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capítulo

34 a Efetividade do Salário Mínimo em 
comparação à do programa Bolsa 

Família como Instrumento de Redução 
da pobreza e da Desigualdade 

Ricardo paes de Barros*

1 INtRoDuÇÃo

A documentação da recente queda na desigualdade no Brasil e a 
investigação de suas causas imediatas têm sido objeto de uma varieda-
de de estudos,1 os quais indicam que ela decorreu tanto de melhorias 
na distribuição dos rendimentos do trabalho como do aumento na 
cobertura e na generosidade das transferências públicas. Em particular, 
o aumento no piso previdenciário e a expansão no número de, recep-
tores de benefícios sociais, como os do Programa Bolsa Família (PBF) 
e os referentes ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), tiveram 
um papel muito importante.2 No que se refere às transformações no 
mercado de trabalho, a elevação da remuneração dos trabalhadores 
com baixa escolaridade,3 a redução nos diferenciais em remuneração 
entre capital e interior, e o declínio nos diferenciais intersetoriais, se 
mostraram fundamentais.4 

Reconhecidamente, o salário mínimo (SM) determina o piso pre-
videnciário e influencia particularmente a remuneração dos trabalha-
dores pouco qualificados, nos setores mais tradicionais e no interior. 
Assim, é natural imaginar que boa parte da maior generosidade das 
transferências governamentais, bem como das mudanças no mercado 
de trabalho, que tanto contribuíram para a redução na desigualdade, 
resultou do crescimento real de 16%5 do SM entre 2001 e 2005. Alguns  
estudos estimam que tal aumento foi responsável por uma importante 
parcela da queda recente na desigualdade.6 

* O autor é coordenador de Avaliação de Políticas 
Públicas do Ipea.

1 Sobre a documentação da queda na desigualdade, 
ver Hoffmann (2006a,b); Barros; Carvalho; Franco; 

Mendonça (2006a,b). Sobre a suas causas imediatas, 
ver Kakwani; Neri; Son (2006); Ferreira; Leite; 

Litchfield; Ulyssea (2006); capítulos 2, 11 e 12 do 
volume 1 deste livro.

2 Sobre a importância das transferências 
governamentais para a recente queda na 

desigualdade, ver Soares (2006); Veras;  Soares; 
Medeiros; Osório (2006); capítulo 1 do volume 

1 deste livro; bem como capítulos 15 e 16 deste 
volume 2.

3 Sobre a relação entre os diferenciais por nível de 
qualificação e a redução recente na desigualdade, 

ver capítulos 25, 26 e 27 deste volume.

4 Sobre a relação entre a queda recente na 
desigualdade e a redução nos diferenciais 

intersetoriais e entre capital e interior,  
ver capítulos 28 e 30 deste volume.

5 Este ganho refere-se à variação no seu  
valor real entre 1º de outubro de 2001 e  

1º de outubro de 2005.

6 No caso do impacto via transferências 
governamentais, ver Veras; Soares; Medeiros; Osório 

(2006). No caso da contribuição via mercado de 
trabalho, ver capítulo 33 deste volume.
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Parece não haver dúvidas de que aumentos marginais no SM re-
duzem a pobreza e a desigualdade, e que isso ocorreu recentemente.7 
Entretanto, do ponto de vista da seleção de uma melhor política social 
não é suficiente reconhecer esses fatos. É necessário determinar se o 
SM é, entre os instrumentos disponíveis, o mais efetivo para executar 
essa tarefa. 

Neste capítulo apresentamos uma ampla avaliação da efetivida-
de do SM diante de uma de suas principais alternativas no combate 
à pobreza e à desigualdade: o Programa Bolsa Família (PBF).8 Mais 
especificamente, contrastamos o impacto sobre a distribuição de ren-
da de um aumento no SM com o que seria alcançado se os recursos 
necessários para financiá-lo fossem alocados a uma expansão dos be-
nefícios do PBF. Alternativamente, fixamos um certo nível de impacto 
sobre a distribuição de renda e contrastamos o volume de recursos 
necessários para alcançar tal impacto via um aumento no SM e nos 
benefícios do PBF. 

Esta não é a primeira vez que buscamos confrontar a efetividade 
desses dois instrumentos – ver Barros; Carvalho (2006a, b). A no-
vidade deste capítulo, contudo, é a forma mais ampla com que bus-
camos realizar a mesma comparação. Em trabalhos anteriores, utili-
zando algumas medidas selecionadas de pobreza e de desigualdade, 
demonstramos que o PBF apresenta uma relação custo-efetividade 
mais favorável que o SM. Demonstrar a maior efetividade do PBF 
utilizando algumas medidas não implica, evidentemente, que ele seja 
o instrumento mais efetivo para todas. Os estudos anteriores não ex-
cluem a possibilidade de existirem medidas de desigualdade e pobreza 
que apontariam o SM como o mais efetivo. Neste capítulo, entretanto, 
demonstramos que, qualquer que seja a métrica utilizada, o PBF é 
sempre mais efetivo que o SM. 

A metodologia baseia-se em simulações contrafactuais. Corres-
ponde à tentativa de se realizar uma avaliação ex ante sobre o impacto 
de aumentos no SM, ou nos benefícios do PBF, sobre a distribuição 
de renda. Neste capítulo, a distribuição de renda sobre a qual esses 
impactos são estimados é aquela das pessoas segundo a renda domi-
ciliar per capita. Todas as simulações realizadas tomaram como base as 
informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
de 2005, e todos os valores monetários encontram-se expressos em 
reais referentes a 1o de outubro de 2005. 

Por sua natureza contrafactual, a metodologia aqui usada tem a 
vantagem de permitir isolar perfeitamente os impactos do SM e do 

7 Entre os estudos sobre o impacto do salário 
mínimo sobre a distribuição de renda, vale consultar 
Drobny; Wells (1983), Ramos; Reis (1995), Barros; 
Corseuil; Foguel;  Leite (2000; 2001), Neri (2000), 
Fajnzylber (2001), Soares (2002), Neumark; 
Cunningham; Siga (2004) e Lemos (2005).

8 Em Barros; Carvalho (2006b), realizamos  
também uma comparação entre salário mínimo e 
salário-família.
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PBF explicitamente considerados nas simulações. Sua desvantagem é 
considerar apenas alguns dos caminhos pelos quais o SM e o PBF in-
fluenciam a distribuição de renda. Estudos factuais – como os de Bar-
ros; Corseuil; Foguel; Leite (2001), Fajnzylber (2001); Neumark; Cun-
ningham; Siga (2004) – possuem a vantagem de levar em consideração 
um número maior de caminhos de propagação dos efeitos do SM, mas 
enfrentam grande dificuldade para isolar o seu impacto do impacto de 
outras mudanças econômicas que ocorreram simultaneamente. 

Nas seções 3 e 4, apresentamos os caminhos pelos quais o SM e 
o PBF podem influenciar a distribuição de renda, e explicitamos quais 
deles serão considerados nas simulações. Na seção 5, descrevemos as 
características da distribuição de renda sobre as quais vamos estimar 
o impacto de aumentos no SM e nos benefícios do PBF. Na seção 6, 
apresentamos a estratégia empírica empregada para comparar a rela-
ção custo-efetividade de aumentos no SM e nos benefícios do PBF. 
A seção 7 traz a análise dos resultados obtidos. Na mesma seção, de-
monstramos que o PBF é mais efetivo que o SM para reduzir a pobre-
za e a desigualdade, qualquer que seja a medida utilizada ou a linha de 
pobreza escolhida. A seção 8 discute uma série de características dos 
beneficiários do SM e do PBF, em particular suas posições ao longo da 
distribuição de renda. Esses resultados podem ajudar a compreender 
por que o PBF desponta como mais efetivo que o SM.

Antes, entretanto, de partirmos para a demonstração da baixa efe-
tividade do SM, é importante refletir por que tanta atenção continua a 
ser dispensada a esse instrumento, mesmo na presença de outros muito 
mais efetivos do que ele para reduzir a pobreza e a desigualdade. Ao me-
nos três explicações poderiam ser apresentadas. Em primeiro lugar, por 
vezes se argumenta que o SM não é apenas um instrumento de com-
bate à pobreza e à desigualdade, mas, acima de tudo, um direito e uma 
forma de garantir maior justiça nas relações de trabalho. Na seção 2  
deste capítulo, brevemente revemos o sentido e as limitações dessa ar-
gumentação, e também o desempenho do SM em outras funções que 
a ele são comumente atribuídas.

Uma segunda razão para o SM receber tanto destaque vem do 
reconhecimento de ele poder ser o instrumento mais efetivo para o 
alcance de outros tipos de mudanças na distribuição de renda, como, 
por exemplo, redução da polarização ou elevação da renda apropriada 
pela classe média ou daquela apropriada pela parte central da distribui-
ção. Neste capítulo, contrastamos também a efetividade do SM com 
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a do PBF quando esses são os objetivos. A metodologia utilizada é a 
mesma descrita nas seções 3, 4, 5 e 6. Os resultados são também apre-
sentados e analisados na seção 7, na qual mostramos que, independen-
temente do grau de amplitude com que se define o grupo central da 
distribuição, o SM é sempre muito mais efetivo que o PBF para elevar 
a renda desse grupo. Se esse é o objetivo do SM, então a atenção que 
recebe é mais do que merecida. Mas por que uma política pública deve 
ter por objetivo elevar a parcela da renda apropriada pelos segmentos 
centrais da distribuição de renda? 

