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RESUMO 

  

Santos, Carlos L. Cassola. Comportamento da Desigualdade de Renda na 

Argentina entre 2014 e 2019. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação) – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade 

Federal de São Paulo, Osasco, 2021. 

  

O presente projeto de pesquisa analisa o comportamento da desigualdade de 

renda na Argentina durante os anos situados entre 2014 e 2019, replicando os 

estudos realizados por Judzik, Trujillo e Villafañe (2017), para os anos de 1996 a 

2014; realizando-se a decomposição do Índice de Gini nas seguintes fontes de 

receitas: salários, pensões, transferências do governo, lucros e retornos sobre 

aplicações, através da utilização de dados da EPH (Encuesta Permanente de 

Hogares); com a finalidade de verificar as alterações ocorridas na distribuição de 

receitas em comparação ao período anterior. Para isso, partiu-se da análise dos 

fatores que culminaram nesses movimentos, sejam eles, características internas 

inerentes à atuação do governo e ao mercado de trabalho ou referentes a 

mudanças conjunturais em termos globais, que atingiram, de maneiras, diferentes 

países latino-americanos. 

Palavras-chave: América Latina. Argentina. Decomposição do Índice de Gini. 

Desigualdade de renda.  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

  

Santos, Carlos L. Cassola. Income inequality evolution in Argentina between 

2014 and 2019. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola 

Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São Paulo, 

Osasco, 2021. 

 

This research project aims to analyze the income inequality evolution in Argentina 

for the time period situated between 2014 and 2019, replicating the estudies 

realized for the years between 1996 and 2014, by Judzik, Trujillo and Villafãne 

(2017). Through the decomposition of the Gini index in the following income 

sources: wages, pensions, government transferences, profits and capital revenue. 

Using the EPH (Encuesta Permanente de Hogares) data. Aiming the verification 

of the changes occured in the income distribution compared to the preceding 

period. Analysing those factors that led to those changes, be they, internal 

characteristics of the government operation and the labor market or due to cyclical 

changes in global terms, that striked the latin american countries in diversified 

ways. 

keywords: Latin America. Argentina. Gini index decomposition. Income inequality. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho almeja ampliar o horizonte de estudo do artigo A tale of two 

decades de Judzik, Trujillo e Villafañe (2017) aplicando-se uma metodologia de 

decomposição do Índice de Gini por fonte de receita semelhante à do artigo original, mas 

para os anos a partir de 2014; servindo, assim, de ponto de partida para a realização da 

análise de como grandes mudanças estruturais e macroeconômicas experimentadas ao 

longo dos últimos 25 anos influenciaram a distribuição de renda argentina. Dentre essas 

diversas alterações significativas, temos sua partida no período de conversibilidade que 

teve seu fim declarado ao culminar na crise de 2001.  

Uma nova diretriz econômica inaugurou-se com a eleição de Néstor Kirchner, em 

2003, caracterizada por um aumento dos gastos sociais e do papel do Estado como um 

todo, possibilitado pela elevação generalizada dos preços das commodities, que levaram o 

país ao maior período de crescimento contínuo de sua história recente, ocasionando 

mudanças significativas na estrutura do mercado de trabalho, possibilitando diminuição 

consistente da desigualdade até meados de 2011. 

Após o período de bonança e forte desenvolvimento nacional; o país passou a sofrer  

uma estagnação econômica e social decorrente de importantes  alterações 

macroeconômicas, que começam a desgastar o regime Kirchnerista, além da utilização de 

políticas de afrouxamento monetário e a tentativa de controle cambial, fatores que levaram 

a uma séria deterioração da economia e à queda do kirchnerismo, deixando para seu 

sucessor, Maurício Macri, uma economia estagnada,  com crescente taxa de pobreza e o 

descontrole inflacionário. Macri é o último presidente do período de foco do estudo,  em que 

se vê uma piora das já depreciadas variáveis econômicas argentinas. 

Para a decomposição do Índice de Gini e a comparação entre diferentes períodos 

de tempo, foram utilizados procedimentos aplicados por Hoffmann (2006), Judzik, Trujillo e 

Villafañe (2017) e artigos anteriores que abriram caminho para o desenvolvimento deste 

método avaliativo da distribuição da desigualdade por diferentes tipos de fontes de receitas, 

como o artigo de Lerman and Yitzhaki (1985). 

 

2 DADOS E METODOLOGIA 
 

2.1 Fonte de dados utilizadas  
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Os microdados utilizados para a realização do trabalho  foram extraídos da Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH), utilizando-se as pesquisas individuais do segundo 

trimestre, entre 2014 e 2019.  Nos próximos capítulos, serão apresentadas as divisões de 

classes e receitas e os métodos aplicados para decompor e analisar os dados utilizados no 

trabalho. 

 

 2.2 A Encuesta Permanente de Hogares e suas divisões  
 

A EPH é uma pesquisa pública argentina, produzida pelo Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC), aplicada desde 1973. É realizada semestralmente e em 

ambiente amostral a princípio reduzido, mas que foi sendo ampliado ao longo do tempo e 

hoje abrange 31 aglomerados urbanos, onde residem aproximadamente 70% da população 

urbana do país, cobrindo  todas as capitais de províncias e todas as cidades com mais de 

100 mil habitantes. Os dados permitem conhecer e apurar as características 

socioeconômicas e sociodemográficas da população, além de (i) analisar a inserção dos 

indivíduos no estrato social nacional e identificar a população em termos de suas 

características demográficas (ii) e sua inserção na produção e consumo de bens e serviços; 

bem como (iii)  sua participação na distribuição do produto nacional. Para atingir este 

objetivo foram feitas perguntas acerca da participação na distribuição do produto econômico 

e social entre os indivíduos (características domiciliares, educacionais e de renda). 

O presente trabalho tem como principal objeto a análise e a caracterização da 

população segundo o item (iii) apresentado acima, com foco nas pesquisas relacionadas 

às características salariais e de renda, para isso a renda familiar foi decomposta em dois 

grupos e seis sub-fontes, sendo estas as mesmas utilizadas pelo artigo desenvolvido por 

Judzik, Trujillo e Villafañe (2017), o qual possibilitou perspectiva mais ampliada deste 

estudo que permitirá avaliar as mudanças na desigualdade de renda argentina nos últimos  

25 anos. Sendo esse um período de tempo generoso para se observarem as mudanças 

estruturais ocorridas em uma nação. A decomposição dos grupos é a seguinte: 

 

 

i) Renda Laboral; 

i.a) Renda de trabalho formal; 

  i.b) Renda de trabalho autônomo; 

  i.c) Renda de trabalho informal; 
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ii) Renda não-laboral; 

 ii.a) Recebimento de pensões e aposentadorias 

 ii.b) Transferências governamentais 

 ii.c) Outras receitas não-laborais 

 

Os subgrupos foram divididos com base nas respostas às pesquisas individuais, 

para pessoas entrevistadas com mais de 10 anos de idade, selecionadas através das 

seguintes variáveis: renda de trabalho formal; indivíduos com categoria ocupacional de 

trabalhador ou empregado e que contribuem para a previdência social; renda de trabalhador 

autônomo  composta por indivíduos que tiveram como resposta a categoria ocupacional de 

patrão ou trabalhador autônomo; já a renda de trabalho informal é composta por todos os 

indivíduos que não se encaixavam nas categorias superiores, isto é, trabalhadores que não 

exercem atividades autônomas, mas também não possuem desconto de contribuição social 

para a previdência. 

