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I - Visão Geral do Diagnóstico
O objetivo principal deste projeto é subsidiar as ações da Fundação de Assistência
Social (FAS). Nesta parte desenvolvemos diagnóstico empírico sobre as condições de
vida em Curitiba com a criação de acervo de indicadores gerado a partir de microdados
amostrais e registros administrativos relativos aos domicílios. O texto ilustra a
utilização de um acervo de bancos de dados interativos disponibilizados junto ao
projeto.
Apresentamos nesta primeira etapa uma análise recente dos indicadores sociais
baseados em renda domiciliar per capita destacando o método de definição e os avanços
da pobreza e das diferentes classes econômicas entre outros indicadores clássicos como
bem estar e desigualdade. Destacamos o papel das diferentes fontes de renda e o
potencial de consumo e de produção das famílias, leia-se acesso a bens e ativos
produtivos, usando a métrica da renda que também é usada como numerário no índice
de vulnerabilidade desenvolvido na outra parte do projeto.
Plano Geral do Trabalho: O trabalho estará dividido em partes específicas:
i. Diagnóstico da evolução social recente de Curitiba incluindo a construção de
um amplo acervo de indicadores. O primeiro e principal resultado da iniciativa é avaliar
quanto e como mudou a vida da população curitibana. Baseado em análises empíricas
uni e multivariadas dos microdados amostrais de uma série de pesquisas domiciliares e
informações secundárias disponíveis, o diagnóstico dedicará especial atenção a
indicadores sociais baseados em renda domiciliar per capita como pobreza,
desigualdade e as classes econômicas (AB, C, D e E). O objetivo é traçar um retrato
detalhado da população local identificando as principais características dos habitantes
da região, assim como os atributos que podem ser úteis no desenho de estratégias de
combate à pobreza e melhorias nas condições econômicas e de vida da população.
ii. Entender a ligação entre as ações de proteção social e de promoção
econômica desta população com os indicadores observados. A nossa visão é que estudos
na área social, têm se caracterizado mais por diagnósticos descritivos e não pela
proposição de ações e de acompanhamento dos indicadores. Medimos a evolução
recente da renda e das condições de vida da população curitibana analisando o que
aconteceu com as famílias de diferentes estratos econômicos sob as óticas do produtor e
7

consumidor. O objetivo é propor indicador peculiar para área curitibana, levando em
conta características próprias do tipo de região. Buscaremos mostrar o que explica as
mudanças de classe, apontando também o impacto das diferentes fontes de renda nos
avanços sociais obtidos. Enfatizaremos a importância relativa dos proventos do
trabalho, dos benefícios da previdência ou do Bolsa Família para explicar as origens das
alterações de pobreza, desigualdade e do tamanho das classes.
O trabalho visa subsidiar o conhecimento e o aprimoramento de uma filosofia curitibana
de desenvolvimento sustentável integrada em suas vertentes econômica e social. Toda a
análise será centrada em Curitiba, buscando traçar comparações com o conjunto do país
assim como os municípios de Belo Horizonte e Porto Alegre. O objetivo final é
contribuir na difusão dos resultados obtidos em Curitiba junto à local e a brasileira latosenso.

8

II - Pobreza, Desigualdade e Bem Estar Social2
O problema para os analistas de pesquisas domiciliares como PNAD, POF, PME e o
CadÚnico é que são bases multifacetadas, dificultando a sintese de seus resultados em
conclusões do tipo: e aí melhorou ou piorou a vida das famílias curitibanas? 3. Este é o
desafio da presente pesquisa. Nossa estratégia é através do instrumental da literatura de
bem estar social sintetizar um amplo espectro de informações domiciliares numa mesma
dimensão. Projetar o conjunto de informações na dimensão renda. A promessa é uma
vez integrada podemos produzir a divisão ordenada do conjunto como peças de um
quebra-cabeças para identificar a magnitude relativa das causas das mudanças
observadas.
Além da resposta ao por que mudou? Precisamos saber quando mudou? leia-se antes,
durante e depois da crise internacional, ultrapassando a data da última PNAD para com
dados factuais até fim de 2010. Numa cidade grande, diversa e desigual como Curitiba
a evolução da média municipal esconde tanto quanto revela. É preciso também saber
onde mudou? (favelas, tipo de habitação etc), quem mudou? (mulheres, idosos, pretos
etc) e que estrato econômico essas pessoas estavam antes e estão agora.
Uma parte central da análise é desagregar essas fontes de renda em trabalho, aluguéis,
aposentadoria, programas sociais etc, outra é aproveitar a ida da pesquisa as casas das
pessoas para computar seus bens de consumo (carro, duráveis, moradia etc) e o
respectivo uso e acesso a ativos de produção (educação, internet, carteira de trabalho
etc). Estes atributos tomados de forma conjunta permitem analisar o grau de
sustentabilidade das transformações em curso (isto é, saber até que ponto mudou pra
valer?) e a vulnerabilidade das famílias. Neste aspecto a análise da crise e da saida da
mesma lançando mão de dados frescos da PME permite testar o estado dos

2

Ele se baseia em extensão do texto de nossa pesquisa “A Nova Classe Média: O Lado Brilhante dos
Pobres”
3

Como veremos, a edição de 2009 da PNAD (Pesquisa Nacional de Amostras a Dpmicílio) guarda
diversas novidades no questionário da pesquisa o que torna a multidimensionalidade um problema ainda
mais crítico. De todas as inovações introduzidas no questionário a que eu gostei mais - e que tenho um
certo orgulho através de sugestão do movimento Todos pela Educação que faço parte - é a abertura dos
alunos por redes de ensino público: federais (2,4 %), estaduais (43%)e municipais (55%). Isto permitirá
responsabilizar cada ator na cobrança de metas para tornar esta década a da qualidade da educação. Pois
neste campo só o que temos são desafios.
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amortecedores da sociedade curitibana a choques de grande magnitude a que a
economia mundial foi submetida.
Alguns argumentarão, com alguma razão, que a estratégia reducionista transformará o
retrato colorido fornecido pelas pesquisas numa foto em preto e branco. Respondemos a
este ponto citando as vantagens de olhar as partes sem perder a visão do todo que
constitui o cerne de nossa estratégia.

Plano
Uma contribuição deste trabalho é abrir as estatísticas do município de Curitiba em
pesquisas domiciliares de maior freqüência como a PNAD e a PME. Conseguimos
implementar esta estratégia desde 1996 perdendo a queda representada pelo boom
econômico do imediato pós-Real.
Inicialmente analisamos a evolução de indicadores clássicos de desigualdade, bem estar
social e pobreza. A baixa taxa de pobreza curitibana de 3,64% abaixo da linha de 151
reais mensais por pessoa – mais de duas vezes acima da nova linha oficial de miséria de
70 reais mensais por pessoa sugere a importância de se olhar para a evolução dos
estratos mais altos da distribuição e analisar as respectivas medidas de vulnerabilidade
deste grupo.

Pobreza
A pobreza baseada em renda em Curitiba apresenta desde 1996 duas tendências, em
primeiro lugar um aumento de quase 150%; 1996 a 2003 é a época da chamada crise
metropolitana, quando sofre um incremento, de 4,04% da população para 10,05%.
Depois disso, ela sofre uma inflexão ano após ano, revertendo o aumento anterior,
atingindo 3,64% em 2009, o nível mais baixo da série. A miséria curitibana segue numa
trajetória descendente caindo 53,4% acumulados desde 2004. Ou seja, Curitiba
completou em cinco anos mais do que a primeira e mais importante meta do milênio da
ONU de reduzir a pobreza à metade. Curitiba fez 25 anos em cinco.
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Apresentamos acima a comparação de Curitiba com os municípios de Porto Alegre e de
Belo Horizonte que pelas suas características de desenvolvimento, localização e
tamanho representam uma boa base de comparação. Abaixo apresentamos a
comparação com a referência nacional.

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Em paralelo, olhamos os grandes traços das séries de pobreza nacional desde 1992,
quando o novo questionário da PNAD foi estabelecido, temos duas marcadas mudanças
de patamar no Brasil, Em primeiro lugar, no biênio 1993-1995, a proporção de pessoas
abaixo da linha da miséria passa de 61,43% para 55,8% da população brasileira. Em
2003, a miséria ainda atingia mais da metade da população (51,4% da população).
Nesse período se inicia um novo período de queda, chegando a 45,7% em 2005. Isto
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compõe uma queda acumulada de 12.12% entre 2003 e 2005, magnitude comparável à
queda de 9,1% do período de 1993 a 1995. O paralelo existente na redução de miséria
4

entre os dois episódios ocorridos dez anos a parte, pode ser percebido no gráfico acima .
Em 2006, inspirado neste padrão de mudança da pobreza aos saltos lançamos a pesquisa
com o título provocativo de o “Segundo Real”. De lá para cá, a miséria continua sua
trajetória descendente caindo quase 45% acumulados desde 2003.

Custo da Erradicação da Miséria
Uma outra medida útil no desenho de políticas públicas é o hiato de renda (P1). Isto é,
quanto de renda falta, em média, aos miseráveis para que eles consigam satisfazer suas
necessidades básicas no mercado. Utilizando como base nossa linha de insuficiência de
renda, o déficit médio expresso em termos monetários de cada miserável em Curitiba
seria R$81,32, valor bem maior ao universo total de brasileiros R$ 60,89 mensais a
preços médios de hoje. Ou seja, a taxa de pobreza é bem menor em Curitiba 3,64%
contra 15,32% nacional, mas quem é pobre em Curitiba é mais pobre que a média
nacional inspirando ações localizadas de combate a pobreza como a exercida pela FAS.
Agora não foi sempre assim, em 2003, por exemplo a mesma estatística era R$51,29
(R$ 60,33 por brasileiro). Como o aumento foi do custo por pobre foi acompanhado por
redução da taxa de pobreza, parece que ações sociais e econômicas bem focalizadas
realizaram seu trabalho, restando uma população residual a ser atingida. Captada pela
trajetória do indice conhecido como P2 (0,025% em 2003 para 0,0183% em 2009)
observamos que houve alívio na severidade da miséria (essa queda não foi expressiva
no último ano).
Voltando ao cálculo do custo de erradicação em 2009, como só uma pequena parte dos
curitibanos está abaixo da linha, os dados mostram que seriam necessários R$ 2,96 em
média, por pessoa mês (contra R$ 5,38 em 2003), para aliviar totalmente a pobreza em
Curitiba, totalizando a população da ultima PNAD de 1,849 milhões de pessoas, um
4

