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Sucesso e desafios

Não Assinado

A velocidade das transformações socioeconômicas no Brasil é evidente e, no geral, 
podem ser percebidas a olho nu. E resultam, além da própria expansão da economia, de 
políticas públicas voltadas para o atendimento aos mais pobres, principalmente no que 
diz respeito ao acesso à educação e, por extensão, ao mercado formal de trabalho. 
Melhor que perceber à mera observação tais mudanças é conhecer sua extensão e 
significado, primeiro mérito do estudo "Desigualdade e Renda na Década", feito pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e relativo ao período 2001/2009. Ele nos conta, de 
pronto, que na década o país atingiu o mais baixo nível de desigualdade de renda dos 
últimos cinquenta anos.

No período, a renda dos 10% mais ricos cresceu 10,03% enquanto o avanço no outro 
extremo da pirâmide, considerados os 50% mais pobres, chegou aos 67,93%. Entre os 
20% mais ricos a renda de todas as fontes cresceu 8,8% e a escolaridade 8,2%, 
enquanto entre os 20% mais pobres a renda cresceu 49,52% e a escolaridade 55,59%. O
trabalho da FGV assinala justamente que as transformações anotadas devem ser 
creditadas às melhores condições de acesso à educação e ao mercado de trabalho 
formal. Por outro lado revela que a renda individual dos analfabetos cresceu 47% no 
período, indicativo de que o mercado de trabalho no país está valorizando a sua base. 
Não menos relevantes são as constatações de que a renda individual das mulheres 
cresceu 37,72%, contra 16,63% da renda masculina, e que, no sentido geral, os ganhos 
de renda mais fortes aconteceram nas regiões mais pobres do país.

São registros que assinalam uma evolução altamente positiva, mas que não bastam para
esconder uma realidade ainda sombria para pelo menos um terço da população 
brasileira. Ou para que se ignore que ao ritmo atual serão necessários mais trinta anos 
para que o país alcance o padrão socioeconômico dos Estados Unidos. As mudanças 
verificadas apontam o caminho e também mostram a longa distância que ainda está por 
ser vencida, sugerindo a enormidade dos desafios que a presidente Dilma Rousseff - que
assumiu o cargo prometendo acabar com a miséria no país - tem pela frente. Até porque,
e como assinala a Fundação Getúlio Vargas, o que está por ser feito é justamente a parte
mais difícil.

Difícil mas não fora do alcance. Trata-se, em primeiro lugar, de ampliar o acesso à 
educação contemplando sua qualidade, de atrelar os programas sociais à própria 
educação como porta de acesso ao mercado de trabalho. Segundo, de reforçar 
substancialmente as políticas públicas nas áreas de saúde e saneamento. São as 
condições básicas para a valorização do ser humano e sua efetiva inserção na 
sociedade.