Em terceiro lugar, mesmo quando o objetivo é a redução da po-
breza e da desigualdade, e se reconhece que o PBF é o instrumento 
mais efetivo, pode-se, ainda assim, justificar a atenção dada ao SM 
com base numa argumentação fiscal, a qual se baseia na origem dos 
recursos. Enquanto, no caso do PBF, todo o recurso necessário de-
veria sair diretamente do orçamento público, no caso do SM, mesmo 
que um volume maior de recursos seja necessário, boa parte vai sair 
do setor privado. 

Essa argumentação, entretanto, é evidentemente limitada, por 
duas razões. A primeira porque, evidentemente, todo o orçamento 
público vem do setor privado. A segunda, porque o SM é compulsó-
rio e, portanto, todo aumento tem as mesmas características de um 
aumento nos impostos. Que diferença faria para os empregadores se, 
em vez de aumentar o mínimo em 10%, fossem adicionados impostos 
equivalentes à remuneração dos trabalhadores com remuneração pró-
xima ao mínimo? O custo da mão-de-obra não se elevaria na mesma 
magnitude e a demanda por trabalho não reagiria da mesma forma? Se 
o imposto coletado fosse transferido aos trabalhadores via, por exem-
plo, um aumento no benefício do salário-família, os trabalhadores não 
ficariam indiferentes a essa mudança? É verdade que, no caso do SM, 
as transferências iriam diretamente para o trabalhador, ao passo que, 
no caso dos impostos, passariam antes pelas mãos do Estado. Mas 
redistribuir renda não é uma das funções do Estado? Duas diferenças 
são marcantes. Enquanto um aumento no SM pode ser implementado 
imediatamente, no caso dos impostos o processo é mais elaborado, e 
o eventual aumento só poderia ser cobrado no ano seguinte. No caso 
do SM, os empregadores que pagam pelo aumento sabem que quem 
vai se beneficiar serão seus próprios trabalhadores. Na medida em que 
esses ganhos levarem a uma maior produtividade, as empresas preferi-
rão aumentos no SM a um equivalente aumento nos impostos. 
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2 oBjEtIvoS E FuNÇõES Do SaláRIo MíNIMo 

2.1 o direito a uma renda mínima

Encontram-se, com freqüência, referências ao SM como um di-
reito.  Por esse juízo, todo trabalhador empregado teria direito a um 
salário que permitiria que tanto as suas necessidades básicas como as 
de seus familiares fossem satisfeitas. Na condição de um direito, o SM 
apresenta pelo menos três dificuldades amplamente reconhecidas. 

Em primeiro lugar, seria um direito condicionado. Para um traba-
lhador usufruir desse direito, teria primeiro de obter um emprego. Se 
não é possível, ou desejável, dar a todos o direito a um trabalho, e se o 
real objetivo do SM é garantir a todos uma renda mínima, por que não 
estabelecer, diretamente, o acesso a uma renda mínima como um di-
reito universal? Nesse caso, empregados, desempregados, trabalhado-
res por conta-própria, aposentados e crianças teriam o mesmo direito. 
Que sentido tem insistir no direito a um salário mínimo quando não 
se tem sequer direito a uma renda mínima? 

Em segundo lugar, o SM é um direito difícil de se operaciona-
lizar, uma vez que o valor necessário para satisfazer as necessidades 
do trabalhador e as de seus familiares varia conforme o número de 
dependentes do trabalhador e do preço regional de bens e serviços 
necessários para o sustento. 

Por fim, o SM é um direito positivo, algo que, para ser usufruído, 
depende da contribuição de alguém. Nesse sentido, ele provoca po-
lêmica – assim como ocorre com a licença-maternidade – a respeito 
de quem deve arcar com o seu custo: deve ser pago com recursos pú-
blicos ou com recursos do empregador? Quando a obrigação é desse 
último, elevam-se os custos do empregador, o que modifica sua pro-
pensão a empregar. No caso da licença-maternidade, a preocupação é 
com um possível aumento na discriminação contra as mulheres. Essa 
dificuldade é amplamente reconhecida em programas para a juventu-
de, que subsidiam os empregadores quando eles contratam jovens. Se 
o SM é um direito, subsídios ao trabalho pouco qualificado podem 
representar uma saída melhor do que o pagamento, pelo empregador, 
de um SM compulsório. No primeiro caso, estimula-se a demanda por 
trabalho; e, no segundo, ela pode ser contraída. 

2.2 Salário e produtividade

Por outra perspectiva, o SM é visto como um instrumento de 
justiça nas relações de trabalho. Segundo essa visão, o trabalhador teria 
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direito a uma renda compatível com sua produtividade e, no mercado, 
seria comum a remuneração ser inferior ao valor da produtividade do 
trabalho. O exemplo típico é a situação em que o empregador tem 
algum poder monopsônico. Para empregar um trabalhador adicional, 
ele teria de aumentar a remuneração daqueles que ele já emprega, e 
teria um custo marginal da mão-de-obra maior que a remuneração do 
trabalho. Sob essa ótica, a função do SM seria aproximar a remunera-
ção do trabalho do valor de sua produtividade e, assim, trazer maior 
justiça às relações dessa natureza. 

Não há dúvida de que, no caso monopsônico, o SM, assim como 
um adequado subsídio ao trabalho, serviria para reduzir a diferença 
entre produtividade e remuneração, e contribuiria para elevar o nível 
de emprego. 

Mas em que medida o mercado de trabalho apresenta caracterís-
ticas monopsônicas ou outras imperfeições que levam a significativas 
diferenças entre remuneração e produtividade? Essa é, fundamental-
mente, uma questão empírica, sobre a qual, infelizmente, existe pouca 
evidência. 

Se existe um hiato entre produtividade e remuneração deve-se ve-
rificar em que medida ele afeta, prioritariamente, os trabalhadores com 
baixa remuneração. Caso esses diferenciais existam para trabalhadores 
com variados níveis de remuneração, então o SM é um instrumento 
pouco efetivo no combate a essa injustiça no mercado de trabalho.  
A evidência empírica a esse respeito é também muito limitada.

Por fim, mesmo que existam importantes diferenças entre produ-
tividade e remuneração, e que essas se concentrem nos trabalhadores 
com menor remuneração, seria necessário conhecer sua magnitude 
para que se pudesse estipular um nível adequado para o SM. A escolha 
de níveis inadequados poderia ter impactos negativos sobre o empre-
go. Dada a limitada evidência disponível, a escolha do valor adequado 
do SM ficaria condicionada a experiências de tentativa e erro, o que re-
quer um sofisticado sistema de permanente avaliação de desempenho. 

2.3 Redução da pobreza e da desigualdade

Em países nos quais o grau de desigualdade de renda é particu-
larmente elevado, o grau de pobreza tende a ser muito maior do que 
seria de esperar, considerada a renda per capita disponível. Esse é, se-
guramente, o caso do Brasil. Como cerca de 3/4 da renda das famílias,  
especialmente das mais pobres, decorre do trabalho, o SM é visto muitas 
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vezes como um instrumento para reduzir a desigualdade e a pobreza.  
Por exemplo, segundo Pinto e Marinho (2005) “o SM pode ser um dos 
instrumentos fundamentais para garantir o desenvolvimento econô-
mico e diminuir a desigualdade social e a pobreza no Brasil”. 

Nesse caso, o SM não tem valor intrínseco, como teria ao ser 
considerado um direito. Nessa função, ele é apenas mais um instru-
mento capaz de combater a desigualdade e a pobreza. Para mensurar 
sua importância nesse papel, é necessário comparar sua relação custo-
efetividade com a dos demais instrumentos disponíveis. A relevância 
do SM em relação aos outros instrumentos depende da sua capacidade 
de alcançar a mesma redução na pobreza e na desigualdade. 

Quais seriam, então, os substitutos do SM no combate à pobreza? 
Segundo Barros; Camargo; Mendonça (1994), existem basicamente 
quatro tipos de políticas de combate à pobreza e à desigualdade. O pri-
meiro, mais estrutural, busca elevar a renda dos mais pobres com base 
em aumentos na produtividade do trabalho. Nesse contexto situam-se,  
de um lado, os programas de educação e de capacitação profissional, 
que elevam a produtividade do trabalhador; e, de outro, a oferta de 
microcrédito, e de assistência técnica, entre outros serviços, que per-
mitem melhorar a qualidade e a produtividade dos postos de trabalho. 

O segundo tipo de política busca garantir oportunidades de tra-
balho aos desempregados e desencorajados. Pertencem a esse grupo 
de políticas a intermediação de mão-de-obra e todas as iniciativas que 
busquem eliminar os impedimentos à criação de postos de trabalho, 
incluindo a flexibilização da legislação trabalhista. Nesse grupo en-
contram-se também incentivos a investimentos em capital físico9 e à 
criação de postos de trabalho. 