Acesse o link http://www.fgv.br/cps/Pesquisas/miseria_queda_grafico_clicavel/FLASH/
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custo de aproximadamente R$ 9.9 milhões mensais e R$ 119 milhões no ano. As
informações revelam quanto custaria para completar a renda de cada curitibano até a
linha de R$ 137 nacional a preços de setembro de 20095), ou seja, o menor valor das
transferências suficientes para içar cada miserável até o piso de suas necessidades
básicas. Este exercício não deve ser lido como uma defesa de determinadas políticas
específicas, mas como uma referência ao custo de oportunidade social da adoção de
políticas desfocadas. O dado é útil para traçar o alvo das políticas e organizar suas
fontes de financiamento.
Pobreza em termos de Frações de Salário Mínimo
Há um hábito no Brasil que julgamos pouco recomendável de calcular medidas de
pobreza absolutas associadas a múltiplos e frações do salário mínimo corrente. A
análise revela que, em 2009, 8,19% da população local estavam abaixo da linha de ½
salário mínimo e que 2,64% estavam abaixo da linha da linha de ¼ de salário mínimo.
Apresentamos nos dispositivos da pesquisa as taxas de pobreza usando diversas linhas
referenciadas a frações do salário mínimo e outros parâmetros de interesse.
Panorama da Vulnerabilidade Evolução: Medidas Sociais baseadas em Renda per
Capitahttp://www.fgv.br/ibrecps/CUR/2009_temporal_2/index2.htm
Com periodicidade anual, a PNAD nos permite monitorar a evolução de diversos
indicadores sociais de vulnerabilidade, com ênfase a questão da renda. O panorama
disponível no site da pesquisa apresenta a evolução temporal de diferentes indicadores
como miséria (a partir de diferentes linhas e conceitos), classes econômicas (agregadas
ou desagregadas), renda, desigualdade, educação, entre outros indicadores de interesse
desde o inicio da segunda metade da década de 90. A seguir um quadro das variáveis
disponíveis para análise:

População
Pobreza – Linha CPS
Pobreza – Linha Salário Mínimo
Renda
Educação
Classes Econômicas
Ótica do Produtor
Ótica do Consumidor
Cada um desses indicadores pode ser analisado para o conjunto geral da
população curitibana, aqueles abaixo ou acima da mediana de renda, com informações
5

Ou R$ 151 nacional a preços de hoje.
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desagregadas por diferentes subgrupos: i) características sócio-demográficas como sexo,
idade, anos de estudo, raça, a posição na família; ii) características do produtor como
posição na ocupação, contribuição, educação e acesso a ativos digitais; iii)
características do consumidor como acesso a bens de consumo e serviços; e iv)
espaciais como local de moradia, e etc:

http://www.fgv.br/cps/bd/cur/2009_temporal_2/index2.htm

Desigualdade

“O elemento fundamental para entendermos a trajetória de todas as classes de A a E
é o comportamento da desigualdade, a verdadeira jabuticaba brasileira.”
De maneira geral, 2009 assim como o período até agora vista como um todo se destaca
menos pelo crescimento generalizado de renda para todos os estratos da população, do
que pela redução da desigualdade observada, conforme o gráfico abaixo ilustra:
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Indicadores Baseados em Renda Domiciliar Per Capita

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

A desigualdade em Curitiba medida pelo índice de Gini cai 1,55% no último ano
perfazendo uma queda acumulada de 10,7% se considerarmos todo o período de 2003 a
2009 (nesse mesmo período a queda do Gini nacional foi de 4,45%). A queda é
substantiva - nunca na estória estatisticamente registrada brasileira desde 1960 a
desigualdade caiu tanto e em Curitiba caiu ainda mais, apesar de sair inicialmente de
patamar menor. Apresentamos abaixo a comparação com Porto Alegre e Belo
Horizonte. Em 2004 a desigualdade delas se encontrava próxima a de Curitiba que
apresenta queda mais marcada posterior (queda de 4,17% contra 11,8% de Curitiba).

Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
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Medida de Bem-Estar Social de Sen
A fim de fornecer uma síntese final, acoplamos os efeitos da média e da desigualdade
numa função bem-estar social simples proposta por Amartya Sen, Prêmio Nobel de
Economia. Essa função multiplica a renda média pela medida de equidade, dada por um
menos o índice de Gini (isto é: Média * (1 – Gini)). Logo, a desigualdade funciona
como um fator redutor de bem-estar em relação ao nível da renda média. Por exemplo, a
renda média de 1203 reais mensais por curitibano seria o valor do bem-estar social
segundo a medida simples de Sen, se a equidade fosse plena. Mas na verdade
corresponde a 49,1% deste valor, 591 reais, dada a desigualdade atual da cidade. O
deságio era ainda maior quando o índice era apenas 42,9% da renda média em 2004 de
R$ 1013 perfazendo um valor de 435 reais mês. Ou seja, houve um ganho de bem estar
de 35,7% entre 2004 e 2009. A variação de Curitiba supera a da combinação entre Belo
Horizonte e Porto Alegre (33,96%). Apresentamos nos gráfico abaixo, a evolução ano a
ano da média de renda, e da combinação desta com a da desigualdade de renda vista na
última seção, sintetizada na medida de bem-estar.
Indicadores Baseados em Renda Domiciliar Per Capita

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
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Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
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Distribuição de Renda
Inicialmente antes de entrar na análise de mobilidade da população entre estratos de
renda cujos valores reais são mantidos constantes ao longo do tempo, empreendemos
uma análise da variação por décimos de renda per capita, onde a população é mantida
proporcionalmente constante em cada décimo.
Período 2004 -2009 – Boom dos mais Pobres
Apresentamos a seguir o ganho acumulado de renda por décimos da população entre
2004 e 2009 que ocupa o centro de nossa análise. Em Curitiba, os maiores crescimentos
relativos foram vistos nos décimos mais baixos da distribuição: 54,6% em termos reais
per capita no primeiro décimo (que equivale a um crescimento médio de quase dois
dígitos, cerca de 9.1% ao ano) decaindo monotonicamente chegando a 35,4%, próximos
da mediana que daí se estabiliza até o penúltimo décimo acima de 27,3% (um
crescimento médio de quase 5% ao ano), caindo abruptamente no último décimo para
2% acumulado no período. Este padrão contrasta com o que aconteceu no país como um
todo, onde os mais pobres obtiveram em geral maiores ganhos de renda que os demais.
Nos décimos iniciais e finais existe maior proximidade entre as variações décimo a
décimo, mas nos décimos intermediários das distribuições há ampla dominância das
variações das famílias curitibanas sobre as nacionais.

Variação Acumulada da Renda Média por Décimos de Renda - em Curitiba
(2009/2004)

Fonte: CPS/FGV através do processamento dos microdados da PNAD/IBGE
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Período 2008-2009 – Impactos da Crise Internacional
Mas como foram os detalhes da dinâmica do bolso do brasileiro no período imediato
após a crise internacional de 2008? Embora haja similaridade de formatos das curvas, a
comparação Curitiba vis a vis a nacional indica que a base da distribuição curitibana
medida pelos três primeiros décimos teve desempenho superior a brasileiro. Por
exemplo, aumentos da renda real per capita do primeiro décimo de 7,18% contra -1,95%
do nacional, ao passo que as variações dos quarto ao sétimo e do último décimo foram
inferiores.

Variação da Renda Média por Décimos de Renda - em Curitiba (2009/2008)
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Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Variação da Renda Média por Décimos de Renda - Brasil Total (2009/2008)

Fonte: CPS/FGV através do processamento dos microdados da PNAD/IBGE
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III - Análise da Desigualdade Horizontal
“A renda de analfabetos, mulheres e favelados de Curitiba cresceu mais no século
XXI.”
Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional de Amostras a Domicílio) entre 2003 e 2009, a
renda per capita média em Curitiba subiu 47% em termos reais. Isto é, descontando a
inflação e o crescimento populacional, o desempenho médio corresponde a um processo
de crescimento acima do nacional de 32%. A média da cidade esconde tanto quanto
revela.
A renda per capita que referencia a maior parte das pesquisas acerca do binômio
pobreza/desigualdade é uma média interna dos domicílios. Tudo se passa como se
vivendo numa espécie de socialismo doméstico, cada membro do domicílio deixa o seu
respectivo quinhão de renda num pote, de onde cada um depois retira parcela igual de
renda.
O conceito de renda domiciliar per capita elimina - por construção - toda desigualdade
existente entre diferentes membros de uma mesma família. Por exemplo, se a esposa
recebe menos que o marido, assume-se que a perda delas é compensada pelo ganho
deles no âmbito domiciliar. Neste sentido, a desigualdade curitibana está subestimada
na ótica da renda per capita. Tendemos a zerar a desigualdade que não enxergamos.
Portanto, como se comportou no período 2003 a 2009 a desigualdade de renda média
entre pessoas, indivíduos de diferentes segmentos da sociedade?
Gênero - a renda delas sobe 59% contra 42% dos homens6. Reportamos também a
razão de rendas colocando a dos mais pobres no numerador. Neste caso, a razão de
rendas por sexo - mulheres por cima - sobe de 0,523 para 0,585 entre 2003 e 2009.
Como conseqüência deste ajuste da desigualdade por gênero a renda dos cônjuges
cresce 75% contra 28% dos chefes de domicílio.

