
RELATÓRIO

DESIGUALDADE NO MERCADO 
DE TRABALHO
Debatedores Ricardo Paes de Barros (Instituto Ayrton Senna e Insper); Marcelo 
Medeiros (Ipea); Cida Bento (Ceert)
Mediador Naércio Menezes Filho (Insper)

Participantes que comentaram Daniel Carvalho (Instituto Unibanco); Carolina Miotto 
Serain (Insper); Paula Miraglia (Nexo); Neca Setubal (GIfe); Felipe; Caterine (Instituto 
Unibanco); Mauricio Fiori (Cebrap); Angela Alonso (Cebrap) 
Relatora Mariana Mazzini Marcondes

O que sabemos?
A desigualdade de rendimentos no Brasil diminuiu, mas continua muito desigual
Para Ricardo Paes de Barros, houve um declínio na desigualdade de rendimentos do trabalho, 
que ele avalia como extremamente acentuado. Comparando o Brasil de 2005 com o de 2015, o 
pesquisador observou que o rendimento dos 20% mais ricos cresceu apenas 2% ao ano, enquanto 
que o dos 20% mais pobres cresceu 11,5%, ao ano. Ou seja, ao longo das últimas décadas, o 
crescimento nos rendimentos foi quase seis vezes maior entre as pessoas de baixa remuneração 
do que entre aquelas com remuneração elevada.

Apesar dessa notável mudança, o rendimento do grupo dos mais ricos era 19 vezes maior do que 
o dos mais pobres em 2015, e a renda média do 1% mais ricos era 40 vezes a dos 40% mais pobres. 
O Brasil continua, portanto, muito desigual. Como o pesquisador resume, essa foi uma história de 
muita redução de desigualdade, mas ela permaneceu, ao fim, muito elevada.

Educação importa, mas ela não é a bala de prata para a superação das desigualdades
Segundo Daniel Cerqueira, não há política eficiente a curto prazo e não há comprometimento dos 
governos municipais, estaduais e federal. As decisões não são baseadas em modelos de evidência, 
e a ênfase está no uso excessivo da força e na licença para matar que dão origem ao mercado 
das propinas. De acordo com Daniel Cerqueira, há uma discrepância entre as decisões políticas 
tomadas e as expectativas de diversos setores da sociedade. Atila Roque destacou que temos 
falhado em pensar a agenda da segurança pública no contexto da desigualdade.

O debate público é baseado no discurso do medo
Marcelo Medeiros propôs-se a enfrentar um tema que é consensual nas discussões sobre 
desigualdade no mercado de trabalho: a educação como principal problema e solução. Para o 
pesquisador, a educação nem permite explicar por que os ricos são ricos, nem pode, enquanto 
política pública, protagonizar a superação das desigualdades, nas próximas duas ou três décadas.
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Segundo resultados de sua pesquisa, mesmo simulando condições ideais (como por exemplo, 
aquelas em que todos acessam a educação e não há evasão, e que todos são absorvidos pelo 
mercado de trabalho, ao fim do ciclo educacional), a política educacional teria efeitos reduzidos, 
no curto e médio prazo. Para se ter uma ideia, se essas condições ideais tivessem corrido entre 
1994 e 2010, ela possivelmente teria reduzido em 2% o índice de Gini. E, se isso tivesse ocorrido 
desde o Plano de Metas, de Juscelino Kubitschek (1956), essa redução seria estimada em 7%. Para 
ultrapassar a marca dos 10% no coeficiente de Gini, seria necessário universalizar o acesso ao 
ensino superior, o que, segundo Marcelo Medeiros, nenhum país do mundo conseguiu. 

Em resumo, para o pesquisador, a educação é importante para reduzir desigualdades, mas ela não 
é uma bala de prata, e, sozinha, não vai resolver o problema nas próximas décadas. Até porque a 
educação não deve, segundo ele, ser entendida como uma máquina de gerar dinheiro, mas uma 
máquina de gerar cidadãos.

Ricardo Paes de Barros concordou que a educação é superestimada para a redução de 
desigualdades no mercado de trabalho. Entretanto, para o pesquisador, ela foi um fator importante 
para a redução das desigualdades no Brasil. Ele destacou que vem havendo um descompasso entre 
a remuneração do trabalho e sua produtividade,  que não está respondendo à maior escolarização 
da força de trabalho. Para Ricardo Paes de Barros, é importante considerar o valor que se atribui 
à educação, sendo desproporcional o atribuído ao ensino superior no Brasil, especialmente em 
algumas carreiras de elite (ex: médicos, dentistas, engenheiros etc.). Sobre o tema, o pesquisador 
afirmou que, no Brasil, democratiza-se o trivial e torna-se exclusivo o que importa e gera aumento 
de renda.