Em terceiro lugar, a renda real das famílias e a dos trabalhadores 
mais pobres podem ser elevadas por meio de mudanças nos termos 
de troca, que elevem a remuneração do trabalho ou reduzam o custo 
da cesta básica. É a esse grupo que pertence o SM e todas as políticas 
de preços, incluídos aí os subsídios e a redução de impostos sobre os 
bens que compõem a cesta básica de consumo das famílias mais po-
bres. Embora não seja o objetivo direto desses instrumentos reduzir o 
desemprego ou aumentar a produtividade do trabalho, efeitos indire-
tos dessa natureza podem ocorrer. 

Por fim, pode-se elevar a renda das famílias pobres por transfe-
rências governamentais diretas. As pensões e aposentadorias públicas, 
o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Programa Bolsa Família  

9 Vale ressaltar que, quando esses investimentos 
servem apenas para melhorar a produtividade dos 

postos de trabalho já existentes, eles fazem parte do 
primeiro tipo de política. 
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(PBF), o salário-família, o seguro-desemprego e o abono salarial são 
exemplos desse tipo de transferência.  

Em princípio, o desempenho do SM como um instrumento de 
combate à pobreza e à desigualdade poderia ser confrontado com o 
de representantes de cada um desses quatro tipos de política. Neste 
capítulo, entretanto, os limitamo-nos a comparar o desempenho do 
SM com o do Programa Bolsa Família (PBF).10 

 2.4 Diferenças no processo e nas percepções 

Ao avaliarmos o desempenho de instrumentos de combate à po-
breza e à desigualdade, é importante ressaltar que, mesmo quando o 
impacto quantitativo é idêntico, podem persistir diferenças qualitativas 
de grande relevância. Por exemplo, um instrumento que reduz a desi-
gualdade de resultados mediante uma melhoria na igualdade de opor-
tunidade (tal como reduzindo o grau de discriminação racial nas esco-
las) deve ser considerado superior a outro que reduz a desigualdade de 
resultados diretamente (via transferências governamentais focalizadas, 
por exemplo), mesmo que as reduções na desigualdade e os custos dos 
dois instrumentos sejam idênticos.

Nesse ponto, o SM pode levar alguma vantagem em relação às 
transferências governamentais diretas do PBF. Um aumento salarial 
pode ter um impacto sobre a auto-estima de um trabalhador e a dos 
demais membros de sua família maior que uma ampliação das trans-
ferências governamentais.11 Considerando-se que a auto-estima é uma 
variável importante, uma certa  redução na pobreza, ou na desigual-
dade, via aumentos no SM poderia ser preferível à mesma redução al-
cançada com base em um aumento nas transferências governamentais, 
mesmo que, nos dois casos, os recursos necessários sejam idênticos. 

Essa argumentação, que seria incontestável se o aumento salarial 
decorresse do mérito próprio do trabalhador, pode ser questionada 
quando a decisão vem do setor público. A princípio, aumentos de  
R$ 10,00 na renda familiar de um trabalhador, gerados por elevação do 
SM, ou do valor dos benefícios concedidos por programas de transfe-
rência de renda, não deveriam afetar a auto-estima dos trabalhadores 
de forma tão diferenciada, posto que ambos são decisões governa-
mentais. Embora o aumento no salário mínimo seja pago diretamente 
pelo empregador, isso não significa, necessariamente, mais reconheci-
mento do trabalho do empregado.

10 Em um estudo anterior – Barros e Carvalho 
(2006b), confrontamos também a efetividade do SM 
com a do salário-família.

11 Agradeço a João Sabóia por ter chamado minha 
atenção sobre essa questão.
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Ainda que a resposta final seja empírica e dependa da percepção 
dos trabalhadores mais pobres, é provável que o mais importante 
para a auto-estima do trabalhador seja a valorização do seu trabalho 
por seu supervisor e co-trabalhadores. Nesse sentido, pouca diferen-
ça existiria em termos de auto-estima entre um aumento no SM ou 
no benefício do PBF. 

3 caNaIS DE pRopagaÇÃo Do IMpacto  
Do SaláRIo MíNIMo 

Neste capítulo, para avaliar a relativa efetividade do SM e do PBF, 
simulamos aumentos reais no valor do SM e dos benefícios do PBF e, 
com base nessas simulações, estimamos o impacto que teriam sobre a 
distribuição de renda. Em outras palavras, fazemos uma avaliação ex ante  
do impacto distributivo desses dois instrumentos. 

Esta seção é dedicada à descrição dos possíveis canais pelos quais 
aumentos no SM podem influenciar a distribuição de renda. Ressalta-
mos quais deles serão levados em conta nas simulações desenvolvidas. 
A próxima seção se ocupa de tarefa análoga para o PBF. 

3.1 compulsoriedade

Em princípio, a função do SM é impor um piso à remuneração 
dos empregados no setor formal da economia, interferindo direta-
mente na remuneração dos que recebem igual ou próximo àquele va-
lor. Por esse motivo, nas simulações pressupomos que aumentos no 
SM elevam o piso salarial dos empregados formais.12, 13

Essa imposição pode ter conseqüências importantes sobre o em-
prego, o grau de informalidade, o diferencial salarial entre os segmen-
tos formal e informal e a inflação. Em geral, um aumento no SM tende 
a: (a) reduzir o emprego formal; (b) elevar o emprego informal e o 
grau de informalidade; (c) reduzir a remuneração informal e aumentar 
o diferencial entre os segmentos formal e informal; e (d) levar a uma 
elevação geral nos preços. É verdade, entretanto, que nenhum desses 
efeitos é teoricamente garantido. Tudo depende da estrutura do merca-
do de trabalho. Em determinadas circunstâncias, como no caso do mer-
cado monopsônico, é possível até mesmo que o emprego formal cresça 
e o grau de informalidade decline. Em última instância, a direção e a 
magnitude desses impactos indiretos do SM são uma questão empírica, 

12 Os empregados formais abrangem os empregados 
com carteira de trabalho assinada, os militares e os 

funcionários públicos estatutários.

13 Supomos, especificamente, que todos os 
empregados formais que recebiam remuneração 

entre o antigo e o novo SM tiveram aumento que  
a elevaram ao valor do novo SM. Para aqueles 

poucos com remuneração inicial abaixo do antigo 
SM, essa foi elevada na mesma proporção pela qual 

o SM foi aumentado. Para aqueles com remuneração 
inicial acima do novo SM, a remuneração final 

tornou-se igual à inicial. 
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e a literatura existente parece indicar que esses efeitos são limitados –  
ver Ulyssea; Foguel (2006). Por esse motivo, nas simulações realizadas 
no presente capítulo esses impactos indiretos são ignorados. 

 3.2 Indexador formal 

Para além da remuneração do trabalhador formal, diversos  be-
nefícios sociais encontram-se formalmente vinculados ao SM. Dos 
distintos benefícios a ele indexados, o piso previdenciário é, prova-
velmente, o que tem maior impacto distributivo. Porém, outros be-
nefícios, como seguro-desemprego, abono salarial e o benefício de 
prestação continuada (BPC), entre outros, encontram-se também 
formalmente indexados. Essa indexação não ocorre apenas no setor 
público. Diversos contratos privados de longo prazo e sentenças judi-
ciais também estão vinculadas ao valor do SM. Nas simulações apre-
sentadas na próxima seção, limitamo-nos a considerar a indexação do 
piso previdenciário e do BPC.14 

 3.3 Indexador informal 

Além de suas funções impositivas, o SM desempenha um im-
portante papel de sinalização. Funciona muitas vezes como um inde-
xador parcial, ou absoluto, para definir a remuneração de trabalha-
dores no setor informal, bem como a daqueles no setor formal que 
recebem acima do SM. A racionalidade para essa indexação informal 
é a mesma que para qualquer outra, qual seja, reduzir riscos e custos 
de negociação e de contratação. Assim, esse expediente só deverá 
ser utilizado quando empregadores e empregados perceberem o SM 
como um bom indicador da evolução do custo de vida e da produti-
vidade da economia. 

Vale ressaltar que, nesse caso, o SM deveria ser utilizado para in-
dexar tanto os salários altos quanto os baixos, levando a que, por esse 
canal, seu impacto sobre a desigualdade acabe sendo limitado. No en-
tanto, caso a evolução do SM seja errática, isto é, sistematicamente 
superior ou inferior às evoluções do custo de vida e da produtividade 
geral da economia, é de esperar que boa parte de seu poder de indexa-
dor informal seja perdida. 

Por fim, vale ressaltar que o SM serve com indexador informal 
tanto no mercado de trabalho como em outros mercados – especial-
mente no aluguel informal de imóveis. Quanto maior for o grau de 
indexação da economia ao SM, maior será o seu efeito inflacionário, 

14 Assumimos, igualmente, que todas as pensões e 
aposentadorias públicas (do Instituto de Previdência 
ou do governo federal) com valores entre o antigo 
e o novo SM tiveram sua remuneração elevada 
ao valor do novo SM. Para aqueles poucos com 
benefício inicial abaixo do antigo SM, o benefício 
final é elevado na mesma proporção com que o SM 
foi aumentado. Para aqueles com benefício inicial 
acima do novo SM, o benefício final é igual ao inicial.
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menor seu impacto real e, portanto, menor sua capacidade de reduzir 
a pobreza e a desigualdade. 

