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Para que possamos entender melhor a evolução de uma sociedade, é necessário ter uma visão 
global sobre o funcionamento dos mercados. Aspectos aparentemente isolados, como o 
processo de inovações tecnológicas, a produção de bens e serviços, o mercado de trabalho e a 
educação, por exemplo, estão intimamente relacionados. Apesar dessas relações tornarem a 
análise econômica mais complexa, faz-se necessário entendê-las para que possamos 
diagnosticar problemas e apresentar soluções que não tenham resultados inesperados.   
 
O que tem acontecido com a sociedade americana, por exemplo? Durante boa parte do século 
passado, a desigualdade nos Estados Unidos se reduziu, o que, aliado ao crescimento contínuo 
da produtividade e do padrão de vida, fez da sociedade americana um lugar onde havia 
oportunidades para todos. Entre 1980 e os dias de hoje, entretanto, a situação alterou-se 
radicalmente. Na década de 80, a desigualdade aumentou rapidamente, tanto pelo aumento 
da diferença entre os rendimentos dos mais ricos e da classe média, como entre a classe 
média e os mais pobres. A partir da década de 90, o ritmo de crescimento da desigualdade 
caiu, principalmente porque a diferença entre a classe média e os mais pobres parou de 
aumentar. Mas a diferença entre os mais ricos e a classe média vem aumentando cada vez 
mais, o que tem levado alguns analistas a afirmar que a sociedade americana está "growing 
apart". O que estaria por trás destas mudanças na estrutura salarial e na desigualdade?   
 
Muitas hipóteses têm sido levantadas, desde o aumento do comércio internacional com a 
China, até o enfraquecimento dos sindicatos, passando pela queda no valor real do salário 
mínimo, a imigração de trabalhadores menos qualificados e os salários abusivos pagos aos 
CEOs das empresas americanas. Um estudo recente, porém, resume todas as mudanças na 
distribuição de renda nos últimos 100 anos a dois fatores: o progresso tecnológico favorecendo 
os trabalhadores mais qualificados e a evolução da educação da população americana (Goldin 
& Katz, Brooking Papers on Economic Activity, 2007).   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Com progresso tecnológico favorecendo os trabalhadores mais qualificados, a única 
forma de reduzir a desigualdade é por meio do avanço educacional 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Segundo os autores desse estudo, a desigualdade resulta de uma corrida perene entre 
tecnologia e educação. Desde o século passado até os dias de hoje, as mudanças tecnológicas 
têm favorecido os trabalhadores mais qualificados, que têm mais facilidade para lidar com 
novos métodos de trabalho e novas idéias. As diferenças no comportamento da desigualdade 
estão no ritmo de crescimento da educação e na natureza dos efeitos da tecnologia sobre o 
mercado de trabalho. No século passado, o aumento da demanda provocado pela tecnologia 
foi superado pelo aumento da oferta educacional, devido ao maior acesso da população 
americana ao ensino médio a depois ao ensino superior. A partir de 1980, o progresso 
tecnológico vem vencendo essa corrida devido à desaceleração da oferta educacional nas 
gerações mais recentes, e por isto a desigualdade tem aumentado.   
 
A partir de 1990, a natureza do progresso tecnológico se alterou, com a utilização em massa 
dos computadores, mas não sua taxa de crescimento. Os computadores complementam as 
tarefas mais abstratas realizada pelos trabalhadores mais qualificados (diretores, consultores e 
profissionais liberais) e têm pouco impacto nas tarefas manuais, como limpeza, cozinha, 
cabeleireiros e vendedores. Mas os computadores substituem as tarefas mais rotineiras, como 
a operação de máquinas e cálculos bancários, que eram realizadas pelos trabalhadores que 
tipicamente compunham a classe média americana. Isto fez com que os salários dessas 
pessoas caíssem, tanto com relação aos mais ricos, como com relação aos mais pobres. Esse 
mecanismo parece ter sido acelerado pelo processo de "offshoring", no qual parte da produção 
das firmas americanas é realizada fora dos EUA. Segundo os autores, isto explicaria o 
descolamento do diferencial dos salários entre os mais ricos e a classe média americana.   
 



E o que tem acontecido no Brasil? Por aqui, o crescimento econômico dos últimos anos tem 
beneficiado a todos os segmentos da sociedade, o que tem diminuído o número de pobres, e 
aumentado a classe média (definida em termos de um intervalo salarial fixo) e o número de 
ricos. Entretanto, isto nem sempre foi assim. A desigualdade cresceu acentuadamente entre as 
décadas de 60 e 80 e vem se reduzindo somente a partir da segunda metade da década de 90, 
mais acentuadamente nos últimos 10 anos. Será que a corrida entre tecnologia e educação 
pode explicar o comportamento da desigualdade aqui também? As pesquisas empíricas 
mostram que sim. Na década de 60, o crescimento acelerado, baseado em capital e novas 
tecnologias, num contexto de estagnação educacional, provocou um aumento da desigualdade. 
Na década de 80, o aumento da desigualdade ocorreu devido à inflação, que corroía o valor 
real dos salários dos mais pobres, incluindo o salário mínimo. Nos anos 90, a educação 
começou a se recuperar e atingiu sua expansão maior nos anos recentes. Desta forma, a 
desigualdade começou a se reduzir.   
 
É interessante notar que, por razões históricas, a expansão do ensino médio nos EUA ocorreu 
no começo do século passado, enquanto no Brasil ela aconteceu no fim da década passada, 
com quase um século de atraso. Assim, a queda na desigualdade que os EUA observaram na 
primeira metade do século passado está ocorrendo no Brasil de hoje. E daqui para frente? 
Supondo que o progresso tecnológico continue favorecendo os trabalhadores mais qualificados, 
a única forma de continuar reduzindo a desigualdade é acelerar o progresso educacional. 
Porém, a taxa de transição do ensino médio para o superior, que era de 50% na década de 70, 
está em 30% hoje em dia. Além disso, a taxa de evasão no ensino superior gira em torno de 
30%. Tudo indica que há um problema de restrição de crédito, pois as pessoas que concluem o 
ensino médio hoje em dia não têm condições de pagar a faculdade. Mas, se a renda das 
famílias continuar crescendo (em parte pela adoção de novas tecnologias), esta restrição 
tenderá a ser relaxada e a educação voltará a aumentar, o que provocará uma diminuição 
posterior da desigualdade, se a velocidade e a direção do progresso tecnológico não se 
alterarem. Análise econômica séria é um negócio complicado...   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 ago. 2008, Brasil, p. A11. 