6

A renda das mães cresce 57%.
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Escolaridade - a renda das pessoas em famílias chefiadas por analfabetos a renda sobe
40% contra 21% daquelas cujas pessoas de referencia com 12 anos ou mais anos de
estudo completos. Esta conjunção de movimentos faz com que a razão de rendas das
últimas em relação às primeiras suba de 0,1966 para 0,2274.
Migração – A renda de nativos cresce 57% mais que os dos migrantes, por exemplo,
43% daqueles que migraram a mais de 10 anos, aumentando a razão de rendas de 0,43
para 0,473.
Favelas – a renda de quem mora em aglomerados subnormais cresce 159%.
Posição na Ocupação - empregado doméstico 60%, Empregador 33%,.
De maneira geral, a renda de grupos tradicionalmente excluídos, como analfabetos,
mulheres, nativos, empregadas domésticas cresceu mais no século XXI. Tendência
contrastante com a de países desenvolvidos e a de emergentes onde a desigualdade
cresce a olhos vistos. Uma série de variáveis captadas pela PNAD, como acesso a bens
de consumo duráveis, moradia, serviços públicos e ativos produtivos consolidam a idéia
da última seção que os ganhos de renda no período foram maiores para os grupos
excluídos. A lista de exemplos é extensa.
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IV - Integrando os Impactos sobre a Média e a Desigualdade de Renda
(leia-se Efeitos Educação, Programas Sociais e Trabalho)

Visão Geral
Uma visão panorâmica mais integrada advém de uma espécie de metodologia Lego - o
brinquedo de montar - explicitando os pedaços das mudanças de renda do curitibano.
Esta metodologia é simples e direta medindo como a renda oriunda fora do mercado de
trabalho (programas sociais. aposentadorias, aluguéis etc) interage com ingredientes
trabalhistas clássicos, tais como taxas de desemprego e de participação, escolaridade
formal, o retorno da educação, e a extensão da jornada semanal de trabalho que ao fim e
ao cabo determinam o montante de renda auferido pelas pessoas.
A Tabela apresenta os valores em termos de níveis destas diversas variáveis na primeira
e na última PNAD da década bem como a respectiva taxa de variação acumulada entre
elas que é a parte que nos interessa mais aqui7. A renda média do curitibano em idade
ativa aumenta 32% no período 2003 a 2009 refletindo a taxa de crescimento anual de
cerca 4,72% por ano nos seis anos considerados. A última linha da tabela mostra que o
aumento de escolaridade sozinho implicaria em aumento de renda de 1,71%,ao ano mas
que o aumento do retorno da educação medido como salário horário médio por ano de
estudo implicou em aumento anual de 1,58% da renda. O aumento dos retornos na
presença de aumento das quantidades reforça o aumento de renda.
Se somarmos os efeitos positivos de aumento da taxa de ocupação na População
Economicamente Ativa (PEA - de 0,53% ao ano) e taxa de participação no mercado de
trabalho da População em Idade Ativa (PIA – de 1,41% ao ano), chegamos ao
crescimento observado, uma vez que os outros efeitos são negativos, mas de pequena
magnitude, quais sejam: redução da jornada de trabalho (-0,25% ao ano) e da
contribuição de renda não trabalho (-0,3% ao ano).

7

O Anexo 2 detalha esta metodologia de decomposição.
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2009

1477,14

1,1663

3,942

10,803

42,222

0,928

0,772

2003

1120,02

1,1875

3,588

9,756

42,852

0,899

0,71

Taxa de
Variação
Anual (%)

4,72

-0,3

1,58

1,71

-0,25

0,53

1,41

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados das PNAD/IBGE

Interpretando os Determinantes das Variações da Desigualdade de Renda
Esta metodologia de decomposição permite integrar em torno das variações de renda
total (e dos diferenciais destas variações entre grupos) estes diferentes componentes que
em geral estão dispersos em análises isoladas. Desconstruímos através desta
metodologia os pedaços da expansão de renda pregressa (2001 a 2009) na renda média,
mas também na base e no topo da distribuição a fim de captarmos os efeitos de
variações destes componentes sobre a desigualdade de renda. Trabalhamos sempre aqui
com a população em idade ativa entre 15 e 65 anos de idade a fim de conferir relevância
prática às análises dos componentes trabalhistas.
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0,54
0,703
0,65

-4,03
2,972
2,834

4,23
7,542
7,236

-0,46
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42,435

2,23
0,923
0,9

1,31
0,724
0,69

0,64
1,1531
1,1864

0,8
2,924
2,831

0,69
10,532
10,15

0,34
42,882
43,247

0,42
0,916
0,908

0,8
0,801
0,735

2,03
2666,17
2365,56

-0,47
1,1514
1,1691

0,54
5,499
5,117

0,62
14,02
14,005

-0,14
41,166
42,551

0,15
0,946
0,928

1,44
0,776
0,723

2,01

-0,25

1,21

0,02
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0,32
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Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados das PNAD/IBGE

A análise permite mostrar que os níveis de renda aumentem com o nível de educação,
mas que a taxa de crescimento no período decresce monotonicamente com a educação.
Começamos enfocando as mudanças de renda de todas as fontes dos extremos da
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distribuição educacional, leia-se das famílias chefiadas por analfabetos e daquelas
chefiadas por pessoas com pelo menos nível superior completo. A renda do primeiro
estrato populacional da distribuição de renda cresceu 4,97% ao ano contra 2,01% ao ano
dos mais ricos e 4,72% da média geral de todos na população em idade ativa. Ou seja,
um ganho acumulado de 2,96% ao ano mais favorável a base.
Agora por que a desigualdade caiu? Temos dois fatores principais.
Aplicamos agora a mesma metodologia para entender as causas das mudanças dos
diferenciais por gênero, raça, educação do indivíduo e do chefe do domicílio além de
uma série de variáveis espaciais. Centramos a análise nos extremos de valores iniciais
de renda média de cada grupo.
Determinantes das Variações da Desigualdade de Renda

Programas Sociais
Prêmio
Educacional

EFEITOS

Educação

Esforço Trabalho
jornada

Taxa de ocupação
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Taxa de participação

Diferença Crescimento Anual entre 0 e 12 anos de Escolaridade do chefe entre 2003 e 2009
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Trabalho

2,96

0,74

1,92

1,14

-1,6

1,26

-0,65

A análise mostra o importante papel desempenhado pelas variáveis educacionais do
indivíduo neste período. Se fosse somente o efeito da educação e tudo mais constante
(renda não trabalho, jornada de trabalho etc.) a renda da base cresceria 1,16% ao ano
contra 0,02% ao ano do topo. Ou seja, neste período só o efeito redução da desigualdade
de anos de estudo completos – o efeito-educação indicaria que a renda dos primeiros
cresceria mais 1,14% ao ano que o topo da distribuição. O efeito de renda não trabalho
foi 0,49% ao ano na base contra -0,25% ao ano no topo da distribuição. Ou seja, este
efeito-programa sociais indicaria por si só que a renda dos mais pobres estaria
crescendo a mais que os mais ricos (em educação da pessoa de referencia do domicílio).
A combinação destes dois efeitos, educação e programas sociais, explicaria boa parte
dos diferenciais de crescimento de renda favorável aos mais pobres. Isto implica que a
desigualdade teria caído mais se os outros efeitos não tivessem atuado contra. Mas que
efeitos são estes?
Podemos resumir em efeito prêmio da educação 1,92% ao ano e agregar todos os
demais dentro do rótulo efeito trabalho aí incluindo redução de jornada de trabalho (1,6% ao ano) e das taxas de ocupação (-1,26% ao ano) e de participação no mercado de
trabalho (-0,65% ao ano) o que praticamente se compensam.
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Panorama da Decomposição da Renda via Mercado de Trabalho
A riqueza de informações da PNAD permite decompor a renda dos curitibanos em diversos
pedaços. Utilizamos aqui uma metodologia que mapeia os impactos de cada um dos principais
ingredientes trabalhistas em termos do total de renda auferida individualmente por cada pessoa.
Nesse caso, a renda aqui é resultado da multiplicação de diferentes fatores como:
RENDA TODAS AS FONTES DE RENDA / RENDA DE TODOS TRABALHOS
SALÁRIO / JORNADA * EDUCAÇÃO
NÍVEL DE EDUCAÇÃO
JORNADA
NÚMERO DE OCUPADOS / POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)
POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) / POPULAÇÃO TOTAL
A fim de facilitar a análise criamos um dispositivo para consulta aos dados que nos permite
comparar o desempenho trabalhista por diferentes grupos de renda (ex. Abaixo e acima da
mediana) e classes econômicas. A seguir, um quadro das variáveis disponíveis para cruzamento:
i) características sócio-demográficas como sexo, idade, anos de estudo, raça, a posição na
família; ii) características do produtor como posição na ocupação, contribuição, educação e
acesso a ativos digitais; iii) características do consumidor como acesso a bens de consumo e
serviços. Para saber mais sobre a característica analisada, basta clicar com o mouse em cima do
item a ser analisado que aparecerá a pergunta que deu origem a variável, exatamente da forma
como foi pesquisada.

http://www.fgv.br/cps/bd/cur/TrabalhoPNAD09/index2.htm
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V. Mensuração de Classes

1. Definição dos Estratos Econômicos

A nossa abordagem de mensuração de classes econômicas é olhar para toda a
distribuição de renda e organizá-la sob a forma de estratos. Preferimos centrar
inicialmente nesses indicadores sociais baseados em renda per capita o qual existe vasto
instrumental e literatura a respeito. Desta forma, aplicamos o conhecimento
desenvolvido na área de estudos de pobreza no Brasil que levou a instalação do
International Poverty Center (IPC) no Brasil entre todos os países para análise de toda a
distribuição de renda, e não apenas a inferior da mesma. A nossa opção é por usar como
ponto de partida um indicador que sabemos bem suas virtudes e limitações para depois
estendê-lo a outras dimensões usando a renda por pessoa como fio condutor da análise.
Exploramos três perspectivas adicionais para se qualificar as classes econômicas em
geral e a nova classe média, em particular.
Potencial de Consumo: Uma forma alternativa de definir as classes econômicas (E, D,
C, B e A) usual é pelo potencial de consumo. O Critério Brasil usa o acesso e o número
de bens duráveis (TV, rádio, lava-roupa, geladeira e freezer, vídeo-cassete ou DVD),
banheiros, empregada doméstica. Este critério estima os pesos a partir de uma equação
clássica minceriana de renda e classifica as pessoas por faixas de pontos usando
características mais permanentes que a renda corrente. Nossa abordagem proposta é usar
cálculo similar não para definir as fronteiras entre as classes, mas para avaliar o
potencial de consumo e a vulnerabilidade das pessoas em cada classe. Calculamos os
índices de potencial de consumo e não na criação de um esquema de classificação
estanque de classes8. Usamos o mesmo tipo de equação de renda do Critério Brasil que
é usual na literatura de economia do trabalho. Outra diferença é que expressamos os
resultados de maneira contínua através de um simulador que mantém o valor dos
coeficientes estimados do modelo original sem arredondamentos que tiram
desnecessariamente a precisão das estimativas. Aplicamos esta abordagem a uma
miríade de informações domiciliares com a vantagem de utilizarmos amostras que no