As rendas não-laborais são compostas por inúmeras categorias, sendo o 

recebimento de pensões e aposentadorias caracterizado por indivíduos que podem receber 

rendas não só de pensões e aposentadorias, mas também através de indenizações; as 

transferências governamentais abrangem subsídios e seguro desemprego, pagos, durante 

certo período, a trabalhadores desempregados. Na categoria de outras receitas ficaram 

alocadas as rendas de capital, aluguéis, lucros e outros. Compreende-se que as pesquisas 

por amostras de indivíduos possuem algumas limitações que podem levar à medição do 

Índice de Gini menor do que seu valor  verdadeiro, subdimensionando a desigualdade; uma 

vez que, as pesquisas são feitas em “famílias” e aqueles que não habitam esses núcleos, 

como pessoas em situação de rua, assentamentos rurais, lares compartilhados, pessoas 

em hospitais e casas de repouso são excluídos das estatísticas (IBGE, 2014). Essas 

exclusões merecem atenção na mensuração dos dados, pois, nesses grupos se 

concentram os estratos inferiores da distribuição de renda. Outros fatores incluídos nessa 

segunda limitação são as omissões e a mensuração incorreta de dados, através do 

chamado “viés de Resposta” (JUDZIK, TRUJILLO e VILLAFAÑE, 2017)  onde a sub-

declaração de rendas é comumente observada;   e também das rendas de capital e aluguéis 

que são,  por definição, concentradas nos extratos superiores.  
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No entanto, apesar dos problemas que podem existir, as pesquisas familiares são 

uma parte muito importante para se desenvolverem e avaliarem políticas e estudos que 

visem a redução da desigualdade. Além disso, segundo Cruces e Gasparini (2010) as 

tendências evidenciadas nas amostras da EPH tendem a coincidir com aquelas observadas 

em uma ampla variedade de outras fontes de dados, inclusive  aquelas advindas das 

declarações de impostos.   

 

2.3 Método de análise dos dados  
 

O método de decomposição do Índice de Gini e a comparação entre diferentes 

períodos de tempo serão realizados com base no procedimento utilizado por Hoffmann 

(2006), Judzik, Trujillo e Villafañe (2017) e por artigos anteriores que abriram caminho para 

o desenvolvimento deste método avaliativo da distribuição da desigualdade por diferentes 

tipos de fontes de receitas, como o artigo de Lerman and Yitzhaki (1985). No entanto, foram 

utilizadas simplificações apresentadas por Hoffmann (2006), quando se  seguiu a 

metodologia tradicional de cálculo do Índice de Gini. 

Primeiramente, ordenam-se os rendimentos (r) per capita das n pessoas presentes 

da amostra de maneira que r1 < r2 < r3 < … < rn,, denotando que esses rendimentos rn 

são agregados compostos por k parcelas de n diferentes fontes de receitas: 

 

𝑟𝑛 = ∑𝑘
𝑖=1 𝑟𝑘      (1) 

 

O segundo ponto necessário para o cálculo do Índice de Gini é a plotagem da curva 

de Lorenz, instrumento gráfico que permite descrever a distribuição total de renda de uma 

determinada população através da proporção acumulada desta população; sendo 𝛽 a área 

acumulada entre a curva de Lorenz e o eixo das abscissas, como exemplificado na imagem 

abaixo.   

 

 

 
 

CURVA DE LORENZ 
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     Figura 1 Curva de Lorenz. Fonte: elaboração própria, com base no pacote ineq do software R  

 

 

Sabemos que o Índice de Gini é calculado por G = 1 - 2𝛽, verificando-se que 0< G 

<1. A partir deste ponto, mantendo a ordenação original das rendas rn , podemos realizar 

o cálculo do Índice de Gini total para cada fonte de receita, verificando que esse valor será 

mantido ainda entre 0 < Pk < 1.  

Sendo Rk, a correlação de Gini entre a distribuição total da renda agregada e a 

distribuição de renda numa fonte específica. Tendo, assim, que essa correlação de Gini 

pode estar distribuída discretamente no seguinte intervalo [-1, 1]. O significado econômico 

indica que uma fonte de receita é majoritariamente recebida pela cauda esquerda da 

distribuição; esse valor se aproxima de -1. Quando uma fonte de receita é, 

significativamente, mais desigual é recebida em grande parte pela cauda direita da 

distribuição; esse valor se aproximará mais de 1. Já Sk  é a participação da renda k na 

renda total da população, demonstrando que o Índice de Gini relativo de cada fonte de 

receita é: 

 

𝐺𝑘 = 𝑃𝑘𝑅𝑘𝑆𝑘                          (2) 

e mais importante que: 

 

𝐺 = ∑𝑘
𝑖=1 𝐺𝑘                 (3) 

 

Desta maneira, observamos como o Índice de Gini pode ser dividido em K parcelas 

diferentes de renda, entre partes não excludentes, uma vez que utilizaremos diferentes 
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parcelas de rendas bem definidas em variáveis alternativas da EPH. Seguindo a 

simplificação utilizada por Judzik, Trujillo e Villafañe (2017) para a segregação dos 

chamados coeficientes de concentração (Ck) e a participação relativa desta parcela de 

renda no total (Sk). 

 

𝐶𝑘 = 𝑃𝑘𝑅𝑘                                     (4) 

𝐺 = ∑𝑘
𝑖=1 𝐶𝑘𝑆𝑘                          (5) 

 

2.3.1 Análise da variação entre diferentes períodos 

 

Para analisar a variação entre dois pontos no tempo, utilizamos o delta entre os 

períodos, obtendo:  

 

𝛥𝐺 =  𝐺2 − 𝐺1 = ∑𝑘
𝑖=1 𝐶𝑘2𝑆𝑘2  − ∑𝑘

𝑖=1 𝐶𝑘1𝑆𝑘1  = ∑𝑘
𝑖=1 (𝐶𝑘2𝑆𝑘2  −  𝐶𝑘1𝑆𝑘1)          (6) 

 

No entanto este método para verificar a variação entre os períodos traz um  problema 

que nos leva a  escolher  um ano como base e computar a variação do período, aplicando 

a metodologia de somar e subtrair as seguintes expressões Ck1Sk2 ou Ck2Sk1; dentro da 

expressão (6), obtemos as seguintes e operações: 

 

           𝛥𝐺 = ∑

𝑘

𝑖=1

( 𝐶𝑘2𝑆𝑘2  +  𝐶𝑘1𝑆𝑘2  −  𝐶
𝑘1

𝑆𝑘1  − 𝐶𝑘1𝑆𝑘2)  

              = ∑

𝑘

𝑖=1

( 𝑆𝑘2 (𝐶𝑘2 −  𝐶𝑘1) −  𝐶𝑘1 (𝑆𝑘2 −  𝑆𝑘1) ) 

= ∑𝑘
𝑖=1 ( 𝑆𝑘2 𝛥𝐶𝑘 −  𝛥𝑆𝑘 𝐶𝑘1 )                       (7) 

 

ou, 

 

     𝛥𝐺 = ∑

𝑘

𝑖=1

( 𝐶𝑘2𝑆𝑘2  +  𝐶𝑘2𝑆𝑘1  −  𝐶
𝑘1

𝑆𝑘1  −  𝐶𝑘2𝑆𝑘1)  
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                = ∑

𝑘

𝑖=1

( 𝐶𝑘2( 𝑆𝑘2 −  𝑆𝑘1 )  −   𝑆𝑘1 (𝐶𝑘2 − 𝐶𝑘1) ) 

= ∑𝑘
𝑖=1 ( 𝛥𝑆𝑘 𝐶𝑘2 +  𝛥𝐶𝑘 𝑆𝑘1 )                                 (8) 

 

 

Para evitar esse problema de escolha enviesada, aplicamos a metodologia 

apresentada por Hoffmann (2006), utilizando  a média aritmética entre as duas expressões 

(7) e (8). Com, 

 