Nas simulações realizadas neste estudo, ignoramos a indexação, 
ao SM, de rendimentos e de benefícios superiores a ele. 

3.4 piso informal 

A política de SM também pode desempenhar uma segunda fun-
ção informacional, que, diferentemente da indexação informal, pode 
ter significativos efeitos sobre a pobreza e a desigualdade. Se o valor 
do SM tiver uma justificativa econômica e ética amplamente aceita, de 
forma que seja visto como o menor valor que se poderia e se deveria 
pagar a um trabalhador pouco qualificado, remunerações inferiores a 
ele poderiam afetar substancialmente a auto-estima e a motivação dos 
trabalhadores e, conseqüentemente, sua produtividade. 

Nesse caso, sempre que for custoso monitorar a produtividade, e 
mesmo que exista oferta de trabalho a salários mais baixos, os empre-
gadores não desejarão pagar salários inferiores ao mínimo com receio 
de queda na produtividade. 

Ao contrário da indexação, esse canal é potencialmente capaz de 
explicar por que o SM funciona como piso para muitos postos de tra-
balho informais e, portanto, indexa muito mais os salários informais 
próximos ao SM do que os salários acima dele. 

Um problema para a política de SM, nesse caso, é o fato de que 
dificilmente existirá um nível nacional único para o SM que seja perce-
bido em todas as regiões do País como o mais justo e adequado. Como 
o justo está de alguma forma ligado à produtividade do trabalho, o SM 
justo deverá variar no tempo e no espaço, à medida que variem o nível 
de desenvolvimento econômico e a produtividade do trabalho. 

Para captar esse fenômeno, supomos, em todas as simulações 
realizadas, que a remuneração de todos os trabalhadores sem carteira 
de trabalho assinada com remuneração próxima e não inferior ao SM 
esteja indexada a ele.15 Nessas simulações, entretanto, não considera-
mos qualquer indexação da remuneração dos trabalhadores por conta-
própria ao SM.

3.5 Resumo 

Em suma, nas simulações realizadas neste capítulo consideramos 
apenas três dos potenciais canais pelos quais aumentos no SM podem 

15 Pressupomos que todos os empregados sem 
carteira, que recebiam remunerações entre o antigo 
e o novo SM, tiveram sua remuneração elevada ao 
valor do novo SM. Para aqueles com remuneração 

inicial abaixo do antigo SM, ou acima do novo SM, a 
remuneração final é mantida igual à inicial.
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afetar a distribuição de renda. Em primeiro lugar, assumimos que, por 
conta da sua compulsoriedade, aumentos no SM elevam o piso salarial 
dos empregados formais. Em segundo lugar, supomos que a remu-
neração de todos os trabalhadores sem carteira de trabalho assinada, 
com remuneração próxima, e não inferior ao SM, está indexada a ele. 
Vale ressaltar que não levamos em consideração qualquer impacto que 
o SM possa ter sobre a remuneração dos trabalhadores por conta-pró-
pria. Por fim, consideramos que o piso dos benefícios previdenciários 
encontra-se perfeitamente indexado ao SM. 

Esse procedimento não esgota, evidentemente, todos os impactos 
que um aumento no SM possa vir a ter. Vimos que, por conta de seu 
papel indexador, aumentá-lo pode gerar impacto sobre a remuneração 
de trabalhadores formais e informais que recebem valores múltiplos 
do SM. Vimos também que pode haver redução no emprego, elevação 
na informalidade e indução a aumentos em vários preços, o que tor-
naria os aumentos reais de salário inferiores aos nominais. Nenhum 
desses efeitos foi levado em consideração nas simulações realizadas. 
Como essas mudanças tendem a mitigar o impacto distributivo de um 
aumento no SM, as estimativas aqui obtidas podem ser vistas como 
sobrestimativas do seu verdadeiro impacto. 

4 caNaIS DE pRopagaÇÃo Do IMpacto  
Do pRogRaMa BolSa FaMílIa 

 4.1 Impactos diretos e indiretos

No caso do PBF, a dificuldade em simular o impacto de aumentos 
nos benefícios é mais empírica que conceitual. Além de seu impacto 
direto sobre a renda das famílias, o programa provoca, potencialmente, 
outros três tipos de impacto indireto. Em primeiro lugar, aumentos 
nos benefícios do programa podem, ao tornarem as famílias menos 
pobres, reduzir a oferta de trabalho. Jovens podem deixar de trabalhar 
para estudar em tempo integral, idosos podem se aposentar, e mães 
podem passar a dar maior atenção a seus filhos e, por isso, deixar de 
trabalhar. A redução na pobreza da família pode também, ao contrário, 
aumentar a oferta de trabalho. Isso ocorreria caso o aumento nos be-
nefícios venha a permitir que seus beneficiários tenham condições de 
incorrer em despesas necessárias ao trabalho (e.g., transporte, vestuário  
adequado, alimentação), para as quais não contavam antes com os re-
cursos necessários. A redução na pobreza pode ainda, no caso dos 
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trabalhadores por conta-própria, levar a investimentos produtivos, e, 
daí, a aumentos de produtividade e renda. Por serem derivados de um 
puro efeito-renda, todos esses impactos não resultam de incentivos 
incorretos nem levam a qualquer forma de ineficiência.

O mesmo não se pode dizer, entretanto, do impacto decorrente 
da focalização. Esse segundo impacto resulta de uma eventual resis-
tência dos beneficiários a buscar trabalho e a elevar sua renda, por 
receio de perder direito aos benefícios do programa. Esse impacto é, 
sem dúvida, uma fonte de ineficiência, uma vez que a focalização fun-
ciona como um imposto (efeito-preço). À medida que um aumento na 
renda do trabalho levar a uma redução nos benefícios do programa, o 
aumento líquido na renda da família será menor que o aumento inicial 
na renda do trabalho. 

Por fim, aumentos nos benefícios do PBF podem representar um 
redirecionamento dos gastos públicos para os pequenos municípios. Esse 
aumento nos gastos pode levar a um aquecimento da economia de tais 
municípios e, daí, a uma expansão na demanda por mão-de-obra local.16 

Embora eventuais impactos negativos e positivos das transferên-
cias governamentais sobre a oferta de trabalho sejam uma preocupa-
ção social constante, pouca evidência a respeito encontra-se disponível. 
Em um estudo preliminar, não encontramos evidência de que o PBF 
leve a reduções na taxa de participação feminina – ver Barros; Carva-
lho (2006c). Entretanto, investigando o impacto de transferências com 
valores mais elevados, como pensões e aposentadorias, o capítulo 23 
deste livro encontra significativos e preocupantes impactos negativos 
sobre a oferta de trabalho.  

Dada a incerteza existente sobre os impactos indiretos do PBF 
sobre a oferta de trabalho, eles foram ignorados em nossa avaliação. 
Levamos em consideração apenas o impacto direto sobre a renda 
das famílias. 

4.2 Identificando os benefícios do pBF 

A dificuldade empírica para avaliar o impacto do PBF resulta do 
fato de os inquéritos domiciliares disponíveis, em particular a Pnad, 
não contarem com um quesito específico de identicação dos benefici-
ários do programa.17 Segundo o manual do entrevistador dessa pesqui-
sa – IBGE (2006) os benefícios do PBF, como os de outros progra-
mas sociais como o BPC, devem ser respondidos em conjunto com 
os rendimentos financeiros, no último item do quesito 125: “renda de 

16 Para um estudo sobre essa questão, ver Marques 
(2005).

17 Vale ressaltar, entretanto, que a  Pnad 2004 conta 
com um suplemento especial, no qual se investiga 

o acesso da população a programas sociais com 
transferência de renda. Para estudos que recorreram 

a esse suplemento, ver Veras et al. (2006); capítulo 
17 deste livro.
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juros, de caderneta de poupança, de outras aplicações financeiras e 
outros rendimentos”.

Para superar essa dificuldade, utilizou-se uma versão ligeiramente 
modificada do procedimento proposto por Barros, Carvalho e Fran-
co, no capítulo 16 deste livro.18 O ponto de partida é a suposição de 
que aqueles com algum rendimento financeiro não devem receber be-
nefícios sociais, e tampouco os beneficiários do BPC devem também 
ser beneficiários do PBF ou de programas correlatos. Além disso, os 
valores tipicamente recebidos pelos beneficiários do BPC e do PBF di-
ferem consideravelmente. No caso do BPC, o valor transferido por be-
neficiário é igual a um salário mínimo. No PBF e em programas corre-
latos, os valores possíveis dos benefícios são inferiores ao SM, e podem 
assumir apenas um número bem limitado de valores. Vale ressaltar que, 
nesse procedimento, o PBF é entendido de forma ampla, englobando 
todos os seus correlatos como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação,  
o Cartão-Alimentação, o Auxílio-Gás e o Peti, entre outros.