Um consenso: desigualdades de gênero e raça/cor são fundamentais para as 
desigualdades no mercado de trabalho
Entre Cida Bento, Ricardo Paes de Barros e Marcelo Medeiros, um consenso: se queremos 
superar as desigualdades no mercado de trabalho, precisamos nos voltar para as desigualdades 
de gênero e raça/cor.

Cida Bento relembrou que a escravidão está nas raízes da formação do Brasil, e que seus 
legados são sentidos até hoje. A população negra segue inserida em postos desqualificados e nos 
setores precários, de pior remuneração e reconhecimento social. E ainda há mitos infundados 
disseminados na sociedade e no debate político de que pessoas negras trabalha menos.

A pesquisadora destacou, contudo, que as desigualdades de gênero e raça/cor extrapolam o 
problema da pobreza. Nesse sentido, ela lembrou que as desigualdades de remuneração entre 
negros e não negros aumenta quanto mais se amplia a escolarização, o que gera um efeito de 
relativa democracia na base da pirâmide.

Ricardo Paes de Barros também chamou atenção para o fato de que as dimensões de gênero e 
raça/cor contribuíram de forma diferente para a redução das desigualdades. Se considerarmos o 
intervalo de dez anos (2005-2015), constatamos uma redução de desigualdades de rendimento de 
13% para gênero e apenas 3% para raça. Entretanto, em ambos os casos, o pesquisador assinalou, 
há muito que se avançar. Principalmente porque a diminuição de desigualdades nas últimas 
décadas foi alavancada pelos fatores que ele denomina de produtivos, a exemplo da escolarização 
e da experiência, não tendo havido avanço semelhante em relação a esses fatores discriminatórios.
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Cida Bento propôs um balanço que não apenas abarcasse os desafios nessa área, mas também seus 
avanços. Nesse sentido, relembrou a luta histórica da população negra e das mulheres, e seus efeitos 
positivos sobre o mercado de trabalho. Cida Bento lembrou que foram consagrados, internacio-
nalmente, marcos para a superação de formas de desigualdades como as de gênero e raça/cor, a 
exemplo da Convenção 111 da OIT, que dispõe sobre discriminação no emprego e nas ocupações. Ela 
destacou que isso contribuiu para que que o Brasil avançasse em políticas públicas para a igualdade 
de gênero e raça/cor, cabendo citar a iniciativa de instituição de núcleos e delegacias de combate às 
violências em ambos os casos e o uso de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para 
promover formação de trabalhadores negros e mulheres.  Por fim, o combate às discriminações pas-
sou a integrar a pauta de acordos e negociações coletivas dos sindicatos.

Olhando para outras desigualdades: regionais e setoriais 
Ricardo Paes de Barros observou que é necessário ter em conta outras diferenças que são 
experimentadas no mercado de trabalho, e que foram menos permeáveis ao processo de 
redução de desigualdade que o Brasil experimentou nos últimos anos. Uma delas é a territorial, 
considerando tanto as assimetrias regionais, quanto a urbano-rural e entre capital e interior. 

A outra, é a setorial, ou seja, aquela que envolve diferentes áreas de conhecimento e de trabalho. 
É o caso, por exemplo, das diferenças de remuneração entre professores da rede estadual e 
municipal. Sobre esse tema, as informações trazidas por Marcelo Medeiros são complementares, 
uma vez que apontam que, mesmo a inclusão no ensino superior, ocorrida nas últimas décadas, 
não alcançou as carreiras de elite, como as engenharias e a medicina.

O setor público não contribuiu para a redução das desigualdades de rendimento
Ricardo Paes de Barros observou que a redução das desigualdades de rendimento foi bastante 
concentrada no setor privado, mas praticamente não alcançou o setor público. Para se ter uma 
ideia, o pesquisador comparou o índice de Gini para ambos os setores, e chegou aos seguintes 
resultados, para o período de 2001 a 2014: no setor privado, o índice variou de pouco mais de 0,44 
para cerca de 0,37; já no setor público, esse resultado foi de 0,48 para 0,46. Para esse indicador, 
quanto mais perto de 0, mais igual; quanto mais perto de 1, mais desigual. Diante dos dados 
apresentados, o pesquisador apelidou esse processo de socialismo capitalista, no qual não houve 
participação do setor público.

