois o aumento de
demanda pode ser atendido por importações crescentes. Já o preço dos bens e serviços
não disponíveis para importação subiu, porque a oferta ficou limitada ao que é
produzido dentro do país, não dando conta de atender a expansão da demanda.
.
Ocorre que o setor de serviços utiliza majoritariamente trabalhadores
menos qualificados e de menor escolaridade que a indústria. Ou seja, subiu a demanda
por trabalhadores menos qualificados no mercado de trabalho e caiu (ou cresceu mais
lentamente) a demanda por trabalhadores mais qualificados. Adicionalmente, o próprio
setor de commodities, em especial, das commodities agrícolas, é intensivo em mão de
obra de menor qualificação. Em consequência, elevaram-se os salários dos menos
qualificados em relação aos mais qualificados.
Os países latino-americanos, e o Brasil em particular, criaram mais
empregos de balconista, cabeleireiro, trabalhador rural e atendente de call center, e
menos vagas de operadores de equipamentos industriais robotizados, designers ou
especialistas em telecomunicações.Isso explicaria a redução das desigualdades salariais
no mercado de trabalho e a desigualdade de renda.
Note-se que tal distorção não é “culpa” do setor de commodities que, na
verdade, é competitivo e gera grande benefício ao país. O problema está na má
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infraestrutura, no fechamento da economia à competição internacional, no sistema
tributário caótico, na frágil regulação de setores oligopolizados, etc. Países como
Canadá, Estados Unidos e Austrália, fortes exportadores de commodities, não sofrem o
mesmo problema de competitividade do Brasil, pois têm políticas de comércio exterior
mais aberta, melhor regulação, melhor infraestrutura, etc.
A história contada acima indica que a queda da desigualdade não é
portadora apenas de boas notícias. Ela pode ser sintoma da incapacidade da economia
de desenvolver setores de maior tecnologia e maior sofisticação. Com isso, o país perde
empregos no segmento mais competitivo. Graças ao boom de renda vindo do exterior,
esses empregos são substituídos por outros, menos produtivos, concentrados nos
serviços de menor sofisticação. No curto prazo, observamos queda de desigualdade.
Mas no longo prazo observaremos menor capacidade de crescimento econômico.
E o que é pior, como o ganho de renda vindo das commodities está fora
do controle do governo, por ser determinado no mercado internacional, a reversão dessa
tendência pode fazer murchar também o ímpeto do setor de serviços, o que fará com que
o baixo crescimento passe a ser acompanhado, também, da interrupção da queda da
desigualdade.
Esse pode ser um fator por trás da interrupção da queda da desigualdade
em 2012 em relação a 2011. Ao decompor as fontes de variação desse índice, IPEA
(2013) constata que no período 2011-2012 as rendas do trabalho deixaram de ser um
fator de queda da desigualdade tendo, pelo contrário, levado a pequeno aumento do
indicador.
Ou seja, a redução da desigualdade nas remunerações no mercado de
trabalho, que foi o carro chefe da queda da desigualdade no período 2002-2011, não
ocorreu em 2011-2012. Esse pode ser um indicador de que a dinâmica da expansão dos
serviços esteja se esgotando. O fato de que os ganhos de renda vindo das commodities
estão se estabilizando pode ser uma das causas dessa reversão.
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Esse tipo de raciocínio ajuda a entender também porque a desigualdade
não teria caído fortemente ao longo da década de 1990. Em primeiro lugar, porque
naquele período, em vez de um choque favorável nos preços das commodities, o
mercado internacional impunha ao Brasil e à América Latina um ambiente instável de
crises financeiras internacionais e aumentos de juros, que reduziam a renda dos países
da região.
Em segundo lugar, houve no Brasil uma série de reformas favoráveis ao
crescimento econômico, tais como as privatizações e a abertura comercial com o
exterior, que permitiram a entrada de tecnologias de ponta no país. Em um primeiro
momento, essas reformas tendem a ter efeito concentrador de renda: elas aumentam a
demanda por trabalho mais qualificado em áreas de maior tecnologia (basta imaginar a
quantidade de novos engenheiros decorrente da expansão das telecomunicações nos
anos 90). Porém, no longo prazo elas abrem caminho para a geração de empregos e o
crescimento econômico, espalhando o benefício por toda a economia. Tome-se como
exemplo os ganhos de renda que pequenos agricultores e profissionais autônomos
tiveram a partir da disponibilidade de telefones celulares.