 Assim, o procedimento proposto para isolar, na Pnad, a renda 
proveniente do PBF consistiu em atribuir a esse programa todas as 
rendas no quesito “renda de juros, de caderneta de poupança e de ou-
tras aplicações financeiras e outros rendimentos” que tivessem valores 
típicos e combinações entre eles, desde que inferiores a um SM. Como 
esse procedimento atribui benefícios do PBF a poucas famílias com 
elevada renda per capita, neste capítulo ele foi ligeiramente modificado. 
Não consideramos como benefícios do PBF todas as rendas típicas 
que foram direcionadas a famílias no quinto mais rico da população. 
Apenas 4% dos benefícios originalmente atribuídos ao PBF foram ex-
cluídos por conta dessa nova regra. 

5 MEDIDaS DE poBREza E DESIgualDaDE utIlIzaDaS

O impacto e, portanto, a efetividade relativa do SM e do PBF 
dependem, em princípio, da medida de pobreza e de desigualdade  
utilizada. O SM pode ser menos efetivo que o PBF para algumas me-
didas de pobreza e de desigualdade, e mais efetivo para outras. Com 
o propósito de fazer uma ampla comparação da relativa efetividade 
desses dois instrumentos, avaliamos os seus impactos sobre a renda 
média de cada um dos centésimos da distribuição. No que segue, de-
notamos por  a renda média do centésimo c, para . 

18 Ver esse trabalho para uma avaliação de 
procedimento que utilizou o suplemento  
da Pnad 2004. 
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Como de costume, os centésimos são ordenados do mais pobre para 
o mais rico. 

De posse do impacto sobre cada centésimo, podemos de ime-
diato obter o impacto sobre a renda média dos 10% mais pobres, dos 
40% mais pobres, ou, de forma geral, dos c % mais pobres para todo 

 (i.e, podemos obter o impacto sobre a curva de Lorenz 
generalizada).19 Se denotarmos por  a renda média dos c % mais 
pobres, então

Conforme se pode demonstrar, quando a renda média dos c % 
mais pobres é mais elevada numa distribuição A do que numa distri-
buição B, para todo c, o grau de pobreza será maior em B do que em 
A, quaisquer que sejam a linha de pobreza e a medida que satisfaça 
os princípios básicos da monotonicidade e da eqüidade.20 Assim, se 
um instrumento tem um impacto maior sobre a renda média dos  
c %  mais pobres, para toda escolha de c, então ele levará a uma maior  
redução no grau de pobreza qualquer que seja a medida e a linha de 
pobreza utilizadas. 

Além disso, de posse do impacto sobre a renda total e sobre a ren-
da dos c % mais pobres é possível obter o impacto sobre a porcenta-
gem da renda apropriada pelos c % mais pobres (i.e., curva de Lorenz), 
e, portanto, uma avaliação abrangente do impacto desses instrumen-
tos sobre a desigualdade. Se denotarmos por  a porcentagem da 
renda apropriada pelos c % mais pobres, então 

 Por fim, com vistas em identificar a efetividade desses instru-
mentos para elevar a renda média e a participação na renda total dos 
centésimos centrais da distribuição calculamos a renda média dos 2d %  
centrais da distribuição, , dado por 

19 Estritamente, a curva de Lorenz generalizada, 
como a própria curva de Lorenz, é definida no 

contínuo. Assim, x denota a parada de Pen, isto é, se 
para todo  tivermos que

 , então 

 

;  

como 

 

, segue

 
. 

A noção de curva de Lorenz generalizada foi 
introduzida por Shorrocks (1983). Ver Foster; 

Shorrocks (1988a-c) para uma análise da relação 
entre curva de Lorenz generalizada, pobreza e 

desigualdade. Ver Barros; Mendonça (1995) e Barros; 
Carvalho; Franco; Ganuza; Mendonça (2004)  

para uma apresentação didática com aplicações 
dessas relações.

20 Ver Foster; Sen (1997).
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Para todo d = 1,..., 50 e a sua participação na renda total, ( )dp , 
dada por 

Note-se que, definidos dessa forma,  denotaria a renda mé-
dia dos 40% centrais da distribuição, e  a porcentagem de renda 
apropriada por eles. 

Os gráficos 1A, 1B, 1C, 1D e 1E apresentam essas características 
da distribuição de renda brasileira estimadas com base na Pnad 2005. 
Esses gráficos representam nossa linha de base. 

GRáFICO 1A
Renda per capita dos centésimos da distribuição das pessoas segundo a 
renda domiciliar per capita – (r )

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
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GRáFICO 1B
Renda média dos centésimos acumulados a partir dos mais pobres – curva 
de Lorenz generalizada – (a) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.

GRáFICO 1C
Renda média dos centésimos acumulados a partir do centro da 
distribuição – (m) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
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GRáFICO 1D
Porcentagem da renda apropriada pelos centésimos acumulados a partir 
dos mais pobres – curva de Lorenz – (I ) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.

GRáFICO 1E
Porcentagem da renda apropriada pelos centésimos acumulados a partir 
do centro da distribuição – (p) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
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6 EStRatégIa EMpíRIca 

Em princípio, nada impede que se compare a relação custo-efe-
tividade de programas que apresentem custos e impactos distintos.  
A existência de economias ou deseconomias de escala pode, entre-
tanto, tornar essa comparação enganosa. Se existem deseconomias 
de escala, o impacto do programa não vai crescer proporcionalmente 
com recursos alocados a ele. Nesse caso, o programa com mais re-
cursos poderá parecer menos custo-efetivo apenas em razão da escala.  
O oposto poderia ocorrer se existissem economias de escala e, por-
tanto, o impacto do programa cresceria mais rapidamente que os re-
cursos alocados a ele. 

Por tal motivo, ao compararmos a relação custo-efetividade do 
SM com a do PBF, o fazemos apenas em situações nas quais ou o 
volume de recursos utilizados é idêntico, ou o impacto é igual. No 
primeiro caso, pelo fato de as duas alternativas terem o mesmo custo a 
mais efetiva será aquela com maior impacto. No segundo caso, como 
as duas alternativas têm o mesmo impacto a mais efetiva será aquela 
de menor custo. Dada nossa opção metodológica, em que todas as 
avaliações são baseadas em simulações contrafactuais, a padronização 
da escala pode ser facilmente alcançada. 

6.1 a magnitude da intervenção

Garantindo-se que as escalas das intervenções no SM e no PBF 
são comparáveis, a relativa efetividade dos dois instrumentos não deve 
depender da escala escolhida.21 Assim, a fim de facilitar a exposição 
centramos toda a nossa atenção em um aumento, no SM, de 10%. Si-
mulamos quanto custaria e o impacto que teria sobre a distribuição de 
renda tal aumento no SM.  

Estimou-se que um aumento de 10% no SM teria um custo anual 
de R$ 7,4 bilhões. Desse total, mais da metade (R$ 3,9 bilhões) corres-
ponde a custos previdenciários. Nos gráficos 2A, 2B, 2C, 2D e 2E apre-
sentou-se o impacto distributivo deste aumento no SM. Os gráficos 2A, 
2B e 2C apresentam, respectivamente, o impacto sobre a renda média 
de cada centésimo, sobre a renda média dos c % mais pobres (curva de 
Lorenz generalizada) bem como sobre a renda dos centésimos centrais 
da distribuição. Já os gráficos 2D e 2E apresentam o impacto sobre a 
participação dos c % mais pobres (curva de Lorenz) e dos centésimos 
centrais na renda total.

21 Se, nas duas alternativas, a importância de 
economias de escala for muito distinta, a escolha da 

escala poderá afetar tanto a magnitude do diferencial 
de efetividade entre as alternativas como, em alguns 

casos, até a própria ordenação. É possível, em 
princípio, que o PBF seja mais efetivo que  

o SM para uma escala, e menos efetivo para outra. 
Neste capítulo, não investigamos a sensibilidade  

da diferença de efetividade dessas duas  
alternativas à escala.
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GRáFICO 2A
Impacto de aumentos no salário mínimo e nos benefícios do Programa 
Bolsa Família sobre a renda média de cada centésimo – (r) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.

GRáFICO 2B
Impacto de aumentos no salário mínimo e nos benefícios do Programa 
Bolsa Família sobre a renda média dos centésimos acumulados a partir dos 
mais pobres – (a) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
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GRáFICO 2C
Impacto de aumentos no salário mínimo e nos benefícios do Programa 
Bolsa Família sobre a renda média dos centésimos acumulados a partir do 
centro da distribuição – (m) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.

GRáFICO 2D
Impacto de aumentos no salário mínimo e nos benefícios do Programa 
Bolsa Família sobre a porcentagem da renda apropriada pelos centésimos 
acumulados a partir dos mais pobres – (I) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
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GRáFICO 2E
Impacto de aumentos no salário mínimo e nos benefícios do Programa 
Bolsa Família sobre a  porcentagem da renda apropriada pelos centésimos 
acumulados a partir do centro da distribuição – (p) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.

