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Resumo: O objetivo deste estudo é mensurar a desigualdade
de oportunidades brasileira. Para tanto, utilizam-se a abor-
dagem teórica desenvolvida por Pistolesi (2009) e o método de
geração de contrafactuais de Chernozhukov et al. (2009). A
estratégia empírica adotada permite ao menos dois avanços em
relação às propostas pregressas: a) admite o efeito da variável
explicativa em diferentes pontos da variável dependente e b)
emprega um método que generaliza diversas abordagens uti-
lizadas na literatura. Os resultados indicam que a proporção
da desigualdade de oportunidades na desigualdade total é de
cerca de 35%.

Palavras-Chave: Desigualdade de oportunidades; método con-
trafactual.

Classi�cação no JEL: C22; E31.

1 Introdução

A estabilização da in�ação e a manutenção de um contexto macroeconômico
favorável a partir da segunda metade da década de 1990 promoveram as bases
para o avanço da discussão sobre distribuição de renda no Brasil. Políticas
de transferência foram implementadas e a desigualdade, crescente no período
de 1960-1990, passou a declinar após 1995 (Azevedo, 2007 e Figueiredo &
Ziegelmann, 2009), em concomitância com uma melhora nos níveis de po-
breza e indigência (Ramos & Santana, 2003). Contudo, mesmo diante desse
cenário, o Brasil continua apresentando uma das piores iniquidades de renda
do mundo (cf. IPEA, 2006).
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Diante desse cenário, a literatura especializada passou a questionar os
possíveis determinantes dessa desigualdade. As abordagens são diversas e
vão desde a captação dos baixos níveis de mobilidades econômica e social,
em especial, os resultados referentes às mobilidades de renda inter e intragera-
cional, contidos, respectivamente, em Ferreira & Veloso (2006) e Figueiredo
& Ziegelmann (2010), e de mobilidade social exposta em Pastore & Silva
(1999), até a detecção do elevado nível de desigualdade de oportunidades
brasileiro presente em Bourguignon et al. (2007).

Ao focar no conceito de desigualdade de oportunidades, as investigações
admitem que os resultados econômicos dos indivíduos são determinados tanto
por variáveis de esforço (fatores de responsabilidade), quanto por variáveis de
circunstâncias que fogem do controle dos agentes econômicos (fatores de não
responsabilidade). Para tanto, é necessário decompor a desigualdade a partir
da criação de duas distribuições contrafactuais onde se equaliza a desigual-
dade resultante de variáveis de esforço (abordagem direta) e de circunstância
(abordagem indireta).

Normalmente, a decomposição contrafactual pode ser obtida por duas
vias, que se diferenciam a partir do tratamento dispensado a variável de
esforço. Bourguignon et al. (2007), por exemplo, a considera um fator
observável. Já a abordagem recente de Pistolesi (2009) a toma como não
observável. Nesse último caso, a construção das distribuições contrafactuais
admite a seguinte suposição: duas pessoas com diferentes níveis de oportu-
nidade, mas no mesmo percentil da sua distribuição condicionada ao seu tipo,
empreendam o mesmo nível de esforço. Essa condição é reconhecida como
Roemer's Identi�cation Axiom - RIA (Roemer, 1996).1

Apesar de adotar essa forte suposição teórica, a proposta contida em
Pistolesi (2009) é relevante ao admitir o efeito das variáveis explicativas em
diferentes pontos da variável dependente e ao adotar a construção das dis-
tribuições contrafactuais a partir da consideração dos fatores de respons-
abilidade e não responsabilidade. No entanto, seu processo de geração dos
contrafactuais é alvo de críticas na literatura. O autor utiliza um modelo
semi paramétrico sugerido por Donald et al (2000) onde se considera que os
coe�cientes associados às covariáveis se relacionam de forma discreta com a
variável dependente, o que constitui uma importante restrição para o pro-
cesso de inferência.

Nesse contexto, um avanço empírico importante pode ser alcançado a par-
tir do método de geração dos contrafactuais apresentado por Chernozhukov
et al. (2009). Esse ferramental constitui uma generalização para diversas
abordagens, inclusive a proposta por Donald et al. (2000). Esse método

1Vantagens e desvantagens desses métodos serão discutidos na seção seguinte.
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mais amplo permite uma melhor captação dos efeitos das covariáveis a par-
tir da utilização de estimadores que possuem distribuição assintótica bem
de�nida.

Dito isso, o objetivo deste artigo é mensurar a desigualdade de oportu-
nidades brasileira. Para tanto, serão adotadas a abordagem teórica proposta
por Pistolesi (2009) e o método de geração dos contrafactuais proposto por
Chernozhukov et al. (2009) . O banco de dados segue a PNAD 1996 devido
ao suplemento de mobilidade social disponível.

Por �m, o estudo está dividido da seguinte maneira: na próxima seção
serão detalhados aspectos teóricos e empíricos em uma breve revisão de liter-
atura. A seção 3 apresenta a estratégia empírica, incluindo os dados, a ger-
ação dos contrafactuais e a mensuração da desigualdade de oportunidades.
Os resultados são apresentados na seção 4. Por �m, seguem as considerações
�nais, as referências e o apêndice.

