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Miséria em queda  
 

Adital - A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou, ontem, 28, a pesquisa 
Miséria em Queda: Mensuração, Monitoramento e Metas, em que revela que 
a miséria diminuiu no Brasil. A Fundação atribui esta queda ao crescimento 
econômico e, em particular, à melhor redistribuição de renda em 2004. A 
propor ção de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza caiu de 27,26% 
em 2003 para 25,08% em 2004, segundo a FGV.  

Segundo a instituição, a distribuição de renda de 2004 é mais igualitária que a de 2003 
em todos os indicadores de desigualdade utilizados. Os números de 2003, em relação a 
2002, indicaram que a pobreza subiu neste período; com a queda do número de pobres 
em 2004, a conclusão da FGV é que "no computo geral do biênio, a mis éria caiu no 
Governo Lula". 
  
As grandes cidades, segundo o estudo, apresentaram o maior nível de decrescimento 
da miséria, com a criação de mais de 1,6 milhão de empregos formais no ano passado. 
A queda, de 51% para 47,7%, no nível de pobreza rural pode, disse o relatório, ser o 
resultado de políticas públicas voltadas para o campo. Mas a redução da pobreza no 
campo já segue uma tendência de queda desde 1995, mantendo-se, inclusive, em 
períodos de seca na região Nordeste (1998 e 2001). 
  
O estudo revelou ainda que a causa mais grave da miséria brasileira é a má distribuição 
de renda, e é numa melhor distribuição de renda que está a solução para tirar milhões 
de brasileiros da miséria. Para a FGV, "estamos vivendo um momento de boom 
econômico e este é o contexto ideal para se reduzir as desigualdades, pois é mais 
factível (fazê-lo agora) do que em épocas recessivas quando as perdas estão sendo 
repartidas". 
  
Para auxiliar neste combate à miséria, seria importante também, segundo a FGV, a 
adoção de metas sociais, mas estas precisariam de um monitoramento freqüente para 
que se pudesse avaliar seus resultados. 
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