
 

 
 

FGV Social discute as mudanças da distribuição de renda em conferência da ONU no 

Equador e na Finlândia 

 

   

 

 

Marcelo Neri, diretor do FGV Social, realizou palestra em Quito, no Equador, durante a 

“International Conference on Income Redistribution and the Role of Tax-Benefit Systems in Latin 

America”. A conferência teve como objetivo fornecer um espaço de discussão entre acadêmicos 

e formuladores de políticas públicas sobre os impactos das políticas fiscais na redistribuição de 

renda no Equador e em países da América Latina. O evento promoveu o compartilhamento das 

pesquisas mais recentes na área sobre o papel dos sistemas de benefícios fiscais e de impostos 



 

 
 

na redução da desigualdade de renda e da pobreza. O evento foi organizado pelo “Instituto 

Mundial para la Investigación de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones 

Unidas (UNU-WIDER)” com o apoio da “EUROMOD del Instituto de Investigación Social y 

Económica (ISER) da Universidad de Essex” e do “Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)”.  

O diretor do FGV Social realizou 2 apresentações em diferentes painéis durante o evento. No 
primeiro deles, apresentou o trabalho “Top incomes impact on inequality, growth and social 
welfare: combining surveys and income data in Brazil”; resultado do artigo escrito com Marcos 
Hecksher do IPEA e da ENCE/IBGE, que combina os dados do imposto de renda com os obtidos 
na PNAD. O artigo combina os dados dos mais ricos no imposto de renda com os dados gerais 
da população na PNAD para avaliar mudanças na distribuição de renda brasileira. A contribuição 
do trabalho é incorporar simultaneamente à discussão sobre desigualdade, os efeitos sobre a 
média de renda. Isto permite de maneira integrada discutir os impactos sobre bem estar social 
e aferir erros de medida incorridos no processo de junção das bases de dados. 
 
O segundo trabalho apresentado, “Fiscal redistribution in Brazil: 2003-2015”, foi referente ao 
artigo escrito com Manuel Camillo Osorio, bolsista do FGV Social, também presente na 
conferência, além de Rozane Siqueira e José Ricardo Nogueira, ambos do Departamento de 
Economia da Universidade de Pernambuco (UFPE). O artigo decompõe o impacto fiscal dos 
instrumentos fiscais – leia-se os diversos impostos e de transferências públicas - sobre as 
mudanças da distribuição de renda brasileira. 
 
Estiveram presentes no primeiro painel Miguel Niño-Zarazúa da UNU-WIDER e Samir Luna de 
Almeida da Universidade Federal de São Paulo; o segundo painel foi composto por David Arturo 
Rodriguez Guerrero da University of Essex e Carlos Uribe-Terán da USFQ Business School.  
 
Os artigos apresentados fazem parte de uma parceria com a UNU-WIDER (The United Nations 

University World Institute for Development Economics Research) que envolve a formulação de 

papers sobre a desigualdade nos paises gigantes (Brasil, China, India, México e África do Sul).  A 

UNU-WIDER é o primeiro centro de pesquisa da “Universidade das Nações Unidas”. O Instituto, 

que iniciou suas operações há mais de 30 anos, em Helsinque (Finlândia), é um Think Tank, 

Instituto de Pesquisa e Agência da ONU; fornecendo certificação dos dados, análises econômicas 

e assessoria para governos a fim de promover o desenvolvimento sustentável e equitativo para 

todos.   

Veja o vídeo com a apresentação do 1ª e do 2º painel.  

Apresentação em Helsinki/Finlândia 

 