8

Outro ponto é que a relação entre diferentes itens e a renda tal como usado na equação que dá origem ao
Critério Brasil e o nosso índice de potencial de consumo pode não ser estável ao longo do tempo, porém
hipótese de instabilidade dos coeficientes foi rejeitada em nossos testes.
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Brasil só as pesquisas domiciliares do IBGE atingem no seu desenho como no seu
tamanho9.
Em suma, criamos então um índice de potencial de consumo que usa a métrica da renda
como fio condutor e unidade de medida do indicador. As pessoas entendem com mais
facilidade a métrica de renda que faz parte do seu dia a dia do que uma métrica artificial
de pontos discretos. Depois de definir o modelo quantificarmos o indicador por cada
característica das pessoas, em particular as classes econômicas baseadas em renda
corrente. O leitor iniciado em economia talvez reconheça o conceito de renda
permanente criado por Milton Friedman 1957 em nosso indicador de potencial de
consumo. Desde o seminal trabalho de Robert Hall de 1977 sabemos que o consumo
corrente deveria em tese conter toda informação sobre os padrões futuros de consumo
das famílias.
Capacidade de Geração de Renda: Na nossa pesquisa as pessoas não são pobres, ricos
ou nova classe média, mas estão ou não nesses estados em diferentes instantes do
tempo, quando as pesquisas representativas da população como um todo vão a Curitiba.
Agora concordamos que temos de testar até que ponto os níveis de renda e de consumo
serão ou não sustentáveis no futuro. Nos termos da fábula de La Fontaine há que se
distinguir as formigas trabalhadoras das cigarras consumistas.
Além de estarmos medindo o potencial de consumo a partir da miríade de informações
das pesquisas domiciliares, propomos conceituação complementar para medir a
evolução da nova classe média no Brasil também do ponto de vista do produtor usando
a equação de renda função agora de ativos produtivos dos diversos membros da família.
Ou seja, há que se observar a capacidade de se manter de fato este padrão de vida
através da geração e manutenção da renda ao longo do tempo. Acreditamos que a
separação do hedonismo consumista ou do consumo por necessidade de quem está
próximo da subsistência ou longe do crédito daqueles que tem capacidade de produção
geram duas análises complementares entre si e com a análise da renda corrente.
Este tipo de preocupação com educação e inserção ocupacional consta em critérios
aplicados na Inglaterra, Portugal e Índia. A única variável neste sentido contemplada no

9

Por exemplo, a amostra da PME envolve mais de 100 mil indivíduos por mês por mais de 30 anos, a
PNAD envolve cerca de 400 mil indivíduos por ano e está disponível há 35 anos e a amostra do censo
envolve mais de 18 milhões de pessoas por década.
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Critério Brasil é a escolaridade do chefe do domicílio. O aspecto inovador da nossa
metodologia é a sua capacidade de olhar para aspectos simbólicos da classe média para
além do consumo incorporando elementos ligados a esfera de geração de renda das
famílias, tais como: a carteira de trabalho do marido ou da mulher, a entrada do filho na
universidade ou na era da informática aliarmos a aspecto de status social ligado a
demanda privada por bens que eram monopólio do Estado como previdência, escola,
saúde e crédito imobiliário. Quantificamos o lado do produtor usando a métrica de renda
a partir de equação minceriana que permite a integração com as demais características
do lado do consumidor e a própria renda.
Expectativas sobre o Futuro: Uma última abordagem que usamos é pela análise das
atitudes e expectativas das pessoas. Este tipo de abordagem que foi bastante
desenvolvido nos anos 50 e 60 por George Katona, psicólogo behaviorista que tinha no
Nobel de Economia, James Tobin, um de seus grandes admiradores. Seguindo, nesta
linha, Thomas Friedman, colunista internacional do New York Times em seu recente
best-seller “O Mundo é Plano” define classe média como aquela que tem um plano bem
definido de ascensão social para o futuro. Esta fábrica de realização de sonhos
individuais é o motor fundamental para conquista da riqueza das nações e das cidades10.
O combustível é o anseio de subir na vida já o lubrificante seria o ambiente de trabalho
e negócios. Complementarmente propomos aqui para a esfera da assistência social
índices de percepção de vulnerabilidade.

2. Detalhando o Critério de Renda
Há algumas considerações na definição e uso do critério de renda seja na definição de
classes ou da sua tradução em potencial de consumo e de capacidade de geração (e
manutenção) de renda.
Em primeiro lugar, o conceito de classes se refere à família e não aos indivíduos, pois
há solidariedade interna na transformação dos proventos em consumo. Uma pessoa
pertence, ou não, a uma família da classe média.
10

O Índice de Felicidade Futura (IFF) desenvolvido por nós em projeto para o Banco Inter-Americano de
Desenvolvimento (BID) a partir de uma amostra de mais de 132 países cobertas pelos microdados do
Gallup World Poll de 2006.
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Em segundo lugar, também seguimos a literatura de bem estar social usamos renda per
capita e não renda total da família, ou dos domicílios. Pois há que se distinguirem
famílias que tem a mesma renda total e números de membros distintos. Por exemplo, na
nossa classificação uma família que tem renda total de 1700 reais mensais divididos
entre digamos 13 membros será dedicada exclusivamente à subsistência de seus
membros, considerada pobre, enquanto outra composta de uma única pessoa terá a
condição de comprar alguns supérfluos. Se usássemos o conceito de renda total da
unidade estaríamos tratando de maneira igual pessoas em condições de vida bastante
distintas. Existem significativos erros de classificação quando se usa renda domiciliar
total ao invés do conceito per capita. Este erro corresponde nos diferentes estratos de
renda: 29,2% na classe AB, 29,5% na classe C, 49% na classe D e 12,4% na classe E.
O problema maior aqui é como tem havido redução sistemática no tamanho dos
domicílios de 4,4 para 4,04, entre 2003 e 2009, função da transição demográfica em
curso, o crescimento da renda domiciliar total de 21,09% acumulado no período
subestima o crescimento de renda per capita total de 31,88%. Esta diferença de quase 10
pontos de porcentagem ou 50% do crescimento da renda total observada é o tamanho do
erro cometido no período.
Em terceiro lugar, evitamos o uso de faixas de salário mínimo comum na literatura
tupiniquim por pelo menos duas razões, a saber: o poder de compra do salário mínimo
tem mudado sistematicamente ao longo do tempo. Em 2004 quando lançamos o estudo
Mapa do Fim da Fome II baseados nas informações do Censo 2000 a nossa linha de
pobreza superava a linha de 1/2 salário mínimo (a preços de 2000 era 75,5 reais (salário
mínimo de R$ 151) contra R$ 79 da nossa linha de pobreza). A preços de hoje a nossa
linha de pobreza equivale a pouco mais de 1/4 de salário mínimo cerca de R$ 127,50
(salário mínimo de R$ 510) contra R$ 140 reais da nossa linha ajustada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE. Ou seja, o uso do salário mínimo
como numerário falha em manter constante o poder de compra ao longo do tempo que
seria uma motivação inicial para o seu uso como linha de pobreza absoluta. O uso do
salário mínimo não vem em geral acompanhado de diferenciadores do custo de vida
regional conforme usado em nossos índices de classes econômicas e de pobreza.
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As Divisões de Classes:
Preferimos o uso de referencias relativas à distribuição de porcentagens da população
num ano base que são depois mantidas ao longo do tempo conforme explicado a seguir.
Ao contrário de análises da distribuição de renda relativa onde mapeamos a parcela
relativa de cada grupo na renda total nos fixamos aqui na parcela da população que está
dentro de determinados parâmetros fixados para todo o período.
Ou seja, estamos preocupados com a renda absoluta de cada pessoa. A presente
abordagem é similar àquela usada na análise de pobreza absoluta, só que estamos
preocupados também com outras fronteiras como aquelas que determinam a entrada na
classe média e a saída deste grupo para a classe alta. Fazendo uma analogia, na análise
distributiva relativa estamos num gráfico de pizza de tamanho fixo onde para um grupo
ganhar, outro tem de diminuir. Na análise absoluta aqui utilizada, além da dança
distributiva, o tamanho de pizza pode mudar. O que está por traz do resultado é que
além dos de renda mais baixa terem se apropriado de uma maior parcela relativa da
pizza (a redução da desigualdade), a mesma aumentou de tamanho (o crescimento).
Passou digamos de um tamanho brotinho para média. Na presente análise estamos
preocupados não só na parcela relativa, mas na quantidade de pizza apropriada por cada
estrato da sociedade11.
A Classe C é a classe central, abaixo da A e B e acima da D e E. A fim de quantificar as
faixas, calculamos a renda domiciliar per capita e depois a expressamos em termos
equivalentes de renda domiciliar total de todas as fontes. Seguindo a abordagem
proposta em Esteban, Gradin e Ray (2007), escolhemos não segmentos iguais de
população, mas aqueles que maximizam a distancia entre grupos e minimizam a
distancia dentro dos grupos. Tal como na tabela abaixo ilustra para várias bases de
dados que as nossas faixas conseguem ter um nível de desigualdade entre grupos quase
20 pontos percentuais acima da distribuição em três grupos de tamanhos iguais.

11

Quando usamos a PME em função da nossa classificação se basear em renda do trabalho, restringimos
a análise ao grupo em idade ativa de 15 a 60 anos de idade e fazemos os ajustes equivalentes na renda
domiciliar per capita.
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CORTES E MEDIDAS DE DESIGUALDADE - ÍNDICE DE THEIL
% da desigualdade explicada pelo ENTRE segmentos de renda

PME 2002-2003
PNAD 2003
PNAD 2009
POF 2008-2009

CLASSES
ECONOMICAS
CPS/FGV

GRUPOS % IGUAIS
(1/3)

76.71%
79.71%
74.29%
71.40%

59.34%
59.91%
57.96%
59.29%

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do IBGE

Depois realizamos ajuste na média de renda, pois a POF que é a pesquisa mais completa
em termos de questionário de renda que capta melhor que a PNAD a renda não
monetária, fundamental aos pobres, e a renda financeira apresenta níveis de
desigualdade muito próximos ao observado na POF. Permitindo apenas um ajuste da
média de renda, uma vez que a distribuição foi fixada em termos de percentuais da
distribuição.
Após estes ajustes a faixa C central está compreendida entre os R$ 1610 e os R$ 6950,
uma renda média de R$ 4250 a preços de hoje na média nacional ajustados pelo custo
de vida local. A nossa classe C está compreendida entre os imediatamente acima dos
50% mais pobres e os 10% mais ricos na virada do século12. Heuristicamente, os limites
da classe C seriam as fronteiras para o lado indiano e para o lado belga da nossa
Belíndia. Investigamos as migrações entre estes diferentes Brasis. A classe C aufere em
média a renda média da sociedade, ou seja, é classe média no sentido estatístico. A
classe C é a imagem mais próxima da média da sociedade brasileira. Dada
desigualdade, a renda média brasileira é alta em relação ao resto da distribuição.
Na comparação com o resto do mundo: 80% das pessoas no mundo vivem em países
com níveis de renda per capita menores que o brasileiro. A distribuição de renda no
Brasil é próxima daquela observada no mundo. Temos uma renda ajustada por paridade
de poder de compra (PPC) similar a mundial e o Gini interno é similar àqueles
observado entre o PIB per capita PPC entre países. Ou seja, a nossa classe média não
seria diferente daquela observada no mundo usando os mesmos métodos. Talvez por
12