𝑆𝑘
∗ =  0,5 (𝑆𝑘1 + 𝑆𝑘2)                  (9) 

e, 

𝐶𝑘
∗ = 0,5(𝐶𝑘1 + 𝐶𝑘2)                      (10) 

 

chegamos à seguinte equação, 

 

𝛥𝐺 = ∑𝑘
𝑖=1 ( 𝛥𝑆𝑘 𝐶𝑘

∗ +  𝛥𝐶
𝑘
𝑆𝑘

∗  )                                 (11) 

 

além disso, a média dos índices de Gini, nos dois períodos, é: 

 

𝐺∗ = 0,5(𝐺1 + 𝐺2)                 (12) 

 

então, ainda com base no artigo de Hoffmann (2006), verificamos que: 

 

∑𝑘
𝑖=1 𝐺∗𝛥𝑆𝑘 = 𝐺∗ ∑𝑘

𝑖=1 ( 𝑆𝑘2 −  𝑆𝑘1) = 0                     (13) 

 

Uma vez que o somatório de todos os Sk de ambos os períodos é sempre igual a 1, 

temos que: 

 

𝐺∗ ∑𝑘
𝑘=1 ( 𝑆𝑘2 −  𝑆𝑘1) = 𝐺∗0 =  0                      (14) 

 

Mesmo que a equação (11) seja válida, a relação observada na equação (14) 

impactaria os resultados obtidos, pois, na equação (11), um aumento na proporção de 
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pessoas que recebem um certo tipo de renda só contribuirá para reduzir o Índice de Gini se 

o 𝐶𝑘
∗ desta fonte de receita for negativo. Então, para incorporar a relação econômica correta 

deste efeito, utilizaremos a expressão demonstrada por Hoffmann (2006) em que 

subtraímos o primeiro membro da expressão  (13) no primeiro termo da expressão (11), 

obtendo dessa forma: 

 

  𝛥𝐺 = ∑

𝑘

𝑖=1

( 𝛥𝑆𝑘 𝐶𝑘
∗ −  ∑

𝑘

𝑖=1

𝐺∗𝛥𝑆𝑘 +  𝛥𝐶

𝑘

𝑆𝑘
∗  )    

  =  ∑

𝑘

𝑖=1

[( 𝛥𝑆𝑘 𝐶𝑘
∗ −  𝐺∗𝛥𝑆𝑘) +  𝛥𝐶𝑘𝑆𝑘

∗] 

=  ∑𝑘
𝑖=1 [(𝐶𝑘

∗ −  𝐺∗)𝛥𝑆𝑘 +  𝛥𝐶𝑘𝑆𝑘
∗]                  (15) 

 

Para a expressão (15), um aumento na proporção de pessoas que recebem um certo 

tipo de renda contribuirá para reduzir o Índice de Gini, desde que o efeito concentração da 

forma de renda k seja menor do que o Índice de Gini da observação(𝐶𝑘
∗ <  𝐺∗). Então, nessa 

expressão, conseguiremos medir a variação do índice total, verificando como a mudança 

dos efeitos concentração (𝛥𝐶𝑘𝑆𝑘
∗) e participação ((𝐶𝑘

∗ −  𝐺∗)𝛥𝑆𝑘) contribuíram para essa 

mudança no período. É importante mencionar que ambos os efeitos são correlacionados, 

podendo essa correlação ser positiva ou negativa. 

 

 3. DESIGUALDADE DE RENDA NA ARGENTINA  
 

Nos anos 1990, a estrutura macroeconômica argentina foi caracterizada por uma 

taxa de câmbio virtualmente valorizada, para controlar a hiperinflação vivida pelo país ao 

longo dos anos 1980, que segundo o jornal Folha de  São Paulo (2002), chegou a 3.079% 

a.a. , em 1989; e a 2.314% a.a., em 1990. Esta taxa de câmbio foi aplicada através da lei 

de conversibilidade aprovada no país no início de 1991, quando foi estabelecida a paridade 

entre o dólar americano e o peso em 1 para 1. 

Outra característica dessa década na Argentina foi a instauração de um processo de 

abertura comercial e econômica, pró mercado, que levou a privatizações e outras reformas 

em diferentes setores da economia; fazendo, assim, com que a inflação, em 1991, baixasse 

para 171,7% a.a. No mesmo ano, alcançou-se um crescimento do PIB de 10,6% a uma 

taxa de desemprego de apenas 6% (Folha de  São Paulo,  2002).  Notavelmente sendo 
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recebida como um sucesso em seus primeiros anos, a política econômica argentina criou  

disfunção no comércio exterior do país; uma vez que a Argentina, sendo um exportador de 

commodities e tendo como principais concorrentes outros países da América Latina, e o 

Brasil como seu principal parceiro comercial, a conversibilidade levou a um encarecimento 

dos produtos nacionais e, consequentemente, a uma forte redução das exportações do país 

e entrada de dólares (SANTORO, 2015).  

O governo  passou a, cada vez mais, recorrer ao mercado internacional de crédito 

para  manter a conversibilidade, o que levou  a um crescimento exponencial da dívida 

pública; saltando de 61 bilhões de dólares em 1989, para 132 bilhões, em 2000, 

representando  53,7% do PIB daquele ano (BERTRANOU, CASANOVA e SARABIA, 2013). 

Ao  longo da segunda metade dos anos 90, de acordo com a pesquisa realizada por Cunha 

e Ferrari (2006), houve um processo acentuado de deterioração social, que pôde ser 

observado através dos dados diferentes; por exemplo, a taxa de desemprego triplicou,  se 

comparada com as taxas existentes no início da década, conforme  figura 2. A desigualdade 

no país, que saiu de um Índice de Gini de 46,8 em 1991, “onde se situava com médias 

melhores do que as do continente” (CUNHA e FERRARI, 2006), para 51,1 em 2000, 

obtendo a segunda maior desigualdade da América Latina, perdendo somente para o Brasil. 

O desemprego sistêmico  se instaurou nesse período e foi concentrado majoritariamente 

nos extratos sociais de menor renda, como demonstrado por Benza e Heredia (2019); 

verificou-se que, ao longo desse período, ocorreu uma mudança na estrutura de demanda 

de trabalho, em que foi reduzida a participação na indústria e em pequenas firmas; 

aumentando-se, dessa forma, o emprego informal e a disparidade de renda entre os 10% 

mais ricos em relação aos outros 90% da distribuição (PAZ, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXA DE DESEMPREGO ARGENTINA - 1990-2003 
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Figura 2: Taxa de desemprego argentina - 1990-2003. Fonte: Elaboração própria com base no dados 
históricos de mercado de trabalho INDEC  

 

 

Além dos fatores endógenos citados acima, o final do século XX foi 

internacionalmente conturbado para as economias emergentes devido às crises: mexicana 

em 1994,  asiática de 1997, default russo em 1998, em conjunto com a queda dos preços 

das commodities; revelando, assim, a baixa capacidade do sistema de conversibilidade em 

absorver choques externos. Em 1995 apresentando suas primeiras fraquezas em 

decorrência da restrição ao crédito global, criada através da aversão ao risco que se 

instaurou após a crise do México, reduziu-se a capacidade do país de se financiar, via 

dívida, gerando uma contração do PIB argentino, na ordem, de 3% naquele ano (CUNHA 

e FERRARI, 2006). Os últimos anos do século XX, para a economia argentina, seriam 

caracterizados por instabilidade política e econômica; culminando, em 2001, quando 

“Adolfo Rodríguez Saá, que foi presidente durante a última semana de dezembro, decretou 

a moratória da dívida externa, em função da escassez de reservas  internacionais’’ 

(SANTORO, 2015). 