A desigualdade de rendimentos do trabalho é apenas uma peça deste quebra-cabeça
Marcelo Medeiros destacou que é importante discutir desigualdade de rendimento do trabalho, 
mas que ela é apenas uma parte da fotografia da desigualdade total, que também abrange outros 
fatores, como os rendimentos de capital e os benefícios da previdência social. Ricardo Paes 
de Barros complementou que, na atualidade, esses outros fatores tornaram-se ainda mais 
importantes do que os rendimentos do trabalho para perpetuar desigualdades. Também sobre 
esse tema, Cida Bento relembrou que a tributação brasileira é bastante regressiva, e que isso tem 
efeitos notáveis sobre a produção de desigualdades. 

O que não sabemos?
A transmissão intergeracional da desigualdade
Durante a discussão, Angela Alonso chamou atenção para um fenômeno que é dificilmente 
mensurado, mas que tem enorme importância para o retrato das desigualdades no mercado 
de trabalho. Trata-se do que ela chamou de transmissão intergeracional da desigualdade, que 
envolve as redes de sociabilidade, como as famílias, a vizinhança etc. Segundo ela, esses fatores 
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operam, muitas vezes, como mecanismos até mais eficientes do que os diplomas universitários 
para perpetuar desigualdades. Naercio Menezes Filho nomeou essa realidade de loteria da 
vida. Segundo ele, a metáfora indica que como a estratificação é grande no Brasil, o destino de 
uma pessoa está, em alguma medida, determinado pelas suas condições socioeconômicas no 
nascimento, inclusive porque as políticas públicas são ineficientes na promoção de igualdade de 
oportunidades.

O que queremos?
Superação das discriminações de gênero e raça no mercado de trabalho
Cida Bento destacou a importância de que gênero e raça sejam abordados de forma interseccional, 
ou seja, articuladas, devendo orientar um conjunto de medidas. Uma delas é a adoção, pelas 
empresas, de mecanismos de contratação que promovam a igualdade, e que eles sejam 
transparentes. Além disso, enfatizou a importância das cláusulas e negociações coletivas para o 
combate à discriminação. Por fim, assinalou a necessidade de políticas públicas para a igualdade 
de gênero e raça, e que elas tenham orçamento adequado à sua importância.

O setor público tem que fazer sua parte
Ricardo Paes de Barros propôs que é hora de enfrentar as desigualdades dentro do setor público, 
com destaque para as diferenças dentro do mesmo segmento, a exemplo da já citada disparidade 
remuneratória entre professores da rede estadual e municipal.

Educação: promover a inclusão nas carreiras de elite do ensino superior e diminuir seu 
prêmio 
Marcelo Medeiros destacou que, se for para adotar a educação como um instrumento para 
a redução das desigualdades no mercado de trabalho, é necessário massificar seu acesso, 
principalmente às carreiras de elite (engenharia, medicina, direito). Mas o pesquisador também 
ponderou que isso envolve um aumento substantivo de despesas públicas.

Sobre o tema, Ricardo Paes de Barros complementou que é necessário diminuir o que ele 
denomina de prêmio do ensino superior, ou seja, o valor que é atribuído a ele. Isso significa que, 
quando são formados muitos engenheiros, o custo dessa mão de obra cai. Segundo ele, isso é bom 
para a sociedade como um todo, enquanto consumidora, embora possa frustrar quem detém esse 
privilégio ou quem tinha expectativa de detê-lo. Marcelo Medeiros ponderou, contudo, que se a 
educação valer menos, ela também tem seu potencial para reduzir as desigualdades limitado. 

Ricardo Paes de Barros, por sua vez, observou que essa discussão deve considerar o equilíbrio 
entre redução desse prêmio e a importância de mecanismos de incentivo. Assim, se ele não tem 
dúvidas sobre a necessidade de baixar o prêmio para os cursos superior de elite, ele não acha que 
isso se aplica a outras etapas educacionais, a exemplo do ensino médio.

A promoção de igualdade no mercado de trabalho deve ser combinada com outras 
medidas para a redução das desigualdades em geral
Cida Bento, Marcelo Medeiros e Ricardo Paes de Barros estiveram de acordo que medidas 
envolvendo os regimes tributário, previdenciário e financeiro são necessárias para a superação 
das desigualdades no mercado de trabalho. Nesse sentido, Cida Bento enfatizou a importância 
de ampliação de imposto de renda e de herança para as pessoas que se encontram nas faixas de 
maiores remunerações.
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