6.2 padronizando pelo volume de recursos

Com o objetivo de padronizar pelo volume de recursos utilizados, 
identificamos o aumento no PBF que requereria o mesmo volume 
de recursos que um aumento de 10% no SM. O gráfico 3 apresenta a 
relação entre aumentos nos benefícios no PBF e o volume de recursos 
necessários para financiá-los. Os R$ 7,4 bilhões necessários para elevar 
o mínimo em 10% permitiriam triplicar o valor do benefício do PBF. 

Em seguida, calculamos os impactos de se aumentar os benefí-
cios do PBF sobre a distribuição de renda. Conforme mencionado na 
seção 4, em nossas simulações, apenas o impacto direto é levado em 
consideração nos gráficos 2A, 2B, 2C, 2D e 2E.  Como os recursos são 
idênticos em ambos os caos (aumentos no SM e no PBF), esses gráfi-
cos permitem avaliar diretamente a relativa efetividade dos dois instru-
mentos. É necessariamente mais efetivo aquele com maior impacto.  
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GRáFICO 3
Volume de recursos necessários para a expansão dos benefícios do 
Programa Bolsa Família 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.

6.3 padronizando pelo impacto

Uma segunda forma de equalizar a escala das duas intervenções 
consiste em igualar o impacto em vez da necessidade de recursos. Essa 
comparação é bem mais trabalhosa que a anterior. Ao aumento de 
10% no SM está associada uma única necessidade de recursos (um úni-
co custo, R$ 7,4 bilhões), mas uma ampla variedade de impactos (ver 
gráficos 2A, 2B, 2C, 2D e 2E). Da mesma forma, não há uma única 
expansão do PBF que leve aos mesmos impactos que o aumento de 
10% no SM. Portanto, para realizar essa padronização é necessário en-
contrar, para cada tipo de impacto do SM, uma expansão do PBF que 
gere um impacto de mesma magnitude. Neste capítulo, investigamos 
quatrocentos tipos de impactos distintos de um aumento de 10% no 
SM, a saber: (a) 100 sobre a renda média dos centésimos, r ;  (b) 100 
sobre a renda média dos mais pobres, a ;  (c) 50 sobre a renda média 
dos centésimos centrais acumulados, m ;  (d) 100 sobre a participação 
da renda dos mais pobres, l ;  e (e) 50 sobre a participação da renda dos 
centésimos centrais acumulados, p. Para cada um deles, é necessário 
obter a expansão do PBF que gere um impacto da mesma magnitude.
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Agora, como o impacto é, por construção, o mesmo, a compa-
ração relevante é feita entre os recursos necessários. O programa que 
requer o menor volume de recursos é aquele com a melhor relação 
custo-efetividade. Em todas as comparações temos, por um lado, os 
impactos gerados por um aumento de 10% no valor do SM (que re-
quer uma quantidade invariante de recursos igual a R$ 7,4 bilhões). Já 
a necessidade de recursos para a expansão do PBF capaz de provocar 
impactos de mesma magnitude, essa varia. A necessidade de recursos 
em cada caso é apresentada nos gráficos 4A, 4B, 4C, 4D e 4E. 

Como os impactos são idênticos, esses gráficos também permi-
tem avaliar, diretamente, a relativa efetividade dos dois instrumentos.  
É necessariamente mais efetivo aquele com menor custo.  

GRáFICO 4A
Custo anual da Bolsa Família para alcançar o mesmo impacto que 
um aumento de 10% no salário mínimo sobre a renda média de cada 
centésimo – (r) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
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GRáFICO 4B
Custo anual do Bolsa Família para alcançar o mesmo impacto que um 
aumento de 10% no salário mínimo sobre a renda média dos centésimos 
acumulados a partir dos mais pobres – (a) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.

GRáFICO 4C
Custo anual do Bolsa Família para alcançar o mesmo impacto que um 
aumento de 10% no salário mínimo sobre a renda média dos centésimos 
acumulados a partir do centro da distribuição – (m) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
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GRáFICO 4D
Custo anual do Bolsa Família para alcançar o mesmo impacto que um 
aumento de 10% no salário mínimo sobre a porcentagem da renda 
apropriada pelos centésimos acumulados a partir dos mais pobres – (l ) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.

GRáFICO 4E
Custo anual do Bolsa Família para alcançar o mesmo impacto que um 
aumento de 10% no salário mínimo sobre a porcentagem da renda apropriada 
pelos centésimos acumulados a partir do centro da distribuição – (p) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.



De
sig

ua
ld

ad
e 

de
 R

en
da

 n
o 

Br
as

il:
 u

m
a 

an
ál

ise
 d

a 
qu

ed
a 

re
ce

nt
e

533

7 coMpaRaNDo a EFEtIvIDaDE  
Do SM coM a Do pBF

7.1 os impactos do SM e do pBF ao longo da  
distribuição de renda familiar per capita

Como visto na seção anterior, os gráficos 2A e 4A apresentam 
duas formas alternativas de se avaliar a relativa efetividade distributiva 
do SM e do PBF. Nos dois casos, o impacto é medido sobre a renda 
média de cada um dos centésimos, r. No gráfico 2A, ajustamos as in-
tervenções de tal maneira que o volume de recursos necessários para 
elevar ou o SM, ou os benefícios do PBF, fosse o mesmo. Nesse caso, 
é mais efetiva a intervenção com maior impacto. No gráfico 4A, ajus-
tamos as duas intervenções para terem exatamente o mesmo impacto. 
Nesse caso, é mais efetiva a intervenção com menor custo. Para facili-
tar a comparação, o gráfico 5A apresenta a relativa efetividade dos dois 
instrumentos, a qual é medida pela razão entre os impactos quer seja 
quando padronizamos pelo uso de recursos, e pelo inverso da razão de 
custos, quer seja quando padronizamos pelo impacto.

GRáFICO 5A
Efetividade relativa de aumentos no salário mínimo e nos benefícios do 
Programa Bolsa Família para elevar a renda média de cada centésimo – (r) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
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Esses gráficos indicam que o PBF é o instrumento mais efetivo 
para elevar a renda dos primeiros 40 centésimos da distribuição, en-
quanto o SM é o mais efetivo para elevar a renda dos 40 centésimos 
seguintes. De fato, conforme revela o gráfico 5A, o PBF é cerca de 
duas vezes mais efetivo para elevar a renda média do 30o centésimo, 
enquanto o SM é duas vezes mais efetivo para elevar a renda média do 
50o centésimo. Nenhum dos dois instrumentos mostra-se efetivo para 
elevar a renda dos 20 centésimos mais ricos. 

7.2 o impacto do SM e do pBF sobre a pobreza 

Os gráficos 2B e 4B apresentam duas formas alternativas de se 
avaliar a efetividade relativa do SM e do PBF no combate à pobreza. 
Nos dois casos, o impacto é medido sobre a renda dos c % mais 
pobres. Conforme vimos na seção 5, qualquer medida de pobreza 
deve declinar sempre que a renda dos mais pobres crescer para todo 
ponto de corte. No gráfico 2B, padronizamos de novo a necessidade 
de recursos, e, portanto, é mais efetiva a intervenção de maior impac-
to. No gráfico 4A, ajustamos como antes as duas intervenções para 
que tivessem o mesmo impacto, e, portanto, mostrou-se mais efetiva 
aquela de menor custo.  

Esses gráficos indicam que, embora ambas as intervenções ele-
vem a renda dos mais pobres, o PBF é claramente muito mais efetivo 
que o SM, qualquer que seja o ponto de corte utilizado. Para facilitar 
a comparação, o gráfico 5B apresenta a relativa efetividade dos dois 
instrumentos. 

 Esse gráfico indica, ainda, que o diferencial de efetividade entre 
as duas intervenções é maior em relação à extrema pobreza que em 
relação à pobreza. De fato, enquanto o PBF é apenas 2,4 vezes mais 
efetivo que o SM para elevar a renda dos 40% mais pobres, ele é quase 
5 vezes mais efetivo para elevar a renda dos 20% mais pobres, e mais 
de 10 vezes mais efetivo para elevar a renda dos 10% mais pobres. 
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GRáFICO 5B
Efetividade relativa de aumentos no salário mínimo e nos benefícios 
do Programa Bolsa Família para elevar a renda média dos centésimos 
acumulados a partir dos mais pobres – (a) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
.

7.3 o impacto do SM e do pBF sobre a desigualdade

Os gráficos 2D e 4D tratam de avaliar a relativa efetividade do 
SM e do PBF no combate à desigualdade. Nos dois casos, o impacto 
é medido sobre a proporção da renda apropriada pelos c % mais 
pobres. Tais gráficos seguem a mesma lógica dos pares apresentados 
anteriormente.

O gráfico 2D revela que o PBF eleva a participação da renda dos 
mais pobres, qualquer que seja o ponto de corte utilizado; portanto,  
reduz sem dúvida a desigualdade. Já o impacto do SM sobre a desi-
gualdade, essa depende da medida utilizada. Como um aumento no 
SM reduz a porcentagem da renda apropriada pelos primeiros centési-
mos da distribuição, nem toda medida de desigualdade vai declinar em 
virtude de um aumento no SM. Por exemplo, em decorrência de um 
aumento de 10% no salário mínimo, a porcentagem da renda apropria-
da pelos 5% mais pobres declina em 0,5%.