A combinação desses fatores fez com que o Índice de Gini argentino saltasse de 

0,49, em 1996, para 0,55, no seu pico, situado entre 2002 e 2003. Os efeitos da 



18 
 

 

instabilidade política e do fim da conversibilidade tiveram como consequência uma forte 

desvalorização do peso e o retorno da inflação associada a uma queda no PIB de 10,8%. 

Em 2003,  quando Néstor assumiu a presidência; a taxa de pobreza do país estava 

em 54%; e a taxa de desemprego, em 20,4% (CAVALHEIRO, 2019). O ponto de virada 

dessa situação foi a nomeação de Roberto Lavagna para o ministério da economia, com a 

prioridade de equilibrar as contas nacionais do país e  renegociar a dívida externa. O país 

se manteve em moratória até 2005, mas obteve sucesso na negociação, “contando com o 

apoio de muitos países e de importantes organizações como a CEPAL, que lhe permitiu 

pagar, em média, um dólar a cada três de sua dívida original” (DABAT 2012) além de 

alongar o prazo de pagamento da mesma.  

Dessa maneira, reduzindo os gastos governamentais com o serviço da dívida, o 

Estado poderia  realizar investimentos de interesse para o país. Como citado por Navarro 

(2010) “Até  2002 no orçamento havia 5% do PIB para pagar a dívida externa e 2% para a 

educação. Já em 2011, serão 2% para a dívida externa e 6,5 % para a educação”. Outro 

ponto focal para Lavagna foram as   políticas pró-trabalho, que alteraram as características 

do mercado de trabalho vigente, aumentando  a participação do emprego nas indústrias 

manufatureiras e também em pequenas empresas distribuídas pelo país, em conjunto com 

a adoção de um projeto de reindustrialização, estruturado pelo governo e encabeçado pela 

indústria automotiva para exportação, setor que apresentou crescimento médio de  25% 

a.a. entre 2003 e 2010, segundo dados de  Dabat (2012).   

Nesse primeiro momento, o aumento de vagas de trabalho aconteceu graças à 

abertura de postos que não necessitavam de altas qualificações, realocando trabalhadores 

que haviam encontrado  o mercado informal como saída, durante os anos de 

conversibilidade (AMARANTE e ARIM, 2015). Além da abertura de postos de trabalho, 

intervenções governamentais como políticas de valorização do salário mínimo, o 

restabelecimento de negociações coletivas entre empresas e sindicatos foram fatores que 

contribuíram para  reduzir a desigualdade (CORNIA, 2014). As principais mudanças na 

dinâmica laboral da primeira década do século XXI, nos países latinos, foram intensivas em 

trabalho, aumentando o emprego total na economia (JUDZIK, TRUJILLO e VILLAFAÑE, 

2017); beneficiando, assim, os indivíduos da cauda esquerda da distribuição, que 

apresentam  menores taxas de escolaridade e especialização. Como confirmado por estudo 

da OIT (2007), a redução das taxas de desemprego foram mais expressivas sobre os 20% 

mais pobres, beneficiando os segmentos com mais elasticidade no mercado de trabalho. 
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No plano social, ampliou-se a cobertura do sistema de pensões, via  ampliação do 

programa Jefes y Jefas de hogar desocupados, que havia sido implementado no primeiro 

trimestre de 2002, abrangendo, aproximadamente, 2 milhões de beneficiários em seu pico, 

situado no segundo trimestre de 2003.  Esse programa almejava reduzir a pobreza e o 

desemprego e impulsionar o consumo familiar argentino em busca de uma saída da 

recessão. O recebimento dos benefícios era condicionado, segundo o artigo de Kostzer 

(2008), a uma carga horária de trabalho de 20 horas semanais para cada beneficiário, em 

que o Estado funcionaria como o empregador, em última instância, promovendo, ao mesmo 

tempo, uma renda regular para os desempregados e a possibilidade de um sistema de 

aprendizado prático em algum projeto desenvolvido na comunidade1. 

Outros pontos que resultaram em aumento nos beneficiários do sistema de pensões 

foi o retorno dos regimes especiais de pensões, que haviam sido abolidos em 1994, para 

professores, pesquisadores e oficiais de justiça. A criação do programa Mayores, como um 

plano incremental ao Jefes y Jefas, abrangendo  cidadãos com mais  de 70 anos (ROFMAN, 

FANJZYLBER e HERRERA, 2010); e a incorporação de um novo modelo de aposentadoria, 

a moratória pensional, que passou a permitir que todos os indivíduos com idade mínima 

para se aposentar, mas que não tivessem contribuído com o montante mínimo previsto em 

lei; pudessem  ser pensionistas, desde que realizassem pagamentos periódicos ao governo 

até atingirem o piso da contribuição.  O resultado dessas mudanças foi um  aumento do 

número de pensionistas, a partir de 2004, em relação ao período de conversibilidade, 

principalmente, as transferências assistenciais, como pode ser observado no gráfico 

abaixo, retirado do artigo de Rofman, Fanjzylber e Herrera (2010): 

 

 
1 “ao qual o governo se referiu como a criação de um direito familiar à inclusão social” (CELS, 2003).  



20 
 

 

SISTEMA DE PENSÕES ARGENTINO, NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS POR PENSÕES, MORATÓRIA 
PENSIONAL E BENEFÍCIOS DE SOBREVIVÊNCIA  1971 A 2007 

 
Figura 3: Sistema de pensões argentino, número de beneficiários por pensões, moratória pensional e 
benefícios de sobrevivência - 1971-2007. Fonte: Rofman, Fajnzylber e Herrera (2009).  

 
 

As mudanças no funcionamento da economia Argentina no período só foram 

possíveis em decorrência das mudanças macroeconômicas ocorridas no mundo, 

principalmente, devido à valorização dos preços internacionais de commodities, o que 

melhorou os termos de troca para os países exportadores e à ascensão da China, como 

maior grande comprador de soja e outros produtos agrícolas. Tanto que Paz (2017) cita 

que o mercado de trabalho, nos anos de crise, era o principal fator causador da 

desigualdade, pois, os retornos da classes mais baixas caíram mais do que os das classes 

mais abastadas; todavia, nesse momento de retomada, o trabalho foi o fator que mais 

influenciou para se reduzir a desigualdade; uma vez que os retornos das classes mais 

baixas tiveram  aumentos reais mais substanciais do que os das classes superiores. Essas 

medidas também levaram a uma diminuição do prêmio salarial pela educação, e reduziu a 

dispersão salarial. A redução desse prêmio, segundo Cornia (2014), foi obtida, não só pelas 

políticas internas, mas devido a uma contribuição do cenário internacional, que se deslocou 
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em favor das commodities, aumentando a demanda relativa por trabalhadores não 

especializados.  

Essas mudanças no mercado de trabalho foram responsáveis por 68% da redução 

de 12 p.p do Índice de Gini, obtida entre 2003 e 2014 no país. Já em menor número, mas 

igualmente importante, houve as mudanças que impulsionaram a seguridade social, com a 

maior abrangência e valor de pensões e de aposentadorias, responsável por mais 21% da 

redução, ou 2,5 p.p. (JUDZIK, TRUJILLO e VILLAFAÑE, tradução nossa, 2017).  Na 

contramão ao observado no Brasil (HOFFMAN, 2006), as transferências do governo foram 

responsáveis não por uma queda, mas por um aumento marginal da desigualdade.  