O status relativo de renda dos 10% mais altos vis a vis o resto da distribuição era segundo os estudos de
David Lam e Sam Morley o que diferencia a concentração de renda no Brasil e na América Latina frente
à de outros países, como os Estados Unidos que não é um país particularmente igualitário.
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isso, o estudo mais recente sobre classe média mundial da Goldman Sachs (“The
Expanding Middle”) gere resultados próximos a nossa classe C, vulga média13.
Outros estudos internacionais variam bastante a definição de Classe Média de R$ 115 a
R$ 516 no trabalho de Barnajee & Duflo do MIT de 2007 até R$ 2435 a R$ 10025 do
Banco Mundial (Global Economic Prospects de 2007). Este último mais próximo da
definição da classe média em países desenvolvidos, segundo o estudo da Goldman
Sachs. A nossa classe C está dentro dos limites deles que variam muito entre si. Alguns
olham para a nossa classe C e a enxergam como média baixa e para a nossa classe B e a
enxergam como classe média alta. O mais importante é ter um critério consistente
definido ao longo do tempo.
De toda forma, aquele pertencente à nossa classe A, que se julgam classe média,
procure as palavras Made in USA atrás de seu espelho. Agora a parcela da Classe C
subiu no Brasil 22,8% de abril de 2004 a abril de 2008, neste mesmo período a nossa
Classe A & B subiu 33,6%. Portanto para quem acha classe média mais rica que a nossa
classe C, a conclusão que a classe média cresceu não é afetada, pelo contrário. Outros
indicadores indicam a ocorrência de um boom na classe C: casa, carro, computador,
crédito e carteira de trabalho estavam todos nos seus níveis recordes históricos quando a
crise chegou ao país e agora, em 2010, estão voltando todos a níveis próximos ou
superiores a estes recordes históricos.

13

De R$ 859 a R$ 4296 deles contra R$ 1126 a R$ R$ 4854 nosso na mesma data sem o ajuste POF,
ambos expressos em reais da mesma época.
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VI. Monitorando as Classes Econômicas das Famílias Curitibanas
A partir dos microdados da PNAD, revelamos, entre outros indicadores, qual foi à
dança distributiva da população curitibana entre os diferentes estratos econômicos. A
principal característica da abordagem aqui utilizada é o seu nível de desagregação em
cinco grupos de renda. Olhamos a evolução da participação da população em cada
estrato. Transformando uma longa estória (definidos conforme a tabela abaixo) em
números objetivos, temos a seguir os limites das classes econômicas medidas em renda
domiciliar total de todas as fontes, por mês14:

Definição das Classes Econômicas
Limites de Renda Domiciliar Total de Todas as Fontes

Plotamos abaixo a evolução da pirâmide populacional dividida em grandes estratos de
renda.

Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Notamos através dos gráficos abaixo que a área curitibana acompanhou a trajetória que
temos visto no país com sucessivos aumentos das classes mais altas (AB e C) que juntas
14

Os valores são calculados a partir do conceito de renda domiciliar per capita. Quando aplicados a PME
compatibilizadas com o fato da renda ser só do trabalho para a população de 15 a 60 anos.
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somam 0,31% de aumento na taxa entre 2008 e 2009, contrapondo a diminuição da E (cai
7,14% a proporção dos mais pobres só no último ano).

Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Evolução das Classes Econômicas em Curitiba
Taxa de Variação%
2009/2008

2009/2003

Classe AB/C

0,31%

21,46%

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E

2,21%
10,70%
-2,20%
0,10%
-7,14%

84,19%
42,24%
8,04%
-46,90%
-65,33%

Classe D/E

-2,00%

-53,67%

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
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No gráfico abaixo podemos ver que esses avanços vêm sendo vistos desde 1996.

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Em seguida, analisamos em detalhe o que aconteceu em cada grupo.
Classe A: de acordo com a última PNAD, a proporção de pessoas residentes na área
curitibana que estão na classe A cresce 2,21% só no último ano (0,18% no Brasil como
um todo). Isso corresponde à entrada de 7,7 mil pessoas no grupo mais alto de renda. Só
nos últimos 6 anos, somamos 149 mil pessoas de Curitiba que ascenderam a esta classe.
Em 2009 o contingente total é de 290,8 mil pessoas nesta classe de renda.
Classe B: a proporção de pessoas na classe B (renda familiar entre 6941 e 9050 reais)
cresce 10,7% apenas no último ano (3,5% no Brasil como um todo), ou seja, 24 mil
pessoas passaram a esta classe em Curitiba neste ano. Se analisarmos desde 2003, o
contingente de pessoas que passam à classe B é de 87,5 mil. Hoje, em 2009, temos
237,2 mil pessoas na classe B.
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Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Classe C: A mesma que atingia 53,89% da população curitibana em 2003, passa a
58,2% em 2009, ou 1,07 milhões de pessoas que tem renda de 1610 até 6900 reais
mensais, a classe dominante no sentido populacional. Este crescimento acumulado de
8,04% desde 2003, traduzido em termos de população, equivale a dizer que 182 mil
curitibanos que não eram, passam a ser classe C nos últimos 6 anos.
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Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Classe D: A proporção de pessoas na classe D é 9,6% em 2009 atingindo 177 mil
curitibanos com renda desde 1008 reais mensais até o limite da classe C. Se
considerarmos todo o período de análise desde 2003, houve queda de 46,9%, 122 mil
pessoas em seis anos. Com queda de 0,1% no último ano, cerca de mil pessoas não
estão mais nessa classe de renda.
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Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Classe E: A proporção de indivíduos que estão na classe E coincide em nossa
classificação com a medida de pobreza já analisada inicialmente cai 7,14% no último
ano (mais cinquenta por cento mais que a média nacional de 4,32%), o que corresponde
à saída de 4,8 mil pessoas do grupo de renda familiar mais baixa até 1008 reais mensais
(equivalente à pobreza na nossa metodologia). Este movimento coroa uma tendência
desde o fim da recessão de 2003 quando a pobreza caiu 65,33% (45,5% no país como
um todo), ou seja, cerca de 107 mil pessoas cruzaram a linha de miséria na cidade.
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Como resultado disso, temos 67,3 mil miseráveis (3,64 % da população de Curitiba 15)
que seriam mais de 174 mil pessoas se a miséria não tivesse caído nos últimos anos.
As tabelas sintéticas da evolução em Curitiba, medidas em número de pessoas em cada
estrato podem ser encontradas abaixo.

Diferença Populacional por Classes Econômicas
Em Curitiba
Diferença
(população)
2009-2008

2009-2003

Classe AB/C

13.128

418.821

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E

7.734
24.015
-18.621
1.087
-4.808

149.116
87.537
182.167
-122.506
-106.924

Classe D/E

-3.721

-229.430

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

População por Classes Econômicas
População Total
2003
1659237
1185193

2004
1738982
1347015

2005
1735226
1378464

2006
1762190
1374684

2007
1789701
1520709

2008
1839387
1590886

2009
1848794
1604014

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E

141699
149663
893831
299990
174220

194070
154769
998176
255804
135988

230438
179249
968777
222629
134306

204590
169699
1000395
299396
88110

269529
218344
1032836
211722
57270

283082
213185
1094619
176397
72104

290815
237200
1075998
177484
67296

Classe D/E

474210

391793

356936

387506

268992

248501

244780

Classe AB/C

Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

15

Com renda per capita inferior a 137 reais mensais (a preços da grande São Paulo ou 145 reais a preços
médios nacionais ponderados pela população de cada estado).
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VII. Consumidores, Produtores e as Classes Econômicas

1. Visão Geral:
O objetivo desta seção é traçar um retrato resumido das condições brasileiras a partir da
miríade de informações ibgeanas advindas de pesquisas domiciliares. A literatura de
bem estar social busca sintetizar os diversos aspectos da realidade de diferentes pessoas.
O capítulo dos indicadores sociais baseados em renda traduz os dados de salário,
jornada, ocupação, desemprego, recebimento de pensões e aposentadorias, acesso a
programas sociais, etc, etc, em poucos números, cada um com um capacidade de retratar
um aspecto peculiar da vida em sociedade, como nível de bem estar, a desigualdade, a
taxa de pobreza, a composição das classes econômicas.

2. Produtores e Consumidores
A segunda perspectiva olha para a relação menos direta, porém mais duradoura entre
estoques de ativos e os fluxos de renda per capita. Isto permite entender como as
pessoas transformam as suas rendas em padrões de vida presentes e passados e o
respectivo potencial de consumo, e ainda captar os determinantes mais profundos que
fazem jorrar as fontes de renda hoje e possivelmente no futuro.
A pesquisa inova ao explorar a miríade de informações da PNAD sobre a evolução do
estoques de ativos das famílias, embasando uma visão ampla da natureza dos padrões de
vida conquistados. Traduzimos a riqueza de dados em termos de classificação de classes
econômicas, agrupados sob duas perspectivas: a do consumidor e a do produtor. A
primeira identifica o potencial de consumo exercido pelas famílias através do acesso a
bens de consumo (TV, Freezer etc.), acesso a serviços públicos (Lixo, esgoto),
condições de moradia (financiamento, número de cômodos banheiros) e tipo de família.
Já na ótica do produtor identificamos o potencial de geração de renda familiar através da
inserção produtiva e nível educacional de diferentes membros do domicílio, bem como
investimentos em capital físico (previdência pública e privada; uso de tecnologia de
informação e comunicação), capital social (sindicatos; estrutura familiar) e capital
humano (freqüência dos filhos em escolas públicas e privadas), de forma a captar a
sustentabilidade das rendas percebidas. A comparação destas duas dimensões de
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consumidores e produtores permitirá nos termos da fábula de la Fontaine separar os
brasileiros em cigarras e formigas.
A pesquisa destrincha a evolução dos indicadores sociais baseados em renda domiciliar
per capita tradicionalmente gerados pelo CPS como pobreza, desigualdade (incluindo os
sem renda) e as classes econômicas (AB, C, D e E) sintetizando o que aconteceu com o
bolso dos brasileiros de famílias de diferentes estratos econômicos. Analisamos os
impactos imediatos de diferentes fontes de renda. Por exemplo, qual foi a importância
relativa dos proventos do trabalho, dos benefícios da previdência ou do Bolsa Família
para explicar as origens das alterações dos indicadores baseados nos fluxos de renda
(pobreza, desigualdade e classes) bem como a sua maior ou menor sustentabilidade
prospectiva.