O gráfico 5C apresenta a relativa efetividade dos dois instrumen-
tos. O PBF é mais efetivo que o SM para elevar a porcentagem da renda 
dos mais pobres, qualquer que seja o ponto de corte adotado. Portanto, 
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o PBF é, indiscutivelmente, muito mais efetivo que o SM no combate 
à desigualdade, qualquer que seja a medida que se deseje utilizar. 

GRáFICO 5C
Efetividade relativa de aumentos no salário mínimo e nos benefícios do 
Programa Bolsa Família para elevar a porcentagem da renda apropriada 
pelos centésimos acumulados a partir dos mais pobres – ( l ) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.

7.4 o impacto do SM e do pBF sobre a classe média

Os gráficos 2C e 4C permitem avaliar a efetividade relativa do SM 
e do PBF para elevar a renda dos centésimos centrais da distribuição, m. 
Eles indicam que o SM é inequivocamente mais efetivo que o PBF para 
elevar a renda dos centésimos centrais da distribuição, qualquer que seja 
a amplitude do grupo central que se utilize. Para facilitar a comparação, o 
gráfico 5D apresenta a relativa efetividade dos dois instrumentos. Note-
se que o SM é mais de duas vezes mais efetivo que o PBF para elevar a 
renda média dos 20% ou dos 40% centrais. Por conseguinte, para obter 
o mesmo aumento na renda per capita dos 20% ou dos 40% centrais da 
distribuição o PBF necessitaria duas vezes mais recursos que o SM. 

Como o SM é mais efetivo que o PBF para elevar a renda média 
dos grupos centrais da distribuição, ele também é mais efetivo para 
elevar a porcentagem da renda total apropriada por esses grupos (ver 
gráficos 2E e 4E).
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GRáFICO 5D
Efetividade relativa de aumentos no salário mínimo e nos benefícios 
do Programa Bolsa Família para elevar a renda média dos centésimos 
acumulados a partir do centro da distribuição – (m) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.

GRáFICO 5E
Efetividade relativa de aumentos no salário mínimo e nos benefícios do 
Programa Bolsa Família para elevar a renda apropriada pelos centésimos 
acumulados a partir do centro da distribuição – (p) 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
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7.5 Resumo dos resultados

Nesta seção, realizamos uma ampla comparação entre a efetivida-
de distributiva do SM e a do PBF, cujos resultados são contundentes. 

Por um lado, eles revelam que o PBF é muito mais efetivo que o 
SM no combate à pobreza e à desigualdade, quaisquer que sejam as 
medidas que se deseje utilizar. Conforme vimos, se o mesmo volu-
me de recursos for alocado às duas intervenções o impacto do PBF 
sobre a pobreza e a desigualdade será sempre maior que o do SM, 
qualquer que seja a medida utilizada. Além disso, demonstramos que, 
para atingir uma dada redução em qualquer medida de pobreza e de 
desigualdade, o volume de recursos necessários será sempre menor 
ao se utilizar o PBF do que quando se empregar o SM. Vimos, tam-
bém, que o PBF é particularmente mais efetivo que o SM no combate 
à extrema pobreza.

Por outro lado, quando o objetivo é elevar a renda dos grupos cen-
trais da distribuição, o SM é imbatível. Independentemente da extensão 
desse grupo central, o SM é sempre muito mais efetivo que o PBF, seja 
para elevar a renda desse grupo, seja para elevar a sua participação na 
renda total. 

8 FatoRES quE lIMItaM a EFEtIvIDaDE  
Do SaláRIo MíNIMo No coMBatE  

à poBREza E à DESIgualDaDE

Aumentos no SM beneficiam as famílias que têm empregados 
cuja remuneração é próxima ao valor dele, além de beneficiar famílias 
com idosos que recebem benefícios previdenciários. Assim, o impacto  
de aumentos no SM sobre a distribuição de renda e, daí, sobre a po-
breza e a desigualdade, depende da posição dessas famílias na dis-
tribuição de renda nacional. Quanto mais pobres forem as famílias 
beneficiárias, maior deverá ser o impacto de aumentos no SM sobre a 
pobreza e a desigualdade. 

Neste último segmento do capítulo, buscamos explicar por que 
aumentos no SM tendem a ser pouco efetivos no combate à pobreza 
e à desigualdade. Por isso, buscamos identificar a posição que as famí-
lias beneficiárias de aumentos no SM ocupam na distribuição de renda 
nacional. Demonstramos que a baixa efetividade deste instrumento 
resulta do fato de as famílias que dele se beneficiam estarem sub-re-
presentadas nos centésimos mais pobres.
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8.1 grau de pobreza dos trabalhadores que recebem 
remuneração com valor próximo ao do SM 

O gráfico 6 apresenta a distribuição dos empregados formais e 
dos informais que recebem remuneração com valor próximo ao do 
SM ao longo dos centésimos da distribuição da renda familiar per capita. 
Isso nos permite identificar a posição, na distribuição de renda, dos 
trabalhadores beneficiados por aumentos no SM.

GRáFICO 6
Distribuição dos empregados formais e informais com remuneração cujo 
valor é próximo ao do salário mínimo1 por centésimos da distribuição das 
pessoas segundo a renda domiciliar per capita 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
Nota: 1 Próxima ao mínimo entre 1,00 e 1,05 salário mínimo.

Caso os empregados formais e informais cujo valor de remunera-
ção estivesse próximo ao do SM estivessem uniformemente distribu-
ídos ao longo dos centésimos da distribuição de renda, teríamos 1% 
deles em cada um. Assim, quando a porcentagem deles supera, em um 
dado centésimo, 1% podemos dizer que ambos se encontram sobre-
representados no centésimo. Por outro lado, quando a porcentagem 
deles em um dado centésimo é inferior a 1%, podemos dizer que se 
encontram sub-representados no centésimo. 

Esse gráfico revela que tanto os empregados formais como os 
informais com remuneração cujo valor esteja próximo ao do SM em  
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geral não pertencem às famílias mais pobres do País. De fato, confor-
me a tabela 1 mostra apenas 15% desses trabalhadores se encontram 
entre os 20% mais pobres (extremamente pobres), e cerca de 40% 
entre os 40% mais pobres (pobres). Por conseguinte, cerca de 60% dos 
benefícios de um aumento no SM via mercado de trabalho não chegam 
aos pobres, e mais de 85% não chegam aos extremamente pobres. 

TABELA 1
Situação de pobreza e de extrema pobreza dos empregados formais  
e dos empregados informais com valor de remuneração próximo  
ao do salário mínimo¹ 

   (Em %)

Indicadores
trabalhadores com valor de 

remuneração próximo ao do SM¹
Total Formais Informais

Trabalhadores em famílias:    
Pobres (40% mais pobres) 39,8 41,0 38,2
Extremamente pobres (20% mais pobres) 14,5 15,2 13,7

Famílias pobres com ao menos um trabalhador 17,8 10,3 8,02
Famílias extremamente pobres com ao menos um trabalhador 14,8 8,59 6,35
Trabalhadores chefes de família, por tipo:    

Total 39,8 40,4 39,1
Famílias pobres 23,6 24,8 22,0
Famílias extremamente pobres 11,1 11,8 10,3

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
Nota: 1 Próxima ao mínimo: entre 1,00 e 1,05 salário mínimo.

8.2 poucas famílias pobres têm trabalhadores que recebem 
remuneração com valor próximo ao do SM

O impacto sobre a pobreza e a desigualdade não depende, exclu-
sivamente de quantos empregados cujo valor de remuneração esteja 
próximo ao do SM são pobres, mas também – e acima de tudo – de 
quantas famílias pobres e extremamente pobres têm ao menos um 
empregado com essa remuneração. 

Conforme a tabela 1 deixa ver, apenas 6% das famílias extre-
mamente pobres têm ao menos um empregado formal que recebe 
remuneração cujo valor esteja próximo ao do SM, e menos de 15% 
têm ao menos um empregado formal ou informal com esse nível de 
remuneração. Segue daí que o impacto dessa política sobre a extrema 
pobreza e, conseqüentemente, sobre a desigualdade, não poderia dei-
xar de ser limitado. 

Os empregados formais, ou informais, com tal remuneração não 
estão concentrados nas famílias pobres por ao menos dois motivos.  
O primeiro: porque cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros rece-
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bem remunerações cujo valor esteja abaixo/próximo ao do SM (ver 
gráfico 7). O segundo: porque 60% dos empregados com remune-
ração cujo valor esteja abaixo do SM não são chefes das famílias a 
que pertencem, e quase 90% não são chefes de família extremamente 
pobre (ver tabela 1).

GRáFICO 7
Centis da distribuição de trabalhadores ocupados segundo a remuneração 
na ocupação principal

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.

8.3 poucas famílias pobres têm idosos,  
mas muitas têm crianças

Como vimos na seção 6, mais da metade dos recursos necessários 
para um aumento no SM decorre do aumento no piso previdenciário. 
Assim, quanto maior a presença de idosos entre as famílias pobres 
maior deverá ser o impacto do SM sobre a pobreza.