2 Uma Breve Leitura Teórica e Empírica

Dois conceitos de desigualdade de oportunidades têm prevalecido na liter-
atura. O primeiro assume que a desigualdade de renda entre os indivíduos
é originada por fatores de responsabilidade e não responsabilidade (Roemer,
1998). Em outras palavras, parte da renda é determinada por variáveis de
esforço como nível educacional, decisão de migrar, horas trabalhadas por
ano, entre outras ;e a outra por fatores que fogem do controle dos agentes
econômicos, variáveis circunstância, ou seja, background familiar (nível edu-
cacional e ocupação dos pais), atributos individuais como raça, gênero, idade
ou região de nascimento, entre outras. Uma segunda abordagem foca no
conjunto de oportunidades disponível,2 comparando se os indivíduos com
diferentes conjuntos de oportunidades possuem vantagens entre si.

A adoção da abordagem proposta, inicialmente, por Roemer (1998), en-
tende que somente a desigualdade oriunda das variáveis de circunstância é
socialmente indesejável.3 Sob esse enfoque, pode-se decompor a iniquidade de
uma determinada distribuição de renda, I(Y a),4 a partir da criação de duas
distribuições contrafactuais. Uma livre da desigualdade relacionada às cir-
cunstâncias, I(Y c), e a outra onde não há desigualdade resultante do esforço,
I(Y e). Diante disso, a desigualdade de oportunidades pode ser mensurada
a partir de dois indicadores: no primeiro se considera a diferença entre as

2Para uma comparação entre as abordagens, ver Ooghe et al. (2007).
3Nesse ponto há um importante avanço em relação as teorias tradicionais como, por

exemplo, a de Atkinson (1970), onde toda a desigualdade é socialmente indesejável.
4Sendo I um índice de desigualdade como o Gini ou Theil, por exemplo.
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desigualdades da distribuição atual e da distribuição isenta de diferenciais
de circunstâncias I(Y a) − I(Y c) e; o segundo sumarizando a desigualdade
oriunda apenas dos fatores de circunstância, I(Y e). No mais, os estudos que
optam pela estimação das distribuições contrafactuais costumam ser classi-
�cados em dois grupos: os que assumem a variável de esforço como um fator
observável e os que a consideram um fator não-observável.

Dentro do primeiro grupo, destaca-se o paper in�uente de Bourguignon
et al. (2007). Analisando a desigualdade de oportunidades brasileira, os
autores propõem uma abordagem paramétrica onde os rendimentos, Yi, são
explicados pelas variáveis de circunstância (Ci) e de esforço (Ei), ou seja:

lnY = αCi + λEi + ui, [2.1]

e, devido a endogeneidade das circunstâncias:

Ei = ΓCi + vi. [2.2]

Onde α e λ são vetores de parâmetros, Γ representa uma matriz de coe-
�cientes associados as variáveis de circunstância e de esforço e ui e vi são
fatores aleatórios, inclusive a sorte. Dado que muitas variáveis de circun-
stância e esforço são não observáveis ou de difícil mensuração, os parâmetros
das equações de rendimento estão sujeitas a vieses. Cientes disso, o estudo
promove uma simulação de Monte Carlo, obtendo intervalos para variação
para os coe�cientes estimados. O procedimento é baseado no �monotone
treatment response� fornecido por Manski & Pepper (2000).

Seus resultados sugerem que as variáveis de circunstância correspondem
a cerca de 23% da desigualdade total, onde, 60% são efeitos captados em
(2.1) e 40% se dão a partir de (2.2). O backgroud familiar se apresenta como
o principal fator de determinação do nível de oportunidades, dado que cerca
de 70% do efeito das circunstâncias se deve a escolaridade do pai.5

Conforme comentado, considerar a variável de esforço como um fator não
observável implica em admitir o Roemer's Identi�cation Axiom (Roemer,
1996). Dentro desse segundo enfoque de investigação, destaca-se o estudo de
Checchi & Peragine (2009). Em sua estratégia empírica, os autores dividem
a população em n tipos e m percentis (ou tranches), a partir da criação de
uma matriz Ma de dimensão n ×m, representando a distribuição de renda
vigente. Essa estrutura faz com que cada combinação do tipo com o tranche,
corresponda a um nível de renda. Como supõe-se que em cada tranche o
nível de esforço é o mesmo, a distribuição contrafactual é obtida a partir

5Esses resultados são compatíveis com os achados da literatura relacionada a mobilidade
intergeracional brasileira, em especial, Ferreira & Veloso (2006).

4



da substituição das colunas da matriz original por colunas onde vigora um
valor médio para a renda do tranche. Dessa forma, a nova matriz, M c, não
conterá diferenças de renda resultante das circunstâncias. Por conseguinte,
o indicador para a desigualdade de oportunidades é calculado a partir de:
I(Ma)− I(M c). Ou seja, novamente equalizam-se os efeitos das circunstân-
cias.

