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O Brasil alcançou, em 2010, um índice de Gini de 0,53, segundo estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) no dia 3 de maio. Trata-se do melhor nível em 50 anos, o que significa que o processo de crescimento da
desigualdade, que teve início na década de 1960 (ainda com JK, diga-se) e se arrastou até a década 1980, foi
neutralizado.

A mesma pesquisa relata que a pobreza no Brasil caiu mais do que pela metade na última década. Isso tudo,
segundo o pesquisador Marcelo Neri, retrata um cenário conservador, já que a pesquisa se restringe às regiões
metropolitanas, enquanto as melhorias foram mais profundas no interior e nas áreas rurais.

A queda média do Gini no período foi de 0,007 ponto ao ano, o que mostra que o país apresentou uma queda
bastante acelerada, quando comparado com outros países (uma queda média de 0,003 já é considerada
acelerada). Vale ressaltar que o índice de Gini é calculado em todo o mundo para medir a desigualdade, e o mesmo
varia de zero, (situação de equidade plena) a 1 (situação em que toda a riqueza seria de apenas uma pessoa).

O que a pesquisa mostra de mais interessante é que a principal variável responsável pela queda foi a melhoria dos
indicadores educacionais. Ou seja, embora as políticas sociais tenham cumprido papel indispensável, foi o
aumento da escolaridade que mais impulsionou a queda da desigualdade. (Nesse momento, cabe uma reflexão:
se, de uma vez por todas, os governantes de todas as esferas reconhecessem a educação como grande
instrumento de desenvolvimento, esse ritmo poderia ser ainda maior.)

A desigualdade histórica no Brasil, porém, é tão alta, que ainda falta muito tempo para que se alcance os países
menos desiguais. Se mantiver o ritmo dos últimos anos, o país alcançará o Gini atual de Portugal, que é de 0,38,
em 2031. Entre os membros da União Europeia (UE), Portugal é o mais desigual. Para alcançar, então, o nível atual
do Reino Unido, 0,34, o Brasil precisará manter o ritmo de queda até 2038. Na UE, entretanto, ele só ganha de
Portugal e Polônia.

Se, enfim, conseguir manter o ritmo atual, o país conquistará um índice de Gini escandinavo (0,25) exatamente em
2050. Comparando com outras pesquisas, até lá o Brasil será a quarta economia (atrás de China, EUA e Índia,
nessa ordem), segundo a PricewaterhouseCoopers (PwC), e usufruirá de uma renda per capita igual à renda atual
dos países da União Europeia.

Para isso acontecer, é necessário garantir que o processo de mudanças no país mantenha esse ritmo nas
próximas décadas. Há um atalho, porém. Para que o Brasil de 2050 chegue antes, é preciso haver mais
investimento na educação pública (pública!). Mais do que uma preferência “ideológica”, isso é uma constatação
estatística.

Postar um novo comentário

* todos os comentários e depoimentos são moderados para evitar práticas de

12/5/2011 Pesquisa da FGV comprova ritmo surp…

jornalopcao.com.br/…/pesquisa-da-fg… 1/2



spam.

      

Rua  2 6  n º 85 ,  Qd. G1 3 , Lt .  1 7  Setor  Mar ista  CEP: 7 4 1 5 0 - 080, Goiân ia  - Goiá s

© Copyright  2010 - Todos os direit os reserv ados

12/5/2011 Pesquisa da FGV comprova ritmo surp…

jornalopcao.com.br/…/pesquisa-da-fg… 2/2


