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Desconcentrar a renda é o grande desafio  

(Não Assinado)

A concentração de renda não constitui novidade no Brasil. É chaga que nasceu com as Capitanias Hereditárias, 
atravessou os séculos e chega a 2010 como o calcanhar de aquiles nacional. Segundo análise do Ipea, o país vem dando 
passos no caminho da redução do abismo que separa pobres e ricos. De 1995 a 2008, cerca de 13 milhões de pessoas 
saíram da estatística dos miseráveis. Continuam carentes, mas veem uma luz no fim do túnel. Os 26 estados brasileiros 
registraram melhoras. Lentas, porém constantes. A exceção coube ao Distrito Federal. Na capital da República, cresceu 
o hiato que distancia os que têm muito dos que não têm quase nada. Segundo Marcio Pochmann, presidente do Ipea, o 
descompasso se deve ao modelo de desenvolvimento concentrador de renda. A alta remuneração dos funcionários 
públicos, muito superior à paga pela iniciativa privada, é um dos fatores que contribuíram para frear a marcha da 

            aproximação dos polos opostos. Mantido o ambiente saudável, sobretudo a estabilidade econômica e o controle das 
contas públicas, a previsão é que a pobreza extrema seja erradicada do país em, no máximo, 12 anos. É importante, 
porém, evitar retrocessos. Para prosseguir a marcha sem desvios, impõe-se não só buscar políticas novas, mas continuar 
as que se mostraram eficazes. Entre elas, o aumento do salário mínimo, a universalização do acesso à escola, a 
distribuição mais equânime dos recursos públicos. Sabe-se que o caminho da ascensão social passa necessariamente pela
educação. Pesquisa da Fundação Getulio Vargas mostra dado que nenhum governante pode ignorar. Existe íntima 
relação entre escolaridade e salário. A cada ano de estudo, corresponde acréscimo médio de 15,07% na remuneração do 
trabalhador. Não só. O acesso ao saber aumenta em nada menos de 3,38% a oportunidade de emprego. O impacto no 
salário e na ocupação cresce mais aceleradamente com o acúmulo do aprendizado. Um brasileiro com o curso superior 
completo, se fizer um ano de pós-graduação, pode adicionar 47% ao rendimento mensal. Pessoa com ciclo completo de 
educação (18 anos) recebe, em média, 12 vezes mais que uma pessoa sem instrução. O roteiro, pois, para tirar o Distrito 
Federal da dianteira da concentração de renda não é reduzir os salários dos que ganham mais. É aumentar o ganho dos 
que estão no fim da fila. O Brasil, vale frisar, é dos países que apresentam maior retorno da educação.