A aplicação dessa estratégia aos dados italianos, no período de 1993 a
2000, divididos em cinco tipos e vinte tranches, indicaram que a Região Sul do
país apresenta o dobro da desigualdade de oportunidades da Região Centro-
Norte. A comparação desses resultados com os obtidos por Bourguignon et al.
(2007), reforçam a magnitude da desigualdade de oportunidades brasileira.
Como já destacado, no Brasil a proporção da desigualdade de oportunidades
na desigualdade total é de cerca de 23%. Na Itália essa proporção é de cerca
de 10%.

Alternativamente, a desigualdade de oportunidades pode ser mensurada
a partir da comparação de distribuições condicionadas. Nesse caso, como
destacado no início da seção, o foco é direcionado para o conjunto de opor-
tunidades ao qual os indivíduos estão inseridos. Essa visão foi proposta,
inicialmente, por Pattanaik & Xu (1990) e Kranich (1996) e desenvolvida,
posteriormente, por Lefranc et al. (2004). A idéia é simples: a igualdade
de oportunidades prevalece se e somente se os indivíduos associados a um
particular conjunto de circunstâncias, não apresentarem vantagens em re-
lação a um outro grupo de indivíduos pertencentes a um outro conjunto de
circunstâncias.

Baseado nesse princípio, Lefranc et al. (2008) promovem uma comparação
internacional envolvendo nove países desenvolvidos. Para tanto, consideram-
se duas variáveis de circunstância, educação e ocupação dos pais, divididas
em três categorias. Visando estabelecer a signi�cância estatística das difer-
enças nas distribuições condicionadas, os autores adotam uma série de testes
para dominância estocástica. Seus resultados apontam para a existência de
desigualdade de oportunidades na França, Itália e EUA. Sendo a Suécia a
única nação onde vigora a igualdade de oportunidades. Essas evidências são
corroboradas a partir do cálculo de um índice de desigualdade de oportu-
nidades.

Já o estudo de O'Neill et al. (2001) propõe um modelo teórico onde se
estabelece uma associação entre a distribuição condicionada e o conjunto de
oportunidades dos indivíduos. Para tanto, os autores sugerem uma estraté-
gia empírica não-paramétrica baseada em estimadores double-kernel com
multiple-step procedure. Entretanto, Figueiredo & Ziegelmann (2010) a�r-
mam que �a drawback of such methods is that they do not guarantee that the
estimated functions are non-decreasing and restricted�. Sugerindo uma es-
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tratégia robusta para a estimação das distribuições condicionadas, Figueiredo
& Ziegelmann (2010) observam que no caso dos EUA a diferença de esforço
entre os indivíduos pertencentes aos percentis 0,25 e 0,75 é de aproximada-
mente 56%. Para o Brasil essa diferença chega a 112%.6

Recentemente, Pistolesi (2009) propôs um método alternativo para a cap-
tação da desigualdade de oportunidades. Sua abordagem incondicional é
similar às estratégias de Bourguignon et al. (2007) e Checchi & Peragine
(2009), avançando em, pelo menos, dois sentidos: a) ao captar os efeitos
das variáveis explicativas em diferentes pontos da distribuição da variável
dependente e; b) ao sugerir duas medidas de desigualdade de oportunidades,
a primeira captando a desigualdade referente ao esforço (a partir da equal-
ização das circunstâncias) e a segunda mensurando a desigualdade referente
às circunstância (eliminando o efeito dos fatores de esforço).

Entretanto, apesar do seu procedimento apresentar vantagens em relação
às abordagens anteriores, o que justi�ca a sua adoção, ele não está isento
de críticas, principalmente no que se refere ao processo de estimação das
distribuições contrafactuais.7 Conforme comentado, o autor utiliza o modelo
semi-paramétrico sugerido por Donald et al. (2000). Nele se considera que
os coe�cientes associados às covariáveis se associam de forma discreta com a
variável dependente. De acordo com Machado & Mata (2005), essa relação
constitui uma restrição importante para o processo de inferência. No mais,
questões relacionadas a omissão de variáveis relevantes não são abordadas.

Diante dessas informações, a seção seguinte apresentará uma alternativa
ao método de estimação usado em Pistolesi (2009). Em primeiro lugar, sub-
seção 3.1, é destacada a estrutura básica utilizada para obter as medidas di-
reta e indireta da desigualdade de oportunidades. Em seguida, apresenta-se
o método contrafactual desenvolvido por Chernozhukov et al. (2009), desta-
cando que esse ferramental constitui uma generalização para a abordagem
de Donald et al. (2000).

3 Estratégia Empírica

3.1 Mensurando a Desigualdade de Oportunidades

6Outros indicadores revelam o elevado nível de desigualdade de oportunidades
brasileiro. Ver Cogneau & Gignoux (2005) and Barros et al. (2009).

7É evidente que todas as abordagens apresentadas estão sujeitas a importantes críticas
e vieses resultantes, principalmente, da existência de endogeneidade, da má especi�cação
das formas funcionais da equação de rendimento ou da adoção do RIA. Para uma leitura
mais detalhada desses métodos, ver Ramos & Van de gaer (2009).
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De acordo com Pistolesi (2009), a densidade para os rendimentos, Y , pode
ser expressa por:

f(Y ) =

∫
Xe

∫
Xc

FY (Y |Xe, Xc)HXe(Xe|Xc)G(Xc)dXedXc, [3.1]

onde Xe e Xc representam, respectivamente, as variáveis de esforço e cir-
cunstância, FY (Y |·) é a distribuição condicionada da renda, HXe(·|) é a dis-
tribuição condicionada do esforço e G(·) é distribuição marginal das cincun-
stâncias.

