
UmacrisenahoracertaeumsustodeUS$40bilhões

ANÁLISE

CriseeconômicapegaoBrasilno
augedociclodeavançossociais
IBGE aponta queda na desigualdade e no desemprego e aumento da renda, embora ainda abaixo do nível de 1998

Rui Nogueira

●●●APesquisaNacional porAmos-
tra deDomicílios (Pnad) expôs o
excepcional ritmo de crescimento
doBrasil pré-crise, vai deixar o
presidente Lula eleitoralmente
aindamais eufórico,mas também
ajuda a explicar os temores do
governopor trás da blague da
“marolinha”. A verdade é que Lu-
la temeu, antes da crise, que o
crescimento ficasse entalado no
gargalo da infraestrutura. E te-
meu, depois do estouro brutal da
crise, em setembro de 2008, que
meia dúzia de empresas brasilei-
ras, grandes exportadoras, acen-
dessemo rastilho de uma grave
crise financeira.
Emuma reunião comassesso-

res, Lula confessou o primeiro te-
mor. O presidente disse que a cri-
se “chegara emboa hora”. E com-

pletou o raciocínio admitindo que
estava difícil conciliar a demanda
por infraestrutura como cresci-
mento econômico acelerado –
comoPIB podendo dar umpulo
de 7%ao final de 2008.
“Lula é tão sortudo que ga-

nhouuma crise na hora certa para
escapar de umapagão”, relatou
umdosministrosmais próximos
do presidente ao contar ao ‘Esta-
do’ a reunião emque Lula disse
reservadamente o que não admite
empúblico.
Opresidenteestá festejando

agoraaprevisãoda“marolinha”,
masoBrasil tambémesteveàbei-
radeenfrentar umacrise financei-
ragravíssima.Naprimeira semana
deoutubro, quandoMeirelles eo
ministrodaFazenda,GuidoMante-
ga, já estavamemSãoPaulo, e se
preparavamparaembarcar rumo
aWashington, ondeparticipariam

das reuniõesdoG-20edoFMI,
Lulamandoupegar um jatinhoe
voltar correndoparaBrasília.
Ummês depois da crise, quan-

do oBC já havia contabilizado o
tombodas grandes empresas ex-
portadoras comos derivativos,
Meirelles botou namesa uma con-
ta na casa dosUS$40bilhões e a
certeza de que, se oBC não agis-
se fornecendo a necessária enxur-
rada de dólares, parte do sistema
financeiro e as empresas iamà
lona. Algumas exportadoras ha-
viam jogado nos derivativos a pro-
dução e lucro de até quatro anos.
Sim, quatro anos.
OpresidenteLula tremeue

suou.Oficialmente,MantegaeMei-
relles voltaramparaBrasília, na-
queledia9deoutubrode2008,
porqueLula precisou “darorienta-
ções” sobre comoeles deveriam
agirnas reuniõesdosEUA. ●

NADP

●●● APnad é omais amplo le-
vantamento sobre a realidade
do País. Apura características
domiciliares em relação ao
acesso a bens e serviços, edu-
cação, trabalho e renda. Tudo
associado a aspectos demo-
gráficos, como fluxomigrató-
rio e taxa de natalidade. Em
2008, doismil pesquisadores
entrevistaram391.868 pes-
soas em 150.591 domicílios.

PESQUISA NACIONAL POR
AMOSTRA DE DOMICÍLIOS 2008

Fernando Dantas
Wilson Tosta
RIO

Último retrato do Brasil antes
do aprofundamento da crise
mundial, em setembro do ano
passado, a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad) de 2008 mostra o País
noaugedeuma fasedeavanços
de quase cinco anos. Houve re-
corde na criação de empregos
formaisecontinuidadenaredu-
çãodadesigualdade,noaumen-
to da escolarização de jovens e
nareduçãodotrabalