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Nem PIB fraco reduz a felicidade do brasileiro

Não Assinado

A crise internacional pode ter sacudido a confiança de governos, investidores e empresas
ao redor do mundo, mas não afetou o otimismo nem o bolso dos brasileiros. Pelo 
contrário. Além de resistir melhor às turbulências externas, o Brasil ficou menos pobre e 
menos desigual ao longo de 2011, mesmo em um ano de desaceleração do crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB).

Não por acaso, o país também levou, pelo quarto ano seguido, o título de nação com o 
povo mais feliz e satisfeito com as perspectivas para os próximos anos — o ranking conta
com de 156 concorrentes.

As conclusões são do estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgado ontem, que 
mostra um crescimento de 2,7% na renda familiar per capita média nos 12 meses 
encerrados em janeiro. O percentual de crescimento foi o mesmo acumulado entre os 
anos de 2002 e 2008, segundo o coordenador da pesquisa, professor Marcelo Neri. No 
mesmo período, a pobreza caiu 7,9%. Para ele, o avanço podia ser maior, não fosse o 
freio na economia. 

“Não foi um resultado espetacular, mas foi muito bom. O que torna o quadro muito mais 
positivo é que a queda da pobreza veio acompanhada com a redução da desigualdade”, 
comentou. 

Usado para medir a distância entre os países mais ricos e os mais pobres, o índice de 
Gini do Brasil caiu 2,1% nos 12 meses até janeiro para o menor patamar desde 1960. A 
redução foi quase duas vezes mais acelerada do que a dos primeiros anos da década 
passada. “É um dado fantástico, porque mostra que a renda aumentou e está na base. 
Faz a classe média aumentar e também empurra mais gente para as classes A e B”, 
detalhou Neri. 

A expectativa é de que, até 2014, mais 12 milhões de pessoas ingressem na classe C e 
outros 7 milhões subam para as classes A e B. “É um novo fenômeno social no Brasil. 
Uma nova classe A e B, que deve estar na mira dos estudos e análises dos 
pesquisadores daqui para frente”, estimou. 

A combinação entre renda mais alta e desigualdade em queda fez com que o brasileiro, 
naturalmente otimista, atribuísse a si próprio nota média de 8.6 no quesito expectativa de
satisfação futura, liderando o Índice de Felicidade Futura, calculado há quatro anos pela 
FGV. O IFF brasileiro superou o de países desenvolvidos, como o da Dinamarca (8.1) e 
Suíça (7.8). A Síria ocupa o último lugar, com IFF de 4.7.