 

4. EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE GINI NA ARGENTINA  
 

4.1 Dados de 2014 a 2018 
 

As variações no Índice de Gini verificadas nos anos que sucederam 2014 foram 

visivelmente mais suaves que aquelas observadas entre  2003 e 2012. Essas variações 

podem ser segregadas em dois períodos de análise com movimentos e características 

díspares; sendo o primeiro período  os anos entre 2014 e 2018, quando não foram 

observadas  fortes mudanças na estrutura total da desigualdade, verificando-se apenas  

aumento marginal no Índice de Gini, condizente com a tendência de redução dos 

movimentos e de manutenção do índice em  patamar médio de 0,42, verificadas por Judzik, 

Trujillo e Villafañe (2017) a partir de 2012, podendo ser observada na Figura 4. 

Já para o segundo período, que engloba os anos 2018 e 2019, foi verificado um 

aumento substancial da desigualdade em um curto espaço de tempo. 
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 VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE GINI, 2014 - 2019  

   

 
Figura 4: Variação do Índice de Gini - 2014-2019. Fonte: elaboração própria, com base nos microdados da 
EPH (INDEC) do segundo semestre para os anos de 2014 a 2019; os anos 2012 e 2013 foram retirados de 
Judzik, Trujillo e Villafañe (2017). 

 

 

No entanto, no primeiro período de análise, apesar de não observarmos mudanças 

significativas na desigualdade total da Argentina, os dados do Índice de Gini decompostos 

por  fontes de renda mostram que eles se  mantiveram constantes, desde 2014. 

Para mensurar a decomposição do Índice de Gini, devemos  partir da   análise de 

cada efeito separadamente. Os efeitos são:  1) Efeito Participação, que mensura a 

participação de uma parcela específica de renda no total da população cuja intuição 

econômica varia a depender da fonte de renda que está sendo observada;  2) Efeito 

Concentração, utilizado para medir o quanto uma parcela específica de renda está 

concentrada ao longo da distribuição de renda da população; isto é, se, por um lado, uma 

parcela de renda estiver concentrada na parte mais rica da população, como rendas de 

capital ou aluguéis, que são historicamente concentradas na cauda direita da distribuição, 

ela possuirá um fator mais próximo a 1, aumentando, assim,  a desigualdade total; mas se, 

por outro lado, escolhermos uma fonte de receita concentrada na cauda esquerda da 

distribuição, veremos que ela possuirá um fator mais próximo a -1, funcionando, desta 

forma, como redutor da desigualdade. A partir da observação desses efeitos endógenos, 

verificamos  importantes mudanças  não observáveis  pela análise do Índice de Gini 

agregado. Importante ressaltar que a disposição dos dados e segregação das bases de 

receitas foram realizadas, para facilitar a  comparação com o artigo A tale of two decades 

(JUDZIK, TRUJILLO e VILLAFAÑE, 2017), imaginando-se, desta forma, a criação de um 
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estudo que possibilitasse ampliar aquilo que se conhece sobre o comportamento da 

desigualdade na Argentina. 

Entre 2014 e 2018, as mudanças mais notáveis, observadas a partir dos efeitos de 

participação no total da renda, foram uma redução da participação das rendas laborais na 

renda total no período, passando de 78,5%, em 2014, para 73%, em 2018, constituindo 

uma queda de 5,5 p.p; tendo essa redução se concentrado nas rendas de trabalho formal 

e autônomo, respectivamente, na magnitude de 3 p.p. e 1,7 p.p., como pode ser observado 

na Figura 6.  

Outra mudança que impactou o Efeito Participação das diferentes fontes de renda 

foi o  aumento da participação das pensões e aposentadorias, que tomaram a parcela 

perdida pelo trabalho crescendo 5,7 p.p , no período e sendo responsáveis por, 

aproximadamente 22,4% do total das rendas em 2018. Para as outras parcelas, não foram 

observadas mudanças significativas no período, as transferências governamentais foram 

responsáveis, em média, por  1,2%; e as outras rendas não laborais, por 3,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO PARTICIPAÇÃO DAS DIFERENTES FONTES DE RECEITAS 2014 – 2019 
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Figura 5: Efeito Participação das diferentes fintes de receitas - 2014-2019. Fonte: elaboração própria, a partir 
do modelo apresentado por Judzik, Trujillo e Villafañe (2017),  com base nos microdados da EPH (INDEC) do 
segundo semestre para os anos de 2014 a 2019. 

 
 
 

Realizando a análise das principais mudanças ocorridas nos efeitos de concentração 

para o período, observamos dois conjuntos antagônicos de efeitos, apresentados na Figura 

6; onde, de um lado, estão aqueles que se tornaram mais concentrados no período e 

formaram um movimento de aumento da desigualdade em relação ao observado no ano 

base; já no segundo conjunto, estão aqueles que apresentaram um efeito de redução da 

desigualdade por se deslocarem em favor das parcelas da população com menores rendas.  

Para o primeiro conjunto de efeitos, aqueles que mais sofreram alterações que 

levaram a uma maior concentração foram as rendas de pensões e aposentadorias, que 

saltaram de uma concentração de 0,44 para 0,48 em 2018; indicando novamente um 

movimento de concentração dessa parcela, pois “o coeficiente de concentração de pensões 

era de 0,52, em 2003, e depois, em média, passou a ser de 0,32 nos anos seguintes à crise 

de 2008” (JUDZIK, TRUJILLO e VILLAFAÑE, tradução nossa, 2017). Agora essa fonte de 

receita  das famílias com menores rendas está novamente desaparecendo, apresentando  

tendência  de concentração em extratos superiores de renda. Outra parcela  foi a das 

rendas de trabalhadores informais que atingiram um fator de 0,19 em relação aos 0,14, de 

2014. Esse dado é um dos mais intrigantes e será analisado mais profundamente na 
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próxima parte do trabalho; pois, ao mesmo tempo em que se verificou uma redução do 

Efeito Participação do trabalho informal, o aumento do Efeito Composição indica que o 

trabalho, realizado por trabalhadores que não possuem desconto jubilatório, isto é, que não 

contribuem para a previdência social se reduziu nas parcelas inferiores de renda e 

aumentou em outras parcelas médias em que ele não estava presente anteriormente. 

No segundo conjunto de efeitos, aqueles que resultaram em uma diminuição da 

desigualdade, estão as transferências governamentais que passaram de um fator de -0,48 

para -0,50; e a renda dos trabalhadores formais, que, por apresentarem um grande efeito 

de participação na redução de 0,03 p.p., evidenciada na amostra de 2017 para 2018, geram 

um impacto composto na redução da desigualdade.  

Na Figura 7, foi apresentado o Efeito Composição, que é a combinação dos dois 

efeitos apresentados acima, demonstrando como cada parcela de receita, individualmente, 

é responsável pela formação do Índice de Gini agregado, e como o efeito dessas diferentes 

fontes de receita se comportaram ao longo do período de análise. 

 

EFEITO CONCENTRAÇÃO DAS DIFERENTES FONTES DE RECEITAS 2014 – 2019 

 

 
Figura 6: Efeito Concentração das diferentes fontes de receitas - 2014-2019. Fonte: elaboração própria, a 
partir do modelo apresentado por Judzik, Trujillo e Villafañe (2017), com base nos microdados da EPH 
(INDEC) do segundo semestre para os anos de 2014 a 2019. 
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EFEITO COMPOSIÇÃO DAS DIFERENTES FONTES DE RECEITAS 2014 – 2019 

 

 
Figura 7: Efeito Composição das diferentes fontes de receitas - 2014-2019. Fonte: elaboração própria, a partir 
do modelo apresentado por Judzik, Trujillo e Villafañe (2017),  com base nos microdados da EPH (INDEC), 
do segundo semestre, para os anos de 2014 a 2019. 

 

Para compreender os movimentos apresentados acima, precisamos primeiro 

entender o momento antagônico àquele que estava presente na primeira década do século 

XX e que se instaurou na Argentina; tendo como consequências a ascensão de conflitos 

internos e desconfianças internacionais, que por um longo período de tempo pareciam estar 

superados.  

