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FGV vê desigualdade brasileira no menor nível histó rico

Guilherme Serodio

RIO – “A desigualdade social no Brasil está no piso de sua série histórica”. A afirmação é
do economista Marcelo Neri, da Fundação Getulio Vargas (FGV), que divulgou nesta 
quarta-feira a pesquisa “De Volta ao País do Futuro”. O levantamento indica que a 
desigualdade no Brasil vem caindo por 11 anos consecutivos.

O índice de Gini, que mede a desigualdade, calculado a partir da Pesquisa Nacional de 
Amostras por Domicílio (Pnad), da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e do Censo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), variou de 0,595 em 2001 para 0,519
em janeiro de 2012. O número de 2012 é 3,3% menor que o piso histórico, de 1960. O 
índice varia entre zero, um país totalmente igualitário, e 1, que marca o máximo de 
desigualdade.

“Essa queda de 2001 para cá é uma queda espetacular”, afirma Neri, destacando, no 
entanto, que o Brasil continua entre os 12 países mais desiguais do mundo.

No acumulado em 12 meses terminados em janeiro de 2012, o Gini caiu 2,1%. A queda 
no período está 1,6 ponto percentual acima da queda registrada entre os anos de 2002 e 
2008 (-1,5%), quando a crise internacional levou o Gini a subir para 0,3% em 2009. 
“Apesar de a economia ter desacelerando, ela agora está reacelerando com a 
desigualdade em queda, ou seja, a nova classe média vai ser beneficiada”, diz.

Para o economista, “o Brasil está na contramão da sua história pregressa e na 
contramão do mundo”. A tendência de queda da desigualdade também é registrada nos 
outros países da América Latina, embora os índices de desigualdade ainda sejam 
elevados na região. “Dentro do primeiro mundo e nos emergentes a desigualdade está 
explodindo”, diz Neri.

Baseado na Pnad, Neri destaca que no Brasil “a renda dos 50% mais pobres cresceu 
68% em 10 anos e a renda dos 10% mais ricos cresceu 10%, ou seja, a renda dos 50% 
mais pobres está crescendo 580% mais rápido do que a renda dos 10% mais ricos em 
uma década”. Para o economista, os brasileiros mais pobres estão vivendo uma espécie 
de “milagre chinês” e os mais ricos estão em um país relativamente estagnado. A renda 
familiar per capita cresceu 2,7% entre janeiro de 2011 e janeiro de 2012.

A pobreza também cai no Brasil. Baseada nos microdados da PME, a pesquisa “De Volta
ao País do Futuro” indica que a pobreza no país registrou queda de 7,9% entre janeiro de
2011 e janeiro de 2012. Depois de acumular queda de 7,5% entre 2002 e 2008, a 
pobreza no país aumentou 2,1% em 2009 para voltar a cair em 2010 (-8,8%) e 2011 
(-11,7%).