Com essa de�nição, assume-se que um indivíduo exerce um maior esforço
relativo, se ele estiver ranqueado em um ponto mais alto de sua distribuição
condicionada. Em outras palavras, pessoas com diferentes níveis de circun-
stância, mas pertencentes ao mesmo quantil de sua distribuição, exercem o
mesmo nível de esforço.

Baseado em (3.1), a autor sugere duas formas de mensurar a desigual-
dade de oportunidades. Na primeira, abordagem indireta, a igualdade de
oportunidades é de�nida como a situação onde as diferenças de renda são
oriundas somente do diferencial do esforço. Na segunda, abordagem direta,
a igualdade de oportunidades prevalecerá se e somente se os indivíduos com
diferentes níveis de circunstância, porém, exercendo a mesma quantidade de
esforço, possuirem o mesmo nível de renda.

3.1.1 Abordagem Indireta

Para adotar a abordagem indireta é necessário gerar uma distribuição con-
trafactual para o esforço condicionado. Sendo assim,HXe(·|Xc) será simulada
considerando um valor �xo para as circunstâncias, digamos X̄c, resultando
em:

ĤXe(·|X̄c). [3.2]

Feito isso, gera-se um nível individual de esforço simulado. Para tanto,
é necessário preservar as diferenças nos níveis de esforço relativo, ou seja, o
nível de esforço é gerado no mesmo quantil de esforço da distribuição original.
Para tanto, calcula-se, para cada observação i, X̃e

i = Ĥ−1
Xe(HXe(Xe

i |Xc)|X̄c),
com HXe(·) representando a Conditional Distribution Function (CDF) do
esforço observado e Ĥe(·) a CDF do esforço simulado.

No segundo passo, estima-se a distribuição condicionada da renda, con-
siderando o esforço simulado e o valor �xo para as circunstâncias, F̂Y =
Y |X̃e, X̄c). Por �m, essas duas etapas geram:

f̂(Y ) =

∫
X̃e

F̂Y (Y |X̃e, X̄c)ĤXe(X̃e|X̄c)dX̃e. [3.3]
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Essa distribuição provê uma medida indireta para a desigualdade de opor-
tunidades, onde as desigualdades serão fruto apenas dos diferenciais de es-
forço.

3.1.2 Abordagem Direta

A abordagem direta é similar a indireta, mudando a variável utilizada na
geração da contrafactual e o tratamento dado na geração do esforço simulado.
Dessa forma, o nível de esforço é �xado, em geral pela média, resultando

em ˜̃X
e

=
ˆ̂
H
−1

Xe(HXe(X̄e|Xc)|Xc). Esse procedimento apaga os diferenciais
de esforço within group, preservando a desigualdades de esforço between
group. Assim, a distribuição condicionada da renda, considerando apenas

os diferencias de circunstâncias, será: ˆ̂
FY = (Y |Xc, X̄e). Consequentemente,

a distribuição incondicionada da renda, que re�ete apenas os diferenças nas
circunstâncias será:

ˆ̂
f(Y ) =

∫
Xc

∫
X̄e

ˆ̂
FY (Y |X̄e, Xc)

ˆ̂
HXe(X̄e|Xc)G(Xc)dX̄edXc. [3.4]

Os indicadores (3.4) e (3.3) são medidas simétricas para a desigualdade
de oportunidades. A obtenção dessas densidades requer o cálculo de dis-
tribuições condicionadas para o esforço e a renda.

3.2 Método Contrafactual

O objetivo desta subseção é sumarizar o método de inferência de distribuições
contrafactuais proposto por Chernozhukov et al. (2009). Serão destacadas
as relações entre a variável de interesse e as covariáveis antes e depois de
uma eventual política, e alguns funcionais resultantes. Por �m, discutem-se
os métodos utilizados no processo de inferência, com destaque especial para
a generalização dos estimadores de Donald et al. (2000).

3.2.1 Resultados Observados e Contrafactuais

A escolha do ferramental desenvolvido por Chernozhukov et al. (2009) é
justi�cavél por constituir um importante avanço em relação aos métodos
regression-based pregressos. O principal deles é o desenvolvimento das teorias
de distribuição e inferência para os estimadores. No mais, os estimadores
podem se basear em uma classe ampla de métodos de regressão para as
distribuições condicionais, tais como, as regressões clássica e quantílica, os
modelos de duração e as distribution regressions. Dessa forma, os autores
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incluem intrumentais anteriores, como os de Gosling et al. (2000), Donald et
al. (2000) e Machado & Mata (2005), como casos especiais da sua teoria.8

Nessa abordagem, a população investigada é dividida em dois grupos
indexados por j ∈ {0, 1}. O grupo de referência é representado por j = 0,
enquanto que o grupo j = 1 sumariza os resultados contrafactuais. Para esta-
belecer a análise de regressão, é importante de�nir a distribuição condicional
(u-quantile) de Y dado X no grupo j, QYj