Podemos caracterizar esse cenário por um misto de sinais econômicos ora positivos 

e vibrantes com o futuro, mas que acabavam por se metamorfosear em uma realidade 

sombria. Começamos a análise em uma breve passagem por 2013, após um crescimento 

do PIB em média de 8,3% entre 2003 e 2011, o país fecharia esse ano com um crescimento 

de apenas 3% e uma inflação anual de 25%, desencadeando o início de um processo de 

convulsão social advindo não só do descontentamento com a alta do custo de vida, em 

composição com um baixo crescimento da economia, mas também em decorrência dos 

blecautes de energia e saques, que marcaram os últimos meses de 2013. Além das 

desconfianças de partidos de oposição a Cristina Kirchner, de que os dados de inflação e 

os índices de pobreza estariam sendo manipulados (CARMO, 2014). Desconfianças estas 

que viriam a ser comprovadas dois anos mais tarde. 



27 
 

 

Em 2014, a situação da Argentina não seria muito melhor, em um ano em que as 

previsões de crescimento já eram frustrantes o governo ainda deixou de utilizar reservas 

internacionais com o objetivo de conter a alta do dólar, após a redução de suas reservas 

internacionais em 30%, apenas no ano de 2013; fazendo com que o peso se desvalorizasse 

22%  em janeiro (G1, 2014); além de manter uma forte regulação sobre o mercado cambial 

e de importações, que levou à criação de mercados paralelos de moeda.  

Outro ponto que colocaria em cheque a governabilidade do país naquele ano seria 

o calote técnico da dívida junto aos credores internacionais que não haviam entrado no 

acordo após o calote de 2001, inflando as dificuldades fiscais nacionais e aumentando a 

crise de confiança frente ao mercado externo, tudo isso somado à  estagnação do comércio 

internacional com o Brasil, principal parceiro comercial do país (HAINES, FERRARI-FILHO 

e NEYRA, 2020).  

Internamente, em decorrência dessa combinação de efeitos, a Argentina começou a 

experimentar uma redução de sua taxa de emprego, como podemos observar nos dados 

apresentados na Figura 5, os quais se manteriam em declínio em todo o período estudado, 

aprofundando-se a partir de 2018. Essa redução da taxa de emprego se combinaria a uma 

alta inflação, devido ao aumento da taxa de expansão monetária realizada pelo governo 

Kirchner (CACHANOSKY, 2018), como forma de financiar o déficit público. A estagnação 

econômica com seus principais parceiros comerciais e a desvalorização cambial, iniciada 

em 2014, como apresentado na Figura 8, decorrem da situação nacional, que se tornaria 

mais severa, devido ao aumento de juros dos Estados Unidos, que eram mantidos próximos 

a zero desde a crise de 2008, e que acabou por penalizar todas as moedas emergentes em 

diferentes proporções (JÚNIOR e GALVÃO, 2018). 
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TAXA DE CÂMBIO PESO X DÓLAR 2014-2019   

 
Figura 8: Taxa de câmbio peso x dólar-2014-2019: Fonte: Elaboração própria, com base na taxa de câmbio 
de fechamento de cada mês fornecida pelo Banco Central de La República Argentina, entre 2014 e 2019   

 

  Em 2016, com o início do mandato de Maurício Macri, ocorreu a guinada na política 

argentina com o fim do Kirchnerismo e a entrada de um governo de centro-direita que 

apresentava, como principal bandeira, reviver as reformas econômicas (NELSON, 2019). 

As práticas adotadas por Macri, no início de seu governo, estavam muito alinhadas 

com a ortodoxia econômica, dentre as quais podemos citar: o corte de taxas de exportação 

e o aumento das taxas básicas de juros para 25% a.a. como forma de controlar a inflação. 

Nesse primeiro ano de governo, o novo presidente também conseguiu formalizar  um 

acordo com os credores americanos 15 anos após o maior calote da história, abrindo 

novamente a possibilidade do governo de captação de crédito junto ao mercado 

internacional (GOÑI, 2016).  

Essas práticas iniciadas pelo governo, naquele momento, pareciam muito 

promissoras, isto é, seriam, se não fossem diversos fatores que passaram a apresentar 

problemas devido a essa nova política liberal-ortodoxa. Com a captação de recursos via 

bonds soberanos 2, ao contrário das práticas de financiamento adotadas por Christina, 

consideradas, por muitos, duvidosas;o país aumentou seu endividamento externo, 

passando a sofrer uma maior influência do cenário internacional em seu financiamento; 

pois, por um lado o movimento de alta das taxas de juros estadunidenses, iniciado no final 

de 2015, passou a ser ampliado nos últimos meses de 2016, aumentado o prêmio de risco 

 
2 Títulos de dívida emitidos pelo governo atrelados ao dólar com spread de prêmio risco país. 
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sobre os títulos nacionais e colocando pressão sobre as despesas com o serviço da dívida 

(NELSON, 2019).  

Do outro lado do programa de governo, estava a manutenção dos programas sociais 

e reformas econômicas defendidas pelo presidente eleito em 2015. No primeiro ponto, 

apesar da situação desastrosa vivida pelo país, os benefícios sociais e benefícios a 

desempregados foram expandidos, sendo mantidos como prioridade, mesmo consumindo 

29% do orçamento primário do governo (OCDE, 2017). No entanto, se não fossem esses 

gastos públicos, a situação social argentina, com certeza, seria agravada; pois, no período 

foram ampliadas as coberturas de benefícios condicionais de transferências de renda e das 

moratórias pensionais para maiores de 65 anos. Outro movimento iniciado pelas 

autoridades no ano de 2017 foi o programa EMPALME, que permitiu a beneficiários de 

programas sociais  a continuação do recebimento do benefício, mesmo se estivessem 

formalmente empregados; enquanto, na outra ponta, os empregadores poderiam deduzir 

dos salários o montante de benefícios recebidos pelo empregado, por um período de 24 

meses, convertendo esses benefícios sociais em uma forma de subsídio ao trabalho formal;  

criando, dessa forma, uma externalidade positiva para os empregadores contratarem 

formalmente esses beneficiários (OCDE, 2019).  

No que tange às reformas ocorridas nesses primeiros anos do governo Macri, as 

principais foram a abolição dos controles cambiais, eliminação de taxas de exportação, 

implementação de um plano de anistia fiscal 3 para ativos não declarados (OCDE, 2017); 

além da impopular reforma previdenciária, aprovada no fim de 2017, em meio a protestos 

em massa da população, levando a mudança do cálculo do reajuste que antes da reforma 

era feito levando em consideração a evolução dos salários e da arrecadação previdenciária; 

passando, então, a ser realizado com base nos índices de inflação trimestral, levando a 

grandes discrepâncias entre os montantes de reajuste, gerando, já no primeiro período, 8,3 

p.p. a menos de ajuste em relação  à forma de cálculo anterior resultando numa perda 

consistente aos aposentados (MOLINA, 2017).  

No entanto, o governo esperava que, ao longo do tempo, o sistema levasse a 

reajustes semelhantes caso a inflação do país fosse controlada dentro das metas 

 
3 Programa semelhante ao RERCET implementado pelo governo brasileiro em 2015. (para mais 
informações acessar: www.receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2016/novembro/programa-de-
regularizacao-de-ativos-brasileiro-atinge-objetivos) 
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estabelecidas pelo Banco Central, como veremos para o ano de 2019 e como é possível 

observar no momento em que este trabalho está sendo escrito . 