Estratégia de Ampliação de Escopo das Classes Econômicas
Na presente pesquisa vamos explorar uma visão multidimensional a partir da riqueza de
dados oferecidos pela PNAD. Aplicamos um modelo de seleção seqüencial de variáveis
para o Brasil Total de acordo com o nível de significância estatística relacionadas à
renda domiciliar per capita, sempre a partir da família como unidade básica. Olhamos
para o lado do consumidor e do produtor. No primeiro caso uma miríade de informações
de acesso a bens de consumo, moradia e serviços públicos propiciados são propiciados
pela PNAD. No lado do produtor, a ênfase está na inserção trabalhista que reflete o
capital humano, o capital físico e o capital social que a PNAD permite captar pelo
menos em parte. Falamos neste caso não só da escolaridade conquistada pela pessoa de
referência do domicílio e do seu cônjuge, mas do investimento do futuro dos filhos
abertos por faixas etárias e tipo de escola.
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Quais são os principais estoques associados aos fluxos de renda?

a) Aspectos Técnicos
Apresentamos inicialmente nesta subseção uma discussão sobre uma série de modelos
de estimação dos determinantes das classes econômicas.

Análise Multivariada - metodologia
A análise bivariada capta o papel exercido por cada atributo tomado isoladamente na
demanda por seguro. Isto é, desconsideramos possíveis e prováveis inter-relações das
"variáveis explicativas". Exemplificando: no cálculo de acesso a rede de esgoto por
estados da federação desconsideramos o fato de que São Paulo é um lugar mais rico que
a maioria, portanto deveriam ter mais acesso. A análise multivariada empreendida mais
à frente procura dar conta dessas inter-relações através de regressões de diversas
variáveis explicativas tomadas conjuntamente.
Visando proporcionar um experimento melhor controlado que a análise bivariada, o
objetivo é captar o padrão de correlações parciais entre as variáveis de interesse e as
variáveis explicativas. Em outras palavras, captamos as relações entre duas variáveis,
mantendo as demais variáveis constantes. Essa análise é bastante útil na identificação de
demandas reprimidas ou potenciais no sentido em que comparamos, por exemplo, quais
as chances de uma pessoa de mais educação ter uma renda maior, sendo ela igual em
todas as características ao da comparação.
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Modelos de Escolha de Variáveis Explicativas
Começamos explorando a riqueza de informações relativas à posse e uso de ativos a
partir da PNAD usando um modelo nacional de seleção de variáveis de acordo com o
nível de significância estatística para explicar a renda domiciliar per capita. Cabe notar
que tanto no campo dos indicadores sociais tradicionais (i.e., pobreza e bem estar16)
assim como na definição de classes econômicas (i.e. E, D, C e AB) a família é a unidade
básica de análise sob a hipótese de solidariedade dos seus membros que na sua
totalidade repartem o provento auferido na linha do “um por todos e todos por um” dos
Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Outro ponto é o próprio uso da renda como
unidade de referência para integrar as diferentes informações de acesso e uso de ativos
produtivos ou de consumo. Na nossa visão, quer gostemos ou não, renda é a variável
mais usada em economia e se queremos ampliar a dimensão de análise é interessante
partir do que já é feito na prática. Neste ponto cabe notar que falamos da soma das
diversas fontes de renda reportadas pelas pessoas na PNAD e não da visão agregada de
produção implícita no PIB17.
Posteriormente, traçamos a partir desta seleção de variáveis as referentes ao produtor e
ao consumidor com variáveis disponíveis na PNAD. O exercício funciona como parte
do aprendizado para decidirmos o que importa na definição das classes e quanto importa
cada um dos componentes estimados. A fim de determinar quais delas teriam maior
poder explicativo e quais seriam mais relevantes, aplicando um procedimento de
escolha seqüencial de variáveis que usa um modelo de equação minceriana de renda.
A lista de variáveis selecionadas para cada modelo (a partir de um teste F) é fornecida a
seguir, em ordem crescente de importância, numa lista auto-explicativa de 31 grupos de
variáveis, sendo as demais variáveis eliminadas não reportadas na tabela. Inicialmente,
cabe notar que propositalmente omitimos variáveis sociodemográficas e espaciais na
explicação da renda per capita para depois podermos inferir qual é a renda equivalente
de pessoas com diferentes características. Vale a pena ressaltar que as variável de
número de banheiros per capita foi a primeira a entrar no modelo preditivo de renda.
Esta seguida de acesso a telefonia móvel e celular bem antes de anos completos de

16

Bem-estar como a medida de desigualdade derivada da medida de bem estar social usada.
O relatório Stiglitz-Sen tornado público na última terça feira dia 15 de setembro defende que se use
mais as informações de pesquisas domiciliares e menos a do PIB (per capita PPP) que domina as análises.
Isto está descrito num Box deste relatório.
17
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estudo da pessoa de referência que entra em 8º lugar (subindo para 3º no caso de
educação do cônjuge) que tipicamente tem o mais alto poder explicativo em pesquisas
empíricas sobre desigualdade de renda e pobreza. Obviamente, não estamos
estabelecendo relação de causalidade entre as diferentes variáveis de estoque e o fluxo
de renda percebido, até porque a relação é bi-direcional. Na nossa interpretação é que
identificaremos variáveis que são mais dependentes da renda do que geradoras da
mesma. O exercício serve para balizar a estrutura do modelo de imputação de renda
equivalente e de suas contrapartidas em termos de potencial de consumo e de
capacidade de geração de renda. No mais a tabela é auto-explicativa. Note que na tabela
acima não estamos falando da magnitude do coeficiente de cada categoria, mas do poder
do conjunto de categorias de explicar renda.

1

ORDEM DE ENTRADA NO MODELO MODELO NACIONAL
Número de banheiros per capita

2

Telefone

3

Educação do cônjuge

4

Tipo de família

5

Chefe contribui para previdência

6

Máquina de lavar roupas

7

Número de dormitórios per capita

8

Educação do chefe

9

Posição na ocupação do cônjuge

10

Freqüência escolar da criança (7 a 14 anos)

11

Freqüência escolar da criança (0 a 6 anos)

12

Posição na ocupação do chefe

13

Computador

14

Geladeira

15

Freqüência escolar da criança (15 a 17 anos)

16

Tipo de domicilio (próprio financiamento e aluguel)

17

Chefe sindicalizado

18

Freezer

19

Número de cômodos per capita

20

Rede de esgoto

21

Rádio

22

Número de banheiros

23

Numero de moradores

24

Televisão

25

Coleta de lixo

26

Idade que o chefe começou a trabalhar

27

Número de cômodos

28

Participação da renda do trabalho

29

Número de dormitórios
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE
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A seguir calculamos um modelo com as variáveis acima para a área curitibana.
Dividimos em dois modelos de predição. O primeiro com características do consumidor
e o segundo voltado ao produtor. Reunimos os resultados em um simulador de renda.

Simulador de Rendas: Lado do Consumidor versus do Produtor
Ferramenta utilizada para simular a renda total da população curitibana, através
da combinação de atributos individuais ligados ao consumidor e produtor. Para isso,
selecione as suas características no formulário abaixo e clique em Simular.

Os gráficos apresentados mostram a renda domiciliar total, na ordem:
- Visão do Consumidor: Potencial de Gasto
- Visão do Produtor: Capacidade de Geração de Renda

Uma das barras representa o Cenário Atual, com o resultado segundo as
características selecionadas; a outra Cenário Anterior apresenta a simulação anterior.
http://www3.fgv.br/ibrecps/NCM/SIM_PNAD_anos_RENDATOT/renda.htm
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Panorama do Ciclo da Vida - Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF
A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) é realizada a cada 6-7 anos pelo IBGE.
Além das informações referentes à estrutura orçamentária, a POF investiga ainda várias
características particulares dos domicílios e de seus indivíduos, como idade, nível de
escolaridade e outras informações detalhadas sobre às condições de vida e moradia, que
em nosso caso são as variáveis principais de analise.
Dada a riqueza de informações e cruzamento possíveis, disponibilizamos no site da
pesquisa um panorama do ciclo da vida, onde podemos analisar o perfil e as
necessidades especificas de cada grupo etário, divido em crianças, adultos e idosos.
Essas informações estão disponíveis para a população total do município e diferentes
grupos de renda que vão desde as classes econômicas ate os grupos abaixo e acima da
mediana de renda, que são o nosso foco de analise. Dentre os cruzamentos possíveis
destacamos, i) Características Demográficas como sexo, escolaridade, raça, posição na
família, idade, ii) Características Sócio-Econômicas como posição na ocupação, classe
econômica, contribui para previdência pública, posse de ativos financeiros, iii.
Características Espaciais, iv) Avaliação de Condição de Vida como renda familiar,
quantidade e tipo de alimento consumido, acesso a serviços, condições de moradia, e
problemas locais.

http://www.fgv.br/cps/bd/cur/despesas.id/index2.htm
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VIII. Conclusão
O momento atual inspira perguntas e olhares diversos sobre a evolução da desigualdade
de renda em Curitiba em diferentes horizontes de tempo. Na passagem entre os anos de
2010 e 2011, acabamos por encerrar a década gregoriana dos anos 00s. Ao passo que o
ano de 2010 em si ainda não foi destrinchado sob a perspectiva das diversas dimensões
da desigualdade que apenas as pesquisas domiciliares permitem captar.
Estes olhares simultâneos sobre as tendências da desigualdade de longo, médio, curto e
curtíssimo prazos exigem o uso de bases complementares. A safra do Censo
Demográfico 2010 que o IBGE nos brinda, permite captar a evolução de usam série de
estatísticas com as características sobre a população, umas datando desde o Censo 1960
e outras o inquérito de 1872. Entretanto, seja por questões de indisponibilidade atual de
microdados do Censo e mesmo de seus respectivos dados secundários de renda, mas
especialmente por dificuldades metodológicas envolvidas nas comparações com
questionários de renda diferenciados ao longo do tempo.
Conforme argumentamos aqui, estas dificuldades de comparação censitárias não são
conjunturais e nunca será adequadamente endereçada, o melhor que temos de fazer
tanto agora como depois é usar outras bases já disponíveis como a PNAD e a PME.
A PNAD é o verdadeiro centro das análises de renda pela sua freqüência anual,
multiplicidade de quesitos e acima de tudo pela constância do questionário de renda
desde 199218. Já a PME apesar de sua restrição geográfica e de conceitos de renda nos
oferece toda a flexibilidade para fechar estas lacunas nas séries históricas de dados.
Nossa proposta é complementar estas séries não em níveis, mas nas respectivas
variações. A PME permite ao mesmo tempo adentrar os primeiros meses do ano 2011
que representa início de década e de ano.