(u|x), e a distribuição marginal
para o p-vetor das covariadas X no grupo k, FXk

, para j, k ∈ {0, 1}. Em
seguida, de�ne-se a variável de interesse Y j

j como uma função das covar-
iáveis e de um distúrbio não-aditivo U j

j . Considerando a representação de
Skorohod, essa relação será:

Y j
j = QYj

(U j
j |Xj),

onde U j
j ∼ U(0, 1) independente de Xj ∼ FXj

, para j ∈ {0, 1}.9
O experimento contrafactual adotado nesse estudo, consiste em gerar o

resultado da conditional quantile function para o grupo j = 1, QY1(u|x),
mantendo as distribuições marginais das covariáveis do grupo j = 0, ou seja,
X0 ∼ FX0 . Sendo assim, de�ne-se o resultado contrafactual Y 0

1 por:

Y 0
1 := QY1(U

0
1 |X0), [3.5]

onde U0
1 ∼ U(0, 1) independente de X0 ∼ FX0 .

A obtenção dos parâmetros de interesse, em especial o índice de desigual-
dade, requer a de�nição de algumas funções especí�cas, como a distribuição
condicional associada a função quantílica QYj

(u|x),

FYj
(y|x) =

∫ 1

0

I{QYj
(u|x) ≤ y}du, j ∈ {0, 1}, [3.6]

onde I{·} é uma função indicadora que assume valor 1 se o argumento é
verdadeiro e 0 caso contrário e; dada a de�nição (3.5), a distribuição marginal
de interesse:

F k
Yj

(y) := Pr{Y k
j ≤ y} =

∫
X
FYj

(y|x)dFXk
(x), j, k ∈ {0, 1}. [3.7]

8É importante destacar que esta análise se concentra apenas nos métodos regression-
based, em detrimento a literatura relacionada aos métodos propensity score (ver DiNardo
et al. (1996) e Firpo et al. (2007), entre outros). Uma comparação entre os métodos de
regressão e de propensity score pode ser encontrada no capítulo 3 de Angrist & Pischke
(2008).

9Diferente dos modelos de regressão clássicos, a representação de Shokohod não neces-
sita da hipótese da relação aditiva entre os erros e as covariáveis. Para detalhes, ver Van
der Vaart & Wellner (1996).
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Diante disso, o cálculo da curva de Lorenz, por exemplo, pode ser efetuado
por:

L(y, F k
Yj

) =

∫ y

0
tdF k

Yj
(t)∫∞

0
tdF k

Yj
(t)
.

3.2.2 Inferência

Os resultados da subseção anterior destacam a importância da função quan-
tílica condicionada e da função de distribuição condicionada para a estimação
dos contrafactuais. A partir de uma série de exemplos, Chernozhukov et al.
(2009) demonstram que a modelagem e a estimação dessas funções condi-
cionadas podem ser efetuadas a partir de uma série de métodos conhecidos na
literatura, inclusive vários modelos de tratamento endógenos ou exógenos.10

Como já destacado, a análise contrafactual adotada por Pistolesi (2009),
baseia-se nos modelos de sobrevivência desenvolvidos por Donald et al. (2000),
onde a função condicionada é modelada por: FY (y|x) = exp(exp(m(x) +
t(y))). Segundo Chernozhukov et al. (2009), esta estrutura apresenta uma
importante limitação na modelagem das covariáveis, dado que t(y) limita-se
a representação location-shift:

t(Y ) = m(X) + V,

onde V é independente de X.
Contudo, esses modelos podem ser entendidos como um caso particular de

uma classe mais ampla de estimadores, denominada de distribution regression
que, por possuirem um caráter geral, são mais �exíveis na captação dos efeitos
das covariáveis. Para tanto, a FY (y|x) é modelada, para cada threshold y, a
partir de

FY (y|x) = Λ(m(y, x)), [3.8]

onde Λ é conhecida como link function e m(y, x) é irrestrita em y. Note
que os modelos de duração são um caso particular de (3.8) quando Λ(v) =
exp(exp(v)) e m(y, x) = m(x) + t(y). Seguindo Han & Hausman (1990),
Λ pode assumir uma especi�cação probit ou logit e m(y, x) = x′β, onde,

10Convém ressaltar que a ausência de instrumentos apropriados impossibilitam a adoção
de estratégias que envolvam a utilização de variáveis instrumentais, tais como as listadas
em Giustinelli (2010).
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β é uma função desconhecida de y. A estimação é realizada por máxima
verossimilhança com base no momento:11

G(W,β, y) =
Λ(X ′β)− I{Y ≤ y}
Λ(X ′β)(1− Λ(X ′β))

λ(X ′β)X,

onde λ é derivada de Λ.
As distribuições assintóticas para os estimadores são demonstradas em

Chernozhukov et al. (2009). Em resumo, observa-se que para uma FY (y|x) =
Λ(x′β), com Λ correspondendo a uma distribuição logistica ou normal, as
estimativas de máxima verossimilhança para β e para a FY (y|x) obedecem o
functional central limit theorem.