Em suma, parte significativa da queda da desigualdade a partir de 2002
“caiu do céu”: um presente para a América Latina, sob a forma de alta nos preços das
commodities. Esse presente se converteu em queda da desigualdade devido, em parte, à
incapacidade dos países da região, e do Brasil em particular, em oferecer às empresas
condições de competitividade (infraestrutura, sistema tributário adequado, etc.), o que
levou a expansão da economia a ser conduzida pelo setor de serviços de menor
conteúdo tecnológico, menos produtivo e demandante de mão-de-obra menos
qualificada. Nesse sentido, a queda da desigualdade seria um subproduto positivo
gerado por uma fragilidade econômica do país.

II- A mudança no perfil de oferta da mão-de-obra

www.brasil-economia-governo.org.br

Outro fator de redução da desigualdade, que também parece ter atuado no
sentido de reduzir as diferenças de remuneração no mercado de trabalho, foi o aumento
da escolaridade da população. De fato, a média de anos de estudo da população
brasileira subiu bastante desde meados da década de 1980. Entre 1950 e 1980 a média
de anos de estudo no país cresceu apenas 1,07 anos, passando de 1,5 anos para 2,57
anos. Entre 1980 e 2010 houve crescimento contínuo e um salto de quase 5 anos na
média, que passou a ser de 7,55. 5
Essa maior quantidade de trabalhadores com mais escolaridade aumentou
a oferta de trabalho qualificado e diminuiu a oferta de trabalho pouco qualificado (na
suposição de que a escola pública agrega alguma qualificação efetiva ao trabalhador,
apesar da sua baixa qualidade). Em consequência, aumentou o preço do trabalho menos
qualificado (agora mais escasso) e caiu o preço do trabalho mais qualificado (agora
mais abundante).
Note-se que o nível geral de educação (tanto em termos de anos de
estudo quanto em termos da qualidade dessa educação) ainda é bastante baixo no país.
Mas a evolução observada teria sido suficiente para amenizar as fortes desigualdades
de remuneração no mercado de trabalho.
Ocorre que os ganhos mais fáceis, obtidos pela simples inclusão das
crianças na escola, já foi obtido. Daqui para frente, para que o aumento de escolaridade
continue a pressionar para baixo a desigualdade e a pobreza, serão necessários avanços
na melhoria da qualidade do ensino e aumento na taxa de escolarização de jovens, visto
que o ensino fundamental já está universalizado desde meados da década de 1990.
Em especial, é preciso avançar em quantidade e qualidade no ensino
médio. Como chama atenção Fernando Veloso em entrevista à Folha de S. Paulo 6, ainda
é baixo o percentual de jovens entre 15 e 17 anos frequentando a escola (84% segundo a
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PNAD 2012) e o currículo do ensino médio é ruim e divorciado da necessidade das
empresas. Os jovens não chegam ao mercado de trabalho equipados para lidar com
procedimentos intensivos em alta tecnologia. Isso significa que uma retomada do
crescimento pode levar ao aumento da desigualdade, pois aumentará a demanda por
trabalho mais qualificado, e os jovens mais pobres não têm tal qualificação, que não
lhes é provida pela escola pública.
Lustig et al (2013) chegam a levantar a hipótese de que parte da queda do
diferencial de salários entre pessoas com maior e menor escolaridade vem da
deterioração da qualidade do ensino médio. Dado que o conteúdo aprendido pelos
alunos desse nível de ensino não teria serventia para as empresas, elas se tornariam
indiferentes entre contratar pessoas com ou sem ensino médio completo.
III – O papel do salário-mínimo
Um terceiro mecanismo que pode estar por trás da queda da desigualdade
de salários no mercado de trabalho é a ativa política de elevação do valor real do
salário-mínimo, perseguida pelo governo desde o segundo mandato de FHC, com
intensidade acentuada a partir do primeiro governo Lula.
