
Desigualdade mundial

Entre países
Diferenças de renda media (ex. PIB per capita) entre um país e outro

Desigualdade entre países ignora desigualdade dentro dos países

Dentro dos países
Diferenças de renda individual (ex. Renda domiciliar per capita) pessoas de um país

Desigualdade dentro dos países ignora desigualdade entre os países

Entre pessoas no mundo
Diferenças de renda individual entre todas as pessoas do mundo

“Ignora que há países” (mas a localização e decomposição é obviamente possível)



Fonte: Lakner and Milanovic (2015)
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Fração da população mundial

Curva de incidência do crescimento global, 1988-2008



Lakner, C., & Milanovic, B. (2015). Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession. The World Bank Economic Review, lhv039. 
http://doi.org/10.1093/wber/lhv039
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Desigualdade dentro dos países:
O que a teoria previa e o que aconteceu?



Nível de
Desigualdade

Fases de desenvolvimento

Arcaica Desenvolvida
Industrial

Em desenvolvimento
(industrialização)

Curva de Kuznets
U invertido (∩)

“Augmented Kuznets Hypothesis”: ∩ condicional a outros determinantes (Milanovic): pouca evidência apoia
Há muita evidência contrária. Mais um auto-de-fé para justificar políticas industriais concentradoras
Atkinson, Piketty, Saez e outros: botaram por terra com evidência de longo prazo nos países desenvolvidos
Souza botou por terra no Brasil
O mundo é mais ~ do que ∩ (mais til ou “S-reclinado” que U-invertido)



Fase 1: Capital proporcionalmente
alto, trabalho baixo

Fase 2: Choque, capital 
proporcionalmente baixo

Fase 3: tributos altos, capital 
proporcionalmente baixo

Fase 4: tributos baixos EUA, médios
Europa, capital segue 
proporcionalmente baixo

Atkinson, A. B., & Piketty, T. (Eds.). (2007). Top incomes over the twentieth century: a contrast between continental european and english-speaking countries. Oxford: 
Oxford university press.
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Piketty T.; Saez E. Inequality in the long run. In Science (2014). The haves and have nots: the Science of inequality. Special issue. 2014. 783-867

História da desigualdade
Causas da queda da desigualdade nos países desenvolvidos (1900-1950)
Piketty e Saez = choques e respostas
• Choques

• Grandes Guerras, I e II
• Grande depressão

• Respostas a esses dois eventos
• Regulatórias
• Fiscais

• Ou seja, eventos exógenos (à oferta e demanda) e resposta política a eles determina a desigualdade
• Portanto, não há determinismo econômico (pode haver político).

Causas do aumento desigualdade nos países desenvolvidos (1970-2016)
Tinbergen, Goldin & Katz = Corrida Educação vs tecnologia
• Competição global por habilidades (skills) superior à oferta
• Problema: não há aumento rápido no Japão, Europa, todos submetidos às mesmas pressões
• Desigualdades abaixo do topo relativamente estáveis



Pedro Souza, tese, 2016
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Nível de
Desigualdade

Fases de desenvolvimento

Arcaica
Desenvolvida

Industrial

Em desenvolvimento
(industrialização)

Curva de Desigualade pós-Kuznets
~ ou “S-reclinado” (Kuznets Waves?)

Pós-Kuznets:  mais ~ do que ∩ (mais til ou “S-reclinado” que U-invertido)
Desigualdade não se mantém reduzida nas sociedades industriais, exceto quando controlada politicamente.
Ou seja, explicação política:

decisões de Estado podem ter tanta (ou mais) importância quanto desenvolvimento industrial

1990 em diante



Desigualdade entre dos países:
O que a teoria previa e o que aconteceu?



Teoria da convergência

Países em
desenvolvimento

Recebedores de tecnologia = baixo custo
de avanço (catch-up), ex. Engenharia
reversa

Recebedores de investimento = maior
retorno do capital

Especialização = vantagens comparativas

Copiam instituições e políticas de sucesso

Crescimento
Mais

rápido

Convergência
(ex. do PIB)

Não ocorre:
Tecnologia é endógena (determinada por instituições e investimento) e controlada (patentes)
Desigualdade entre países quase sempre é um problema politico antes de ser técnico ou locacional



Desigualdade Total = 
Dentro A + Dentro de B + Entre A e B

Dentro de B

Entre A e B

Dentro de A



Dentro de B

Entre A e B

Dentro de A

Desigualdade Global Total = 
Dentro de país A + Dentro de país B + Entre países A e B

Dentro de B

Entre A e B

Dentro de A

Até recentemente a desigualdade global
era um problema de desigualdade dentro
dos países

Desigualdade global passou a ser um
problema de desigualdade entre
países



Changing Income Inequalities within and between Nations: New Evidence
American Sociological Review, Vol. 66, No. 5 (Oct., 2001), pp. 745-761