Agregando todos os pontos descritos acima, partiremos agora para a análise dos 

efeitos individuais observados pela decomposição do Índice de Gini e seu comportamento 

entre os anos de 2014 e 2018. Como pode ser visualizado na Figura 10  em relação à 

Figura 11, verificamos primeiro uma redução importante da parcela S do trabalho formal 

entre os dois anos estudados, caindo de 50,99% para 48,03% e que representa sua 

participação na distribuição total da renda no período; mas, ao mesmo tempo, vemos que, 

apesar de ocorrer essa redução, o efeito participação do trabalho formal no período foi, 

sozinho, responsável por uma redução de 1,3 p.p. Isso ocorreu devido a um movimento 

parelho de aumento da participação do trabalho formal no quartil inferior da distribuição, 

como pode ser observado na Figura 9,   onde a participação dessa fonte de renda passou 

de 2,85% para 4,75% ,no primeiro decil ao mesmo tempo, reduzindo de 13,95% para 

11,71% no último decil o que levou à redução do Efeito Concentração (C), de 0,4901 para 

0,4639. 

 

 PARCELA DA RENDA DO TRABALHO FORMAL POR DECIL 2014 – 2018 

 

 
Figura 9: Parcela da renda do trabalho formal por decil - 2014-2018: Fonte:  elaboração própria, com base 
nos microdados da EPH (INDEC) do segundo semestre para os anos de 2014 e 2018. 
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Outro movimento no mercado laboral a ser observado é a redução da participação 

do trabalho informal  na parcela (S), mas um aumento comparavelmente expressivo  em 

seu efeito de concentração (C) indicando que esta parcela de renda, apesar de ser 

fortemente concentrada nas camadas inferiores de renda; no período, passou a ser 

marginalmente menos concentrada, podendo ser um indicativo de que as políticas de 

incentivo ao emprego demonstraram um resultado positivo no mercado laboral para as 

classes mais necessitadas. No entanto, para podermos confirmar a hipótese de que esse 

evento não se trata de um movimento cíclico, teríamos que realizar um estudo detalhado 

sobre o mercado de trabalho, que não é o foco do presente deste estudo. 

Analisando os movimentos das receitas não laborais, a primeira coisa observada na 

distribuição foi um aumento de 5,7% da participação das pensões e aposentadorias entre 

os dois períodos, mas que vemos não ter levado a uma melhor distribuição dessa fonte de 

receita, ao mesmo tempo em que passou a ser participativa, passou também a ser mais 

concentrada nas classes altas e médias, enquanto as outras fontes de receitas não laborais 

não sofreram variações significativas. 

 

 SEGREGAÇÃO DOS EFEITOS QUE COMPÕEM OS ÍNDICES DE GINI DOS ANOS DE 2014 E 2018 

 

 
Figura 10: Segregação dos efeitos que compõem os Índices de Gíni dos anos de 2014 e 2018. Fonte: 
Elaboração própria, com base nos microdados da EPH (INDEC) do segundo semestre para os anos de 2014 
e 2018. 
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VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE GINI POR EFEITO ENTRE 2014 E 2018 

 

 
Figura 11: Variação do Índice de Gini, por efeito, entre 2014 e 2018. Fonte: Elaboração própria, com base nos 
microdados da EPH (INDEC) do segundo semestre para os anos de 2014 e 2018 

 

Enquanto, no artigo de Judzik, Trujillo e Villafañe (2017), a distribuição mais 

igualitária das pensões e aposentadorias foi relevante para, aproximadamente, 21%, ou 2,5 

p.p da redução do Índice de Gini, observadas entre 2003 e 2014; no período de 2014 a 

2018, elas foram responsáveis por um aumento de 0,94 p.p. da desigualdade, o maior efeito 

de aumento entre todas as receitas, seguido pelo aumento de 0,8 p.p. ocasionado pelas 

receitas do trabalho informal. Nesse período, se não houvesse ocorrido um movimento 

inverso do trabalho formal capaz de equalizar todos os outros efeitos, teríamos observado 

um aumento mais acentuado da desigualdade, do que os 0,26 p.p. realizado. 

  

4.2 Dados de 2018 e 2019 
 

Nos anos entre 2018 e 2019, vemos uma depreciação mais acentuada da situação 

econômica e social do país; puxada pela perda de confiança dos investidores 

internacionais, já deteriorada no período anterior, mas que foi acentuada devido à 

ineficiência do governo em controlar a inflação, mesmo com a manutenção de elevadas 

taxas de juros e também a significativa erosão das receitas de exportações (REUTERS, 

2018). Esta última decorreu da quebra de safra da soja argentina no ano de 2018, após a 

maior seca no país, em 50 anos, levando a uma produção 35% menor do que a projetada 

do principal produto de exportação do país, representando cerca de 26% das receitas totais 

de exportação (ARGENTINA, 2019).  
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Colocando-se em dúvida se o país conseguiria honrar os pagamentos de serviço da 

dívida; com essa mudança de expectativas, ocorreu, por parte dos investidores, um 

movimento de venda dos ativos argentinos, depreciando ainda mais o peso (NELSON, 

2019), como apresentado na Figura 9. Essa venda gerou um movimento cíclico de piora 

das expectativas; pois, como grande parte da dívida Argentina estava denominada em 

dólar, a depreciação do peso aumentava o valor da dívida, na paridade com a moeda 

interna, colocando mais pressão com desembolsos de serviço da dívida e se o governo 

seria capaz de quitar essas obrigações. Para tentar controlar essa volatilidade, o governo 

argentino então aumentou as taxas de juros, em abril de 2018 para 40% a.a,, movimento 

apresentado na Figura 12, e realizou cortes de aproximadamente 3 bilhões de dólares nos 

gastos públicos (MOLINA, 2018). 

 

TAXA DE JUROS DE POLÍTICA MONETÁRIA 2017-2019 

 
Figura 12: Taxa e juros de política monetária - 2017-2019. Fonte: Elaboração própria, com base na meta de 
taxa de juros diária, fornecida pelo Banco Central de La República Argentina, entre 2017 e 2019   

 

No entanto, esse movimento agressivo de aumento das taxas de juros não reduziu 

a volatilidade cambial, que continuou a deteriorar a cotação do peso frente ao dólar; 

obrigando o governo a, mais uma vez, recorrer ao financiamento do FMI (Fundo Monetário 

Internacional), como maneira de evitar uma piora da crise e o retorno ao cenário que fora 

observado entre 2001 e 2002, com o Default da dívida.  
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Assim, em junho de 2018, foi fechado um acordo de ajuda entre o governo e o FMI, 

no valor de 50 bilhões de dólares, que seriam desembolsados ao longo de 3 anos; com o 

objetivo de realizar o controle da dívida externa do país; mas exigindo, em contrapartida, 

uma maior austeridade do governo em seus gastos e o controle da inflação; além da não 

intervenção nas taxas de câmbio do país, que estava sendo o maior causador dos 

problemas nacionais (DEUTSCHE WELLE, 2018). Esse retorno das negociações junto ao 

FMI, após o trauma causado à população nos anos 90 e a exigência de fortes cortes de 

gastos governamentais, não foi bem recebido pela população, levando a uma grande 

rejeição de Mauricio Macri e à explosão de greves gerais no país, contra os ajustes 

(DEUTSCHE WELLE, 2018). 

Já nos dois primeiros semestres de 2019, em adição às políticas impostas pelo FMI, 

em conjunto com a aprovação de um orçamento governamental reduzido para o ano, como 

forma de reverter o déficit governamental, que havia atingido 5,3% em 2018  (NELSON, 

2019); a gestão do presidente Macri implementou um congelamento de preços para 

combater a inflação. Tal congelamento atingiu os preços de produtos da cesta básica, 

interrompendo também os reajustes de tarifas de energia e transporte por 6 meses; todavia 

essas ações não garantiram a estabilidade dos preços nem a redução da inflação, se 

compararmos os efeitos observados em diferentes programas de congelamento de preços 

adotados em países latino-americanos, na década de 1990 4. Ainda segundo artigo 

publicado pelo jornal El país (2019), em outubro de 2019, a pobreza atingiu 35,4% da 

população nacional, crescendo 8,1 p.p. entre o mesmo período de 2018.  