O salário-mínimo na década de 1990 era muito baixo e havia espaço para
a sua elevação, sem prejudicar a rentabilidade das empresas. Porém, após seguidos anos
de elevação acima da inflação, o salário-minimo real de 2013 é quase o dobro do seu
valor em 1995.
É sabido que o salário-mínimo funciona como uma referência para a
fixação de remunerações na base da pirâmide salarial. É comum tomá-lo como
referência e reajustar remunerações superiores ao mínimo pelo mesmo índice de
correção deste. O resultado é que variações no mínimo impactam fortemente salários
maiores que o mínimo e, em cadeia, promovem aumentos das remunerações mais
baixas.
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Se por um lado isso reduz a desigualdade de remunerações (e faz a
desigualdade no país cair), por outro lado acaba afetando o custo do trabalho para as
empresas, que perdem lucratividade e competitividade.
A redução da desigualdade no curto prazo, por meio da elevação do
salário-mínimo, se faz à custa de perdas de oportunidade de crescimento e geração de
renda para todo o país no médio e longo prazos. Mais uma vez temos uma situação em
que a queda da desigualdade não é apenas portadora de boas notícias. Há que se
considerar, ainda, a possibilidade de os efeitos adversos do salário mínimo sobre a
geração de emprego e estímulo ao investimento anularem o efeito redistributivo do
aumento da remuneração daqueles que permanecerem empregados.
IV – A desigualdade parou de cair?
Tendo em vista os três fatores acima analisados (mudanças na demanda e
na oferta de mão-de-obra e elevação real do salário-mínimo), cabe perguntar se eles
continuarão a pressionar a desigualdade para baixo nos próximos anos.
Como já antecipado acima, o papel do boom de commodities sobre a
demanda de mão-de-obra tende a arrefecer em função do esfriamento de tal mercado.
Ademais, há que se levar em conta que esse não é o melhor caminho para se reduzir a
desigualdade, afinal ele passa pela desindustrialização do país e pelo aumento de
importância de setores de baixa produtividade, o que reduz o potencial de crescimento e
geração de renda futura. Obviamente não se está sugerindo que o governo desestimule a
exportação de commodities ou subsidie o setor industrial. O melhor a fazer é aproveitar
o bom momento da economia internacional, porém consciente de que é preciso
melhorar as condições de produção do Brasil, por meio de expansão da infraestrutura,
melhoria na qualidade da educação, controle dos gastos públicos, racionalização do
sistema tributário, entre outras medidas que aumentem a produtividade e viabilizem a
diversificação da produção no Brasil, aumentando seu conteúdo tecnológico e
diminuindo nossa dependência em relação ao comércio internacional de commodities.
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Já do lado da oferta de trabalho, a maior escolaridade só continuará a
reduzir a desigualdade se houver progressos na melhoria da qualidade da educação; em
especial no ensino médio.
No que se refere ao papel do salário-mínimo, é preciso considerar que a
política de elevação desse salário acima da inflação tem forte impacto sobre as despesas
do governo. Em especial, sobre as contas da previdência social, cujos benefícios são
indexados àquela remuneração básica. Assim, parece que em função de esgotamento
fiscal não será possível manter tal política por muito tempo, a menos que se jogue para
o alto qualquer intenção de manter o equilíbrio fiscal e a inflação sob controle. Mas se a
inflação voltar, certamente o quadro distributivo se deteriorará, pois como todos sabem,
a inflação é fortemente concentradora de renda.
Ainda que fosse possível aguentar por mais alguns anos o peso fiscal dos
reajustes do salário-mínimo, seria preciso julgar se essa seria a melhor opção, tendo em
vista as distorções introduzidas no mercado de trabalho, em especial o desestímulo à
contratação de pessoal pouco qualificado, cuja produtividade tende a ser inferior ao
salário-mínimo.
Em suma, não se pode dizer, ainda, que a parada na queda do Índice de
Gini observada em 2012 é uma nova tendência de estabilidade da desigualdade, mesmo
porque outros indicadores mantêm a tendência de queda. Mas não faltam motivos para
se acreditar que isso seja possível. Ademais, o texto procurou deixar claro que a queda
da desigualdade pode não ser portadora apenas de boas notícias. Ela pode ser resultado
de fragilidades e desajustes econômicos que têm como custo a menor capacidade de
crescimento e de geração de emprego no futuro.
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