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Este estudo realiza uma análise da qualidade do gasto 
público brasileiro sob uma ótica dos efeitos distributivos 
deste gasto, incluindo os efeitos distributivos das des-
pesas necessárias para a administração da máquina 
estatal e a produção de bens e serviços pelo Estado. 
O objetivo deste trabalho é medir a contribuição líquida 
do gasto público para a desigualdade de renda no 
Brasil e examinar os determinantes desta contribuição. 

Os resultados indicam que o Estado contribui 
para grande parte da desigualdade no Brasil, tendo, 
proporcionalmente, uma contribuição superior à do 
setor privado. A decomposição do coeficiente de Gini 
da renda familiar per capita disponível mostra que 
aproximadamente um terço de toda a desigualdade no 
país pode ser relacionada diretamente a transferências 
e tributos que fluem diretamente entre o Estado e as 
famílias. As duas categorias principais de transferências 
do Estado que afetam a desigualdade são os salários 
e a Previdência. Os outros dois terços da desigualdade 
referem-se a transferências do setor privado, em sua 
maioria, remuneração do trabalho. Estes últimos ren-
dimentos, no entanto, são menos concentrados que 
aqueles do setor público. Tributos diretos reduzem a 
desigualdade mais que qualquer política social.

Os salários do setor público no Brasil são, em 
volume, a principal transferência do Estado no Brasil. 
São mais concentrados que aqueles recebidos no setor 
privado, resultando em uma contribuição desproporcional 
do trabalho público para a desigualdade: embora os 
salários do setor público alcancem pouco menos de 
um quinto de todos os rendimentos, sua contribuição 
é de quase um quarto da desigualdade. Dois efeitos 
tornam estes salários regressivos. Primeiro, um efeito de 
composição relacionado ao fato de os trabalhadores no 
setor público serem mais qualificados que a média da 
força de trabalho e, portanto, receberem salários mais 

altos – 18% da desigualdade. Segundo, um efeito de 
segmentação, causado pelos diferentes arranjos institu-
cionais, que resultam em distintas remunerações para o 
trabalho, ou seja, uma estrutura salarial particular – 6% 
da desigualdade.

A Previdência é o segundo principal tipo de transfe-
rência do Estado. Aposentadorias e pensões representam 
20% de todos os rendimentos. O sistema previdenciário é 
uma combinação de benefícios progressivos e regressivos, 
cujo resultado é uma leve contribuição para o aumento 
da desigualdade. A Previdência contribui com cerca de 
um quinto de toda a desigualdade, em parte, porque 
o sistema é de base contributiva – portanto, tende a 
replicar desigualdades preexistentes –, mas também 
porque se divide em dois subsistemas ou regimes, os 
quais operam sob regras diferenciadas. O regime para 
os trabalhadores formais do setor privado, Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), possui um piso 
e um teto, o que restringe a amplitude de variação 
dos benefícios. O sistema para os trabalhadores do 
setor público, Regime Próprio de Previdência Social  
(RPPS), por sua vez, possui um piso, mas não um teto, 
permitindo, portanto, muito mais variação.

Impostos diretos mostraram-se importantes para 
reduzir a desigualdade. Sabe-se, por outros estudos, que 
os tributos indiretos apresentam tendência regressiva. 
Portanto, no debate sobre tributação no Brasil, o 
problema não está tanto no nível da carga tributária, 
mas, sim, na sua composição. Os dados deste estudo 
não permitem analisar com precisão os impostos 
indiretos, mas a partir de cálculos simples, baseados nas 
contribuições marginais dos impostos diretos, é razoável 
inferir que, se toda a carga tributária tivesse o mesmo 
perfil distributivo do imposto de renda, a desigualdade 
no Brasil seria bem menor, mesmo se as transferências 
estatais regressivas permanecessem idênticas.
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As evidências indicam a existência de três níveis 

de proteção social e sistemas de emprego no Brasil. 
O primeiro relaciona-se ao trabalho no setor público – 
salários e aposentadorias – e é muito concentrado e 
regressivo. O segundo, ao trabalho formal no setor 
privado, também concentrado, mas progressivo. 
O terceiro nível, formado pela Assistência Social, é 
muito progressivo, mas distribui apenas uma fração 
mínima da renda total. O saldo final é um Estado que 
contribui para aumentar a desigualdade. Transferências 
pró-igualdade, tais como a assistência social e os 
tributos diretos, são completamente anuladas pelas 
transferências regressivas dos salários e da previdência 
do funcionalismo público.
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