18

Entretanto, não houve PNAD em alguns anos chaves como 2010 e 2000, função da mobilização
hercúlea da estrutura ibgeana na implementação do Censo Demográfico, nem em 1994 que seria crucial
para analisar o começo do período da presidência de Fernando Henrique Cardoso em bases nacionais.
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A presente seção avalia a partir de microdados de pesquisas domiciliares diversas a
evolução da distribuição de renda lato senso, aí incluindo a desigualdade e a média de
renda bem como de seu subproduto mais central ao debate que são as medidas de
pobreza. Além do olhar sobre estas medidas que resumem níveis e distancia transversal
entre as pessoas – ou seja, a desigualdade vertical - que compõe a totalidade da
população local olhamos para o nível de renda e a distancia entre diversos segmentos da
sociedade curitibana. As diversas perguntas relativas ao que pode se chamar de
desigualdade horizontal são: para quem a renda teve maior aumento, homens ou
mulheres? Analfabetos ou universitários? Pretos, pardos ou brancos? Qual grupo teve
mais ganhos? Onde a renda cresceu mais, nas favelas, ou nas demais áreas?
Ou ainda, o que explica a mudança na média e na desigualdade de renda nestes
segmentos? Rendas advindas do Estado ou a renda do trabalho? Qual o papel de
componentes clássicos do mercado de trabalho como taxas de desemprego e de
participação, jornada de trabalho e do chamado bônus demográfico? Como ele se
compara com o que denominamos na pesquisa de bônus educacional para explicar as
mudanças nos níveis de renda e nas mudanças da desigualdade entre grupos.
De maneira geral, a pesquisa propõe uma espécie de metodologia Lego – o brinquedo
de montar - que integra os vários pedaços em vários horizontes de tempo relativos à
evolução da distribuição de renda brasileira.

Nossa estratégia é usar os pedaços

advindos de diferentes bases de dados, deixando explícito o papel de diferentes bases de
dados e elementos associados. No texto exploramos uma série os elementos que
julgamos mais interessantes. Usamos a combinação da PNAD e PME para precisar a
evolução da pobreza. Estas bases de dados nos permitem avaliar a evolução da renda
relativa entre segmentos da sociedade brasileira abertos por gênero, idade, local de
moradia etc. Na parte seguinte isolamos o papel de cada uma destas características
individuais através de regressões multivariadas que captam a evolução das diferenças
entre pessoas. Em busca de maior esclarecimento das razões das mudanças da
desigualdade entre grupos detalhamos os determinantes desta evolução através de
componentes clássicos do mercado de trabalho. Dispositivos interativos de consulta a
bancos de dados serão disponibilizados no site da pesquisa, onde o internauta pode
visualizar os números da renda, pobreza e desigualdade em segmentos da sociedade e
remontar peça a peça o seu quebra-cabeças de interesse.
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Sitio da Pesquisa
O sítio da pesquisa disponibiliza bancos de dados interativos que permitem a cada um decompor
e analisar os níveis e as mudanças de indicadores sociais baseados em renda, desde uma
perspectiva própria. Inclui um amplo conjunto de informações a respeito dos fluxos de renda e
indicadores associados, assim como o potencial de consumo e da capacidade de geração de
renda, que são o centro desta etapa da pesquisa.
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Anexo I: Descrição das Bases de Dados
Existe uma longa tradição estabelecida em pesquisas domiciliares que cobrem a região
curitibana. Neste projeto, propormos utilizar algumas das seguintes bases de dados
primárias:

PNAD
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) é coletada anualmente pelo
IBGE desde 1976. Abrange todo o Brasil, com a exceção das áreas rurais de Rondônia,
Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá (que passou a integrar a pesquisa em 2004 e
foram incluídas no nosso estudo dada a importância), e só não é realizada nos anos do
censo demográfico, como 1980, 1991 e 2000, para evitar sobreposição de dados. A
partir de 1992, a Pnad foi reformulada, o questionário foi aumentado e foram realizadas
mudanças conceituais, cujos impactos ainda não foram completamente definidos.
A Pnad tem uma amostra probabilística de cerca de 100 mil famílias e contém
informações sobre diversas características demográficas e socioeconômicas da
população. Especificamente:
□ Características dos domicílios: localização, tipo e estrutura do domicílio, número
de cômodos e dormitórios, condição de ocupação, abastecimento de água,
esgotamento sanitário, destino do lixo, iluminação elétrica, bens duráveis;
□ Características dos indivíduos: sexo, idade, religião, cor, raça, nacionalidade e
naturalidade;
□ Características das famílias: composição da família e relação de parentesco;
□ Características educacionais: alfabetização, escolaridade e nível de instrução,
espécie de cursos;
□ Características da mão-de-obra: ocupação, rendimento etc.
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É uma pesquisa domiciliar anual realizada no terceiro trimestre de cada ano e possui
detalhadas características pessoais e ocupacionais de todos os membros dos domicílios:
rendas, trabalho, acesso à moradia, serviços públicos, bens duráveis, entre outros.
Censo Demográfico
A amostra do censo demográfico é uma pesquisa domiciliar que procura entrevistar
10% da população brasuleira em todo o território nacional. O censo detalha
características pessoais e ocupacionais de todos os membros dos domicílios e possui
informações detalhadas sobre fontes de renda, acesso a moradia, serviços públicos e
bens duráveis, entre outros.
Dados Espacialmente Desagregados do Censo Demográfico de 1970, 1980, 1991 e
2000 (Universo e Amostra)
O Censo permite analisar as tendências de longo prazo da população e da renda a nível
espacialmente desagregado e dos seus determinantes por localidade (Universo).
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)
Essa pesquisa foi realizada duas vezes em 1987 e 1996 pelo IBGE nas áreas
metropolitanas. Ela cobriu as onze principais regiões metropolitanas. Em 2002-03 e
2008-09 foi realizada pesquisa com cobertura nacional incluindo Curitiba. Além das
informações das características dos indivíduos, a pesquisa possui uma parte muito
ampla e dados desagregados sobre gastos, fontes de renda, e de acesso e como as
compras de bens duráveis são financiadas. A nova POF também possui dados sobre
condições de alimentação, moradia, serviços públicos e percepções de suas respectivas
qualidades.
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Técnicas Empíricas
Análise Bivariada
O objetivo da análise bivariada é traçar um perfil das variáveis indicativas do universo
estudado, por exemplo, pessoas com acesso à eletricidade em relação a principais
atributos pessoais (ex.: sexo, raça, idade, escolaridade e status de imigração), atividades
econômicas ainda exercidas (ex.: posição na ocupação, tempo no trabalho e setor de
atividade) e de suas famílias (ex.: pobreza, renda e consumo per capita, faixas de razão
de dependência (isto é, a relação entre número de pessoas do domicílio em relação ao
número daquelas que geram renda)) e de acesso a serviços públicos (ex.: água,
saneamento, eletricidade e coleta de lixo)).
A análise bivariada analisa o papel de cada atributo tomado isoladamente. Isto é,
desconsideramos possíveis e prováveis inter-relações das "variáveis explicativas".
Exemplificando: desconsideramos o fato de que indivíduos mais educados tendem a
apresentar maiores rendas ou taxas de acesso a duráveis ou a educação. A análise
multivariada empreendida mais à frente procurará dar conta dessas inter-relações
através de regressões de diversas variáveis explicativas tomadas conjuntamente.
Este anexo detalha as diferentes técnicas estatísticas utilizadas na análise como equação
de salários e regressão logística aplicada a variáveis discretas indicadores de status
ocupação e formalidade. Detalhamos também o estimador de diferença em diferença
aplicada a esses modelos. A segunda parte do anexo apresenta os modelos completos
utilizados no texto.
Análise multivariada
A análise multivariada procura dar conta das inter-relações entre fatores diversos e o
acesso a esgoto, através da análise das regressões de diversas variáveis explicativas
tomadas conjuntamente, com o objetivo de isolar o efeito de cada uma delas. A análise
multivariada permite distinguir se o que determina o acesso a esgoto é a localidade ou
outro atributo como educação e renda através de comparações de indivíduos iguais em
tudo que é observável (escolaridade, renda etc.), exceto no que diz respeito à localização
geográfica.
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A análise multivariada desempenha um papel fundamental neste estudo, pois permite
isolar as diversas instâncias de atuação das políticas. Consiste no desenho de regressões,
o que envolve a escolha de uma variável a ser explicada, uma ou mais variáveis
explicativas de interesse e algumas variáveis de controle, apenas para excluir o possível
efeito dessas variáveis e permitir a comparação de indivíduos iguais nas características,
em questão. Esses exercícios de regressão nos informam se existe alguma correlação
entre as variáveis explicativas e a variável explicada, se essa correlação é significativa
estatisticamente, e se a correlação é positiva ou negativa e sua magnitude.
Depois de determinar que variáveis devem ser analisadas nas regressões, surge o desafio
de “desenhar as regressões”, isto é, de determinar que fatores serão testados como
explicativos das variações dos fatores estudados. Para uma descrição completa dos
exercícios multivariados realizados neste trabalho, basta acessar os simuladores
presentes no site da pesquisa.
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Anexo II: Metodologia de Decomposição Trabalhista

Diversas são as variáveis que caracterizam a performance trabalhista, tais como a
ocupação, o desemprego, o salário, a extensão da jornada e da participação no mercado
de trabalho, entre outras. Uma dificuldade é a integração destes diversos componentes
num arcabouço comum. Pois sempre estamos comparando laranjas com bananas. Isto é
medidas baseadas em diferentes unidades como horas, com unidades monetárias e
frações, etc. . Seguimos aqui mais uma vez a literatura de bem estar utilizando como
medida de desempenho social integradora a renda. Usamos aqui uma metodologia que
mapeia os impactos da evolução de cada um dos principais ingredientes trabalhistas em
termos do total de renda auferida individualmente por cada pessoa. Depois aplicamos
aos 20% mais pobres e 20% mais ricos da população em cada ano para captar as razões
da evolução trabalhista destes segmentos ao longo do tempo.
Inicialmente partimos da relação básica de que a renda total do indivíduo pode ser
decomposta na relação entre renda total e renda do trabalho e na magnitude da renda do
trabalho. Isto é obtido ao se multiplicar e dividir a renda total pela renda do trabalho e
arrumando os termos de forma conveniente, já que a ordem dos fatores não altera o
produto.