3.3 Dados

Os dados utilizados neste estudo são similares aos de Bourguignon et al.
(2007). Tratam-se de informações captadas na Pesquisa Nacional por Amostras
de Domicílios (PNAD) para o ano de 1996. Este ano foi escolhido por conta
do suplemento de mobilidade social, onde são sumarizadas as informações
relacionadas à educação, escolaridade e ocupação dos pais dos indivíduos se-
lecionados. Consideraram-se somente os homens chefes de família, com idade
entre 25 e 65 anos, residindo em zonas urbanas. Os rendimentos são repre-
sentados pelo salário por hora12, expresso em Reais de setembro de 2007.

O vetor de variáveis de circunstâncias inclui: a) uma dummie para raça,
que assume valor 1 para os não-brancos (i.e. negros, pardos e indígenas) e 0
para os brancos (brancos e asiáticos); b) uma dummie para as regiões, que
assume valor 1 se o indivíduo reside nas Regiões mais dinâmicas do país,
Sul, Sudeste e Centro-Oeste e 0 caso contrário (Regiões Norte e Nordeste);
c) educação do pai e da mãe, expresas em anos de estudo,13 e; d) a posição
ocupacional do pai, dividida nas seis categorias propostas por Pastore & Silva
(1999).14

As variáveis de esforço são representadas por: a) os anos de estudo do
indivíduo; b) uma dummie para migração15 e; c) o seu status no mercado de

11Alternativamente, (3.8) pode ser inferida por estimadores de regressão quantílica, con-
siderando a especi�cação QY (U |X) = m−1(Λ−1(U), X), onde, U ∼ U(0, 1) independente
de X.

12Renda de todos os trabalhos dividida pelo número de horas trabalhadas.
13Seguindo a mesma classi�cação de Bourguignon et al. (2007).
14Categorias: 1) Baixo Inferior: Lavrador, pescador, lenhador, etc; 2) Baixo Superior:

braçal, servente, vigias, etc.; 3) Médio Inferior: pedreiro, eletricista, marceneiro, etc.; 4)
Médio Médio: pracistas, viajantes, chefes de nível baixo, etc.; 5) Médio Superior: asses-
sores, gerentes de alto nível, diretores, etc. e; 6) Alto: grandes proprietários, magistrados,
nível superior, etc.

15Se o indivíduo reside em um cidade diferente do seu local de nascimento.
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trabalho (trabalhador formal, sem carteira de trabalho assinada ou trabal-
hando por conta própria). Consideram-se ainda dummies para os coortes,
onde, o primeiro coorte representa os indivíduos nascidos entre 1936 e 1940
(variável dummie C1); o segundo os que nasceram entre 1941 e 1945 e assim
por diante até o último coorte, contendo aqueles que nasceram entre 1966 e
1970 (variável dummie C7).

A amostra conta com 24.293 indivíduos. Ao considerar o desenho com-
plexo, ela é expandida para 19.565.783 indivíduos. Algumas estatísticas de-
scritivas são apresentadas na Tabela 1, onde, as informações estão divididas
em variáveis de esforço e circunstâncias.

Tabela 1: Estatísticas Descritivas
Variáveis

Média dos Rendimentos 1.655,36

Variáveis de Esforço

Média da Escolaridade 6,97
Migrantes (%) 64%
Status no Mercado de Trabalho (%)

Formal 57%
Informal 14%
Conta-própria 29%

Variáveis de Circunstâncias

Média Esc. do Pai 3,06
Média Esc. da Mãe 2,99
Raça (%)

Branco 61%
Não-branco 39%

Regiões (%)
Norte & Nordeste 31%
Sul, Sudeste e Centro-oeste 69%

Ocupação dos Pais (%)
Baixo Inferior 26%
Baixo Superior 34%
Médio Inferior 26%
Médio Médio 8%
Médio Superior 4%
Alto 2%
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O primeiro destaque é o maior nível educacional médio dos �lhos, em
relação aos pais. A comparação entre as escolaridades médias dos pais e
das mães, denuncia que elas não são signi�cativamente diferentes. Nota-
se também que há uma maior incidência de migrantes e de trabalhadores
carteira assinada.

Com relação ao restante das informações, observa-se que há uma predom-
inância de indivíduos brancos e residindo nas áreas mais dinâmicas do país.
No que se refere à ocupação dos pais, cerca de 86% trabalham em setores
intensivos em baixo estoque de capital humano.

4 Resultados

A captação do nível de desigualdade de oportunidades requer a comparação
entre as distribuições para a renda observada e simulada. Para tanto, serão
adotados dois procedimentos: no primeiro, abordagem indireta, os efeitos das
variáveis de circunstância serão apagados; no segundo, abordagem direta,
apagam-se os diferenciais de esforço. Em cada procedimento, estimam-se
as distribuições condicionadas do esforço, totalizando três inferências, dado
que se consideram três variáveis responsibility (anos de estudo, migração e o
status no mercado de trabalho). No segundo passo, obtem-se a distribuição
condicionada de renda, chegando, por �m, na distribuição incondicionada
dos rendimentos (Eq. 3.1).

Os detalhes relativos aos procedimentos iniciais, em especial, a especi�-
cações das funções de regressão e o cálculos das distribuições condicionadas
do esforço e da renda, serão abordados na subseção 4.1. Em seguida, discutem-
se os resultados relacionados a captação da desigualdade de oportunidades
brasileira (subseção 4.2).