Entretanto, apenas 9% das famílias pobres e 5% das extrema-
mente pobres têm ao menos um idoso (ver tabela 2). Por esse moti-
vo, como demonstrado por Barros e Carvalho (2006b), apenas 1/5 do 
aumento nos benefícios previdenciários decorrentes de um aumento 
no SM beneficia as famílias pobres, levando a que aumentos no piso 
dos benefícios previdenciários sejam relativamente pouco efetivos no 
combate à pobreza e à desigualdade. 
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TABELA 2
Participação na população e situação de pobreza e de extrema pobreza de 
idosos e crianças 

  (Em %)

Indicadores Idosos 
(mais de 64 anos)

crianças 
(menos de 15 anos)

Participação na população 6,8 26,7
De famílias pobres com ao menos um idoso ou criança 9,3 74,9

De famílias extremamente pobres com ao menos  
um idoso ou criança 5,2 80,8

De pobres entre idosos e crianças 16,4 58,3
De extremamente pobres entre idosos e crianças 4,1 33,4

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005.
Nota: Estão sendo consideradas extremamente pobres as pessoas entre os 20% mais pobres da 

distribuição de renda per capita, e como pobres as pessoas entre os 40% mais pobres.

Essa baixa presença de idosos nas famílias pobres brasileiras de-
corre em parte da pequena participação desse grupo na população,23 
mas o principal fator responsável por essa baixa presença é a pequena 
incidência de pobreza entre eles. Enquanto cerca de 60% das crianças 
vivem em famílias pobres, pouco mais de 15% dos idosos vivem em 
famílias nessa situação (ver tabela 2).

Em suma, como apenas uma pequena parcela da população brasi-
leira é idosa, e como apenas 16% dos idosos vivem em famílias pobres, 
somente 9% das famílias pobres têm ao menos um idoso e, portanto, 
podem ter sua pobreza reduzida por aumentos nos benefícios pre-
videnciários. Por isso, apenas 1/5   dos benefícios gerados por um au-
mento no piso previdenciário acaba beneficiando as famílias pobres, 
levando a que esse seja um instrumento particularmente pouco efetivo 
no combate à pobreza e à desigualdade.

9 coNcluSõES

Embora o SM possa ter múltiplos objetivos, é comum atribuir a 
ele a missão de reduzir a pobreza e a desigualdade. Nesse caso, o SM 
é apenas um instrumento e, portanto, sua utilidade depende de ele ser, 
entre o leque de instrumentos disponíveis, aquele com a melhor rela-
ção custo-efetividade. Neste estudo, dando continuidade a trabalhos 
anteriores – Barros e Carvalho (2006a, b) –, contrastou-se a efetivida-
de do SM com a do PBF no combate à pobreza e à desigualdade. 

Todas as estimativas de custo e de impacto são obtidas com base 
em simulações contrafactuais que utilizam a Pnad 2005. Ao simularmos 

23 Apenas 7% da população brasileira  
tem mais de 64 anos. 
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aumentos nos benefícios do PBF, levamos em consideração apenas 
seus impactos diretos. Potenciais impactos positivos ou negativos so-
bre a oferta de trabalho foram ignorados. 

No caso do SM, consideramos tanto o seu impacto sobre a remu-
neração dos empregados formais com remuneração próxima do SM, 
quanto a indexação informal da remuneração dos empregados sem 
carteira com remuneração próxima e não inferior ao SM, assim como 
a indexação formal do piso previdenciário. Não levamos em conta 
qualquer indexação dos salários dos empregados formais e dos infor-
mais acima do “novo” SM, nem dos informais muito abaixo do “anti-
go” SM, e tampouco o impacto que o aumento no SM poderia ter so-
bre a renda dos trabalhadores por conta-própria. Eventuais impactos  
que mudanças no SM possam ter sobre o nível de emprego, a taxa de 
desemprego, o grau de informalidade e a inflação também não foram 
levados em conta. Ao desconsiderar os impactos sobre o desemprego, 
a inflação e os salários acima do mínimo, as estimativas obtidas ten-
dem a sobrestimar o real impacto do SM sobre o grau de desigualdade 
e, possivelmente, também sobre o grau de pobreza.     

Em trabalhos anteriores – Barros e Carvalho (2006a, b), que 
utilizaram medidas selecionadas –, demonstramos que o SM é muito 
menos efetivo que o PBF, tanto no combate à pobreza quanto no 
combate à desigualdade. Por utilizarem linhas de pobreza e medidas 
de pobreza e de desigualdade específicas, tais estudos não excluem a 
possibilidade de o SM ser mais efetivo que o PBF caso outras medidas 
tivessem sido adotadas. 

Neste capítulo, avançamos, ao demonstrar que o SM é um ins-
trumento menos efetivo que o PBF, qualquer que seja a linha de po-
breza e as medidas de pobreza e de desigualdade utilizadas. Para de-
monstrar a menor efetividade do SM em relação ao PBF no combate 
à pobreza, utilizamos dois procedimentos. No primeiro, mostramos 
que o impacto de um aumento no SM sobre a renda dos mais pobres, 
independentemente do ponto de corte utilizado, é sempre menor que 
o correspondente aumento que ocorreria caso os mesmos recursos fos-
sem utilizados para elevar o benefício do PBF. No segundo, equivalen-
temente, verificamos que é sempre possível alcançar, com um volume 
menor de recursos, o mesmo impacto de um aumento no SM sobre a 
renda dos mais pobres, para todo ponto de corte utilizado, elevando-se 
o valor do benefício do PBF. Os dois procedimentos comprovam que 
o PBF tem uma melhor relação custo-efetividade que o SM quando 
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o objetivo é elevar a renda média dos mais pobres, qualquer que seja 
o ponto de corte utilizado. Uma vez que qualquer medida de pobreza 
deve declinar sempre que a renda dos mais pobres cresce para todo 
ponto de corte selecionado, constatamos que, para qualquer linha e 
medida de pobreza, o PBF é um instrumento com melhor relação cus-
to-efetividade que o SM. 

Para investigar a menor efetividade do SM em relação ao PBF 
no combate à desigualdade, também recorremos a dois procedimentos.
Primeiramente, demonstramos que o impacto de um aumento no SM 
sobre a proporção da renda total apropriada pelos mais pobres, inde-
pendentemente do ponto de corte utilizado, é sempre menor que o 
correspondente aumento que ocorreria se os mesmos recursos fossem 
utilizados para elevar o benefício do PBF. Em segundo lugar, mostra-
mos ser sempre possível alcançar, com um volume menor de recursos, o 
mesmo impacto que um aumento no SM tem sobre a procentagem da 
renda apropriada pelos mais pobres, independentemente do ponto de 
corte utilizado, elevando o valor do benefício do PBF. Assim, consta-
tamos que o PBF tem uma melhor relação custo-efetividade que o SM 
quando o objetivo é elevar a proporção da renda apropriada pelos mais 
pobres, qualquer que seja o ponto de corte utilizado. Como qualquer 
medida de desigualdade deve declinar sempre que a proporção da renda 
apropriada pelos mais pobres cresce para todo ponto de corte, observa-
mos que, independentemente da medida utilizada, o PBF é sempre um 
instrumento com melhor relação custo-efetividade que o SM.

A baixa efetividade do SM não é nada surpreendente. Conside-
rando-se que, entre as famílias pobres, apenas 18% têm ao menos um 
empregado formal ou informal com remuneração cujo valor seja pró-
ximo ao do SM, e que apenas 9% têm um idoso, pergunta-se: como 
poderia o SM ter um impacto significativo sobre a pobreza? Apenas 
15% dos empregados com remuneração próxima ao SM vivem em 
famílias extremamente pobres, e 40% em famílias pobres. Apenas 24% 
desses empregados são chefes de uma família pobre. Ora, se a maio-
ria dos empregados e dos aposentados que recebem tal remuneração 
não vive em famílias pobres, e se a maioria das famílias pobres não 
tem nem idosos nem empregados com remuneração cujo valor seja 
próximo ao do SM, como poderiam aumentos no SM ser efetivos no 
combate à pobreza e à desigualdade? O fator determinante do sucesso 
do PBF é o foco nas crianças. Como 81% das famílias extremamen-
te pobres têm crianças, todo programa de transferência centrado nas 
crianças terá, naturalmente, um alto grau de efetividade no combate à 
pobreza e à desigualdade. 
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Se existem instrumentos muito mais efetivos para reduzir a po-
breza e a desigualdade, por que, então, devotar tanta atenção ao SM? 
Uma justificativa seria o SM ter outros objetivos distributivos, como 
elevar a renda apropriada pela parte central da distribuição. Neste capí-
tulo,  avaliamos a efetividade do SM em relação à do PBF nessa missão. 
Concluímos que, independentemente do grau de amplitude do grupo 
central da distribuição, o SM é sempre um instrumento muito mais 
efetivo que o PBF. Se esse é um dos objetivos centrais do SM, então a 
atenção que recebe é mais do que merecida. Nesse caso, entretanto, o 
que se deveria questionar é o sentido de um dos objetivos da política 
pública ser o de  elevar a parcela da renda apropriada pelos segmentos 
centrais da distribuição de renda. 
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