Renda
Total
(Individual)

=

Renda Total/
Renda do
Trabalho

*

Renda do
Trabalho

(RENDA TODAS AS FONTES DE RENDA / RENDA DE TODOS TRABALHOS): Razão
entre a renda total e a renda proveniente do trabalho. Mede a importância relativa do salário
na composição da renda total da pessoa (quanto maior o indicador, menor a importância
relativa do trabalho e maior a de outras rendas como as advindas de programas sociais,
pensões ou de transferências privadas).

No esquema acima o primeiro termo capta o papel de redes de proteção social advindas
de políticas públicas e de transferências privadas em alavancar a renda do trabalho
individual. Já o segundo termo sintetiza o desempenho trabalhista.
A seguir damos um passo além e dividimos a renda do trabalho em dois componentes:
renda trabalhista daqueles que estão ocupados (i.e., salário dos empregados) e taxa de
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ocupação multiplicando e dividindo os termos pelo número de ocupados. Chegamos
assim aos três principais determinantes da renda aqui propostos:

Renda
Total
(Individual)

=

Renda Total/
Renda do
Trabalho

*

Renda Trab.
dos
Ocupados

*

Taxa de
Ocupação

Trabalhamos a seguir, com os dois últimos termos acima separadamente:

i.

Decomposição do salário dos que estão ocupados:

Renda Trab
Ocupados

Renda Trab
= =
dos
Ocupados

Nível de
Educação

Retorno da
Educação

EDU
(Anos de
Escolaridade)

SAL.
EDU*Horas
(R$)

*

Jornada de
Trabalho

*

Horas
(semanais)

(SALÁRIO / JORNADA * EDUCAÇÃO): Razão entre o salário hora (remuneração média por
cada hora trabalhada) e a educação média (anos completos de estudos). Mede o prêmio da
educação no mercado de trabalho. Quanto maior o indicador, maior é a capacidade do
indivíduo de transformar em renda cada unidade do investimento educacional realizado em
cada hora trabalhada. Numa economia estagnada com muita oferta de educação tende a ser
baixo. Este componente seria num mercado de trabalho competitivo equivalente a
produtividade do trabalho.
(NÍVEL DE EDUCAÇÃO): Média de anos completos de estudos. Dá a magnitude do
investimento realizado em capital humano.
(JORNADA): Média de horas trabalhadas nos dá a extensão do esforço empreendido.

Este tipo de distinção sobre o que impacta a renda é particularmente relevante. Por
exemplo, entre uma duplicação da renda de trabalho resultante de dobrar a carga de
trabalho e outra onde as horas ficam paradas e o salário-hora dobra, a maioria das
pessoas vai preferir o segundo. Similarmente, aumentar a renda por que aumentou a
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escolaridade reflete a recuperação de um investimento na educação. Como NERI 2008
mostra, o prêmio da educação no Brasil não só caiu porque aumentou a oferta na
expansão educacional que se acelera a partir de 1995 como ele cai mais que aumentou a
oferta, o que é até certo ponto surpreendente, refletindo a estagnação trabalhista pós
1997.

SAL =

SAL

*

EDU * HOR

HOR*EDU

SAL = Renda do trabalho Salário
PEA = População Economicamente Ativa
POP = População
PIA = População em Idade Ativa

Taxa de
Ocupação na
PIA

Taxa de
Ocupação na
PEA

Taxa de
Participação

Ocupados/
População
em Idade
Ativa

OCUPADOS/P
EA (População
Economicamen
te Ativa)

PEA/ PIA –
(População
em Idade
Ativa

=

*

PIA
POP

(NÚMERO DE OCUPADOS / POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)): Taxa
de ocupação na população economicamente ativa. Mede a taxa de sucesso, ou seja,
probabilidade de conseguir um emprego entre as pessoas que estão economicamente ativas
(ocupadas ou desempregadas), ou seja, participando ativamente do mercado de trabalho. Este
conceito corresponde ao complemento da definição clássica de desemprego. Por exemplo, se a
estatística de ocupação for 75% então a taxa de desemprego será 25%, e assim por diante.

(POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) / POPULAÇÃO TOTAL NA FAIXA
ETÄRIA): Taxa de participação no mercado de trabalho. Mede o nível de participação da
população, incluindo aqueles indivíduos que estão exercendo algum tipo de trabalho
(ocupados) e aqueles que não exercem, mas estão a procura de emprego (desempregados).
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Neste exercício decompomos a renda (incluindo outras fontes não trabalhistas) dos
habitantes curitibanos em diferentes pedaços a fim de analisar o impacto de cada
componente no total. Ou seja, é possível estimar a renda total das pessoas que estão
entre os 20% mais pobres, como resultado de um conjunto de fatores (salário, educação,
retorno educacional, ocupação, participação no mercado de trabalho e da
complementação de outras fontes de renda como aquelas advindas de programas
sociais). Cada um destes fatores impacta de diferente forma a renda total observada.

DECOMPONDO A RENDA

Esquema que reúne as variáveis utilizadas:

Importância
De renda
trabalho
para quem
tem renda

RENDA POSITIVA
REDA TRABALHO

Retorno
da
Educação

X

SALÁRIO
JORNADA
EDUCAÇÃO

Nível
Educação

X

EDU

PEA = População Economicamente Ativa
POP = População Total
PIA = População em Idade Ativa
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Jornada

X

JORNADA

Ocupação

X

OCUP
PEA

Participação

X

PEA
POP

Anexo III: Metodologia de Diferença em Diferença
O Método utilizado baseia-se na técnica de diferenças em diferenças, que compara
diferenciais nas proporções da variável estudadas em áreas afetadas (como por exemplo,
aqueles abaixo da linha de miséria) e áreas de controle (demais), antes e após a
implementação de alguma intervenção. Com esse estimador, as tendências de tempo
comuns aos dois grupos são eliminadas e pode-se medir o verdadeiro impacto do
programa.
g3 = (Gr. tratamento após intervenção – Gr. tratamento antes da intervenção ) –
(Gr. Controle após intervenção – Gr. Controle antes intervenção);
ou melhor:
Diferença em Diferença = (Grupo sob Análise 2009 – Grupo sob Análise 2001) –
(Grupo Maior Renda Inicial 2009 – Grupo Maior Renda Inicial 2001)
As diferenças em diferenças são baseadas em regressões com controles, onde a
interação entre a região de tratamento e o ano reflete o nossa medida de impacto, que
aponta o efeito da intervenção na população de baixa renda vis a vis as demais que não
foram alvo de mudança digamos aumento educacional. Para ser mais claro,
representando o método através de uma regressão e criando variáveis dummies: dB,
igual a um para os indivíduos do grupo de tratamento (Grupo Excluido) e zero para o
grupo controle (Grupo de Maior Renda) Inicial; e d2, igual a um quando os dados se
referem ao segundo período (2009), , e zero casos os dados se refiram ao período prémudança (2001), temos:
Y = g0 + g1*d2 + g2*dB + g3*d2*dB + outros fatores
Onde g3 representa o estimador de diferenças em diferenças, ou melhor, o efeito do
Programa sobre a variável estudada, controlando outros fatores relevantes. No estudo
em questão estimaremos uma série de regressões com intuito de verificar os impactos
nas variáveis passiveis de avaliação e que já foram mencionadas acima.
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Centro de Políticas Sociais: Informações sobre a
realidade social brasileira ao alcance do mouse
O Centro de Políticas Sociais realiza pesquisas para o público acadêmico e nãoacadêmico sobre os temas mais prementes da realidade brasileira, disponibilizando os
seus resultados para todo o público, buscando:


Promover a inovação no pensamento social e aprimoramentos no

desenho e na aplicação de políticas públicas.


Desenvolver novos métodos de pesquisa e de difusão de conhecimento.



Oferecer assessoria especializada mediante demandas de avaliação em

nossas áreas de atuação.


Incrementar o acesso da população em geral ao conhecimento,

fortalecendo o debate público de idéias.

Desta maneira, o Centro de Políticas Sociais (CPS/FGV) busca contribuir para o
desenvolvimento com equidade no Brasil mediante o estreitamento entre a pesquisa
aplicada, o debate na sociedade e a implantação de políticas públicas.

As pesquisas do CPS versam sobre temas diversos, apresentados no esquema abaixo:
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Não raro, estes temas estão estritamente relacionados como, por exemplo,
saneamento e saúde ou microcrédito e pobreza. Em suas atividades, o CPS utiliza os
principais mecanismos de pesquisa e análise para abordar, de maneira abrangente e
profunda, tais temas conexos, mediante:


Avaliação quantitativa e quantitativa de impacto



Desenho e monitoramento de metas sociais



Desenho de sistemas de incentivos



Estudos de percepções sobre políticas e participação popular.

Os diversos objetivos almejados pelo Centro de Políticas Sociais (CPS) podem
ser agregados em três grandes grupos de metas. Internamente, alocamos a cada um
desses conjuntos de objetivos uma espécie de CPS-virtual, a saber:

i)

O Centro de Pesquisas Sociais visa à realização e a publicação de
pesquisas de base, teóricas e empíricas cujo principal público-alvo são
os acadêmicos.

ii)

O Centro de Projetos Sociais cujo objetivo é avaliar o desenho e a
operação de políticas públicas implementadas na prática pelo estado
e/ou pela sociedade civil. Outro objetivo é gerar a autosustentabilidade financeira das demais atividades do centro através da
prestação de serviços para governos, empresas e ONGS com especial
ênfase na avaliação de políticas públicas.

iii)

Por último, mas não menos importante, o Comunicação Para Sociedade
objetiva inovar na difusão das pesquisas em busca de proporcionar
maiores impactos institucionais e apropriação de conhecimentos pela
sociedade a partir dos conhecimentos gerados.
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CPS e o debate social
A proposição e o estudo de indicadores sociais baseados em renda (como pobreza,
nova classe média, desigualdade e bem estar social) é a área de pesquisa de maior
relevância do Centro de Políticas Sociais. O nosso desafio tem sido o de processar
grandes quantidades de microdados de domínio público oriundos de pesquisas
domiciliares e de cadastros administrativos a fim de diagnosticar causas e
consequências da desigualdade. O grupo de pesquisadores do CPS tem obtido sucesso
neste objetivo de revelar em primeira mão todas as inflexões destas séries nacionais ao
longo dos últimos 18 anos e participado ativamente do debate sobre o desenho de
políticas sociais. O gráfico dinâmico da miséria disponível no site da pesquisa mostra
o trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos:
http://www.fgv.br/cps/Pesquisas/miseria_queda_grafico_clicavel/FLASH/index.htm
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