4.1 Análise Preliminar

Como já destacado na subseção 3.2, as estimativas para as distribuições
contrafactuais considerarão uma estrutura de regressão. No caso das dis-
tribuições condicionadas do esforço, serão três regressões. A variável depen-
dente Ei (i =Anos de estudo, migração, status no mercado de trabalho) será
uma função da idade, dummies para a raça, região e coorte, educação do
pai e da mãe e ocupação do pai. Uma das estimativas para a distribuição
condicionada do esforço, usando os anos de estudo como variável dependente
e observando apenas a regressão para a mediana, está disposta na Tabela 2.

Grosso modo, os resultados indicam que: a) há uma relação positiva e
estatisticamente signi�cativa entre os níveis educacionais do pais e a edu-
cação dos �lhos; b) a ocupação do pai in�uencia positivamente no estoque de
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educação dos �lhos; c) os não brancos apresentam um nível educacional mais
baixo em relação aos brancos (brancos e asiáticos); c) as pessoas que resi-
dem nas regiões mais dinâmicas, Sul, Sudeste e Centro-oeste, têm um nível
educacional mais alto do que as que residem nas regiões Norte e Nordeste.

Tabela 2: Distribuição Condicionada da Educação
Variáveis Quantil 0.50

Coe�ciente Desvio Padrão

Idade -0.0115 0.0162
Educ. Pai 0.4142* 0.0093
Educ. Mãe 0.2298* 0.0089
Raça -1.0964* 0.0513
Regiões 0.7578* 0.0534

Dumies de Ocupação do pai (Ref.: Baixo Inferior)

Baixo Superior 0.6187* 0.0912
Médio Inferior 2.6096* 0.0964
Médio Médio 2.9746* 0.1478
Médio Superior 2.6733* 0.1524
Alto 2.3565* 0.2085

Dumies Para Coorte (Ref.: Coorte C7)

C1 -1.9154* 0.6905
C2 -1.2830* 0.5759
C3 -0.5661*** 0.3316
C4 0.0361 0.3524
C5 0.0409 0.2467
C6 0.2252** 0.1103

Nota: ***p < 0.10, **p < 0.05 e *p < 0.01.

Diante disso, como já destacado em estudos pregressos, entre eles, Ferreira
& Veloso (2003, 2006) e Bourguignon et al. (2007), pôde-se con�rmar que
as heterogeneidades regionais e raciais, bem como os fatores relacionados
à mobilidade intergeracional, são relevantes para a decisão de investir em
capital humano no Brasil.

Na segunda etapa do procedimento, infere-se a distribuição condicionada
da renda. Para tanto, considera-se o logaritmo da renda como variável de-
pendente mantendo a estrutura de uma estimação da equação de salários
minceriana. A diferença é que serão inseridas as variáveis de esforço geradas
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no passo anterior e respeitadas as particularidades das abordagens indireta
e direta.

No caso da abordagem indireta, �xam-se as variáveis de circunstância,
obtendo um nível de esforço simulado. Em seguida, estima-se a distribuição
condicionada para a renda, considerando o esforço simulado e um nível �xo
para as circunstâncias. Nessa etapa será possível isolar o efeito de cada
variável de circunstância sobre o indicador de desigualdade. Por conta disso,
serão calculados seis índices de desigualdade. Já a abordagem direta �xa o
nível de esforço e observa a diferença oriunda das circunstâncias, resultando,
portanto, em um índice de desigualdade.

Isso posto, a equação (3.8) será inferida considerando uma especi�cação
logit para a link function Λ.16 Para cada contrafactual, serão considerados
999 quantis (sendo o menor 0.001 e o maior 0.999, com intervalos de 0.001).
É importante salientar, que para cada estimação contrafactual é �xado um
grupo de referência. No caso, das variáveis não dicotômicas, como educação
dos �lhos, pais e mães e a ocupação do pai, as referências serão os seus valores
médios. Quando elas forem binárias, um dos grupos será a referência, por
exemplo, os migrantes, os brancos e a região mais dinâmica.

Um exemplo da geração de um contrafactual é apresentado na Tabela
3. Nela têm-se os resultados para as distribuições do logaritmo da renda
(fórmula 3.6) observada (�Obs.�) e simuladas, com efeitos indiretos (�Ind.�)
e diretos (�Dir.�), em quantis selecionados. No caso do método indireto, as
variáveis de circunstância foram �xadas em seus valores médios.

Tabela 3: Distribuições Observada e Simulada para o Log da Renda
Distribuições

Quantis Obs. Ind. Dir.

.10 4.00 5.00 3.66

.20 4.39 5.05 4.35

.50 5.22 5.15 5.24

.80 5.98 6.01 5.61

.90 6.40 6.39 6.06

SE 0.95 0.90 0.92

Assim como esperado, as simulações diminuiram a dispersão na distribuição
da renda. Isto é, houve uma redução nos desvios padrões das distribuições

16Consideraram-se outros estimadores, como o probit e de regressão quantílica. Porém,
não houve uma mudança expressiva nos resultados. Os resultados omitidos podem ser
solicitados junto ao autor por email.
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(�SE�), indicando que os métodos contrafactuais, sejam diretos ou indiretos,
tornaram a distribuição mais compacta. Sendo que, quando se apagam o
efeitos das circunstâncias, �Ind.�, há uma redução de forma mais pronunci-
ada nos SE's.