Esse conjunto de fatores fez o Índice de Gini argentino alcançar, no segundo 

semestre de 2019, o valor de 0,4323, representando um aumento de 1,13 p.p. 5 em relação 

ao mesmo período de 2018. Esse aumento expressivo, em um período tão curto, demonstra 

a situação calamitosa vivida pelo país. 

Nos dados apresentados na Figura 14, em relação aos mesmos dados apresentados 

para o período de 2014 a 2018; verificamos, na primeira informação, que não ocorreram 

grandes variações nas parcelas de participação (S) de cada fonte de receita, sendo que as 

mais relevantes foram um aumento de 1 p.p. da participação do trabalho autônomo de 0,3 

p.p. da renda, proveniente de transferências governamentais na renda total, em 

 
4 Adicionar informação sobre estudos desses assuntos 
5 Colocar onde mais foram observados aumentos assim na teoria moderna 
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contraposição a uma redução de 1,3 p.p. da participação da renda de pensões e 

aposentadorias.  

Por outro lado, podemos verificar mudanças de grande magnitude nos efeitos de 

concentração (C), majoritariamente apontando para um aumento da concentração na maior 

parte das parcelas de rendimento estudadas. Somente nas rendas de trabalho, esse 

aumento foi de 6,43 p.p. liberado, principalmente, pela elevação da concentração do 

trabalho autônomo e formal, na cauda distributiva esquerda, que não ocorreram devido a 

uma mudança do mercado de trabalho, mas sim devido a uma situação estrutural de países 

com elevada inflação. Nesse sentido, vemos que os trabalhadores assalariados, com menor 

especialização e educação e que se concentram nos menores decis, receberam reajustes 

menores para proteção da inflação, como pode ser observado na Figura 13. Dado que a 

inflação geral acumulada entre julho de 2018 e junho de 2019 para o país foi de 45,3%,  

verificamos que a parcela dos 30% localizados na parte superior da distribuição teve um 

reajuste de suas receitas, em média, de 42% em termos nominais. Mesmo que ainda nessa 

parte da distribuição tenham ocorridos perdas reais na remuneração devido à situação 

econômica drástica do país, vemos que essas perdas foram muito inferiores às observadas 

nas outras partes da distribuição e, principalmente, pelo primeiro decil, em que o reajuste 

médio foi de apenas 26%. Considerando-se o salário médio divulgado pelo INDEC, em 

2019, ocorreu uma perda real de poder de compra de 312 pesos para essa parte da 

população. 
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RENDA MÉDIA POR DECIL 2018 -2019 

 
Figura 13: Renda média por decil - 2018-2019. Fonte: Elaboração própria, com base nos relatórios de 
mercado de trabalho (INDEC) do segundo semestre de 2018 e 2019. 

 

Em relação às receitas não laborais, o aumento da concentração foi puxado pelas 

transferências governamentais em 2,9 p.p.; sendo o único efeito relevante de redução da 

concentração de renda uma diminuição de 3,9  p.p., na parcela de pensões e 

aposentadorias.   

   

  SEGREGAÇÃO DOS EFEITOS QUE COMPÕEM OS ÍNDICES DE GINI DOS ANOS DE 2014 E 2018 

 
Figura 14: Segregação dos efeitos que compõem os índices de Gini dos anos de 2014 e 2018. Fonte: 
Elaboração própria, com base nos microdados da EPH (INDEC), do segundo semestre de 2019. 
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 VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE GINI POR EFEITO ENTRE 2018 E 2019 

 
Figura 15: Variação do Índice de Gini, por efeito, entre 2018 e 2019. Fonte: Elaboração própria, com base nos 
microdados da EPH (INDEC), do segundo semestre para os anos de 2018 e 2019 

 

Em decorrência dos movimentos ocorridos, verificamos que, de maneira semelhante 

ao observado no período de decadência da conversibilidade, mais uma vez as receitas 

laborais tornam-se um fator de aumento da desigualdade, uma vez que, com a alta da 

inflação e a recessão experimentadas pelo país, no período, e sem implantação de uma 

política de manutenção do salário real, verificamos uma deterioração da renda do trabalho 

nas parcelas com menor poder de barganha e que se concentram nos decis inferiores da 

distribuição de renda, enquanto os trabalhadores mais especializados sofrem menos com 

a alta inflação.  

Fica claro que a atuação do governo pelo lado social, mesmo sendo obrigado a 

recorrer ao FMI, permitiu-lhe negociar a manutenção dos gastos sociais e mesmo a 

ampliação marginal dos mesmos (OCDE, 2019). Teríamos experimentado uma variação 

maior do índice de Gini do que os 1,13 p.p. observados, pois, como está exposto na Figura 

15, as receitas laborais foram responsáveis pelo aumento de 2,05 p.p. de aumento da 

desigualdade, mas foram compensadas por um efeito de balanceamento dos gastos 

governamentais com aposentadorias e transferências diretas. 

 

5. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho analisou o comportamento da desigualdade na Argentina,  a 

partir da métrica de decomposição do ìndice de Gini por fonte de receita, podendo assim 

entendermos onde se concentram as assimetrias e como elas respondem à implementação 

de políticas públicas e outras mudanças estruturais na economia. 
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No período estudado, verificamos uma drástica mudança em relação aos anos de 

2003 a 2014, objeto de estudo do artigo de Judzik, Trujillo e Villafañe (2017). Enquanto no 

primeiro período a eleição do presidente Néstor Kirchner e a ascensão de um novo 

momento macroeconômico desencadearam uma rápida recuperação da crise de 2001 e 

levaram o país a um longo período de prosperidade, com crescimento médio do PIB 

argentino de 8,3% a.a. e, inéditos, 11 anos de crescimento contínuo que levaram à redução 

da desigualdade, através do grande aumento do trabalho formal, em contraste ao trabalho 

informal, que teve sua participação gradualmente reduzida; além da criação de uma 

cobertura social mais efetiva da sociedade, aumentando-se a parcela populacional com 

acesso a aposentadorias, por meio de programas, como as moratórias pensionais. 

No entanto, a falha na política de industrialização que poderia ter sido realizada 

durante os anos de crescimento, manteve o país como um exportador de commodities, 

refém de intempéries, como observado em 2018, que reduziu de forma drástica as 

exportações devido à quebra de safra da soja, e do cenário macroeconômico, que se 

alterou fortemente em relação àquilo que era observado no primeiro quinzênio do século 

XXI. O país atravessou um período de aumento da desigualdade e descontrole inflacionário 

e cambial, que acabaram por penalizar a população mais pobre, levando-a a grandes 

perdas nos salários reais dos decis inferiores, em relação ao maior poder de barganha das 

porções mais ricas da sociedade, que conseguiram realizar a manutenção de seu poder de 

compra, mesmo nessas condições adversas. 

Logo o mercado de trabalho, que havia sido o carro chefe na redução da 

desigualdade durante o boom das commodities, voltou a condicionar o aumento do Índice 

de Gini, que só não foi mais expressivo em decorrência da manutenção dos gastos sociais, 

que equilibraram uma parte da tendência de alta da desigualdade nesse momento, mas 

que podem se tornar contribuintes da desigualdade, se a Argentina continuar nessa espiral 

de deterioração econômica, com repetidas tentativas de recorrer ao FMI e sem recursos 

para honrar o pagamento da dívida externa. 
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