A observação dos quantis selecionados, indica que a equalização das cir-
cunstâncias promove um impacto mais expressivo na parte de baixo da dis-
tribuição, i.e., considerando o quantil 0.10, o valor relativo ao efeito indireto
é sempre superior ao da distribuição observada e, também, em relação a sim-
ulação do efeito direto. Já no topo da distribuição, a equalização do esforço
(efeito direto) é mais incisiva do que o da equalização das circunstâncias.

4.2 Índices de Desigualdade de Oportunidades

Nesta subseção serão apresentados os resultados relativos aos contrafactuais
(3.3) e (3.4). Serão calculados alguns funcionais, tais como, a curva de Lorenz
e os indicadores de desigualdade que, no caso desse estudo, serão represen-
tados pelo índice de Theil.17 As Figuras 1 e 2, no apêndice, sintetizam as
informações para duas simulações a partir das curvas de Lorenz. No primeiro
caso, Figura 1, têm-se a curva de Lorenz para a renda observada e contrafac-
tual.18 A geração do contrafactual se deu a partir do método indireto, com
a equalização das circunstâncias.

Note que há uma contração na curva de Lorenz, ou seja, caso todos os
indíduos tivessem acesso ao mesmo conjunto de oportunidades, o nível de
desigualdade de renda seria inferior ao vigente. Contração similar é observada
quando se utiliza o método direto, ou seja, apagando o efeito do esforço. Isso
pode ser constatado a partir da Figura 2 que traz as curvas de Lorenz após
a equalização do esforço (abordagem direta). Aparentemente há uma maior
retração na curva de Lorenz, nesse último caso. Contudo, para se ter uma
idéia do impacto desses fatores sobre a distribuição da renda, é necessário
calcular os índices de desigualdade.

A Tabela 4 sintetiza os índices de Theil inferidos com base na abordagem
indireta, onde serão �xados os fatores de circunstância, um a um. É impor-
tante salientar que a desigualdade total da renda é de 0,5639. Diante disso,
a Tabela 4 informa que após a equalização de todos os fatores de circun-
stância (Mean), a desigualdade cai para 0,3689. Ou seja, a contribuição da
desigualdade de oportunidades para a desigualdade de renda é de cerca de

17Convém ressaltar que há uma discussão relacionada à aplicação de um índice de de-
sigualdade sobre uma variável obtida a partir de um processo contrafactual. Para detalhes,
ver Devooght (2008).

18Os resultados dessa seção baseiam-se na aplicação do exponencial sobre os contrafac-
tuais, dado que na especi�cação da regressão, utiliza-se o log da renda.
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35%. Quando �xados um a um, observa-se que o fator �educação do pai� é o
que mais contribui para a desigualdade de oportunidades.

Em linhas gerais, esses resultados são similares aos obtidos por Bour-
guignon et al. (2007), como, por exemplo, o que destaca a importância do
backgroud familiar para a determinação do nível de oportunidades. Contudo,
os autores apontam para um impacto da desigualdade de oportunidades so-
bre a desigualdade total de cerca de 23%, valor bem inferior aos 35% da
Tabela 4.

Tabela 4: Índice e contribuição da IOP Brasileira: Abordagem Indireta
Mean Raça Região Educ. Pai Educ. Mãe Ocup. Pai

Theil 0,3689 0,4019 0,3967 0,3864 0,4001 0,3929
% dos fatores nonresponsibility na desigualdade de renda total

Mean Raça Região Educ. Pai Educ. Mãe Ocup. Pai

Contribuição 35% 29% 30% 31% 29% 30%

Para con�rmar esse resultado, foi estimado o índice de desigualdade de
oportunidades a partir do método direto. Ou seja, apagando os diferenciais
de esforço e observando a desigualdade resultante apenas das circunstâncias.
Nesse caso, o índice de Theil encontrado foi de 0,3721, o que corresponde a
um impacto de cerca de 34% sobre a desigualdade total.

5 Considerações Finais

Esse artigo utilizou a proposta teórica contida Pistolesi (2009) para de-
terminar a desigualdade de oportunidades brasileira utilizando como base os
dados da PNAD 1996. Para isso, considerou as críticas presentes na literatura
à abordagem semi paramétrica do Donald et al (2000) e empregou o método
de geração dos contrafactuais apresentado por Chernozhukov et al. (2009).
Trata-se de uma estratégia mais ampla que permite uma melhor captação
dos efeitos das covariáveis a partir da utilização de estimadores que possuem
distribuição assintótica bem de�nida. Os resultados indicam que a proporção
da desigualdade de oportunidades em relação à desigualdade total é de certa
de 35%, share bastante superior aos 23% encontrado por Bourguignon et al
(2007).
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7 Apêndice

Figura 1: Curva de Lorenz para as Rendas Observada e Contrafactual:
Método Indireto

Figura 2: Curva de Lorenz para as Rendas Observada e Contrafactual:
Método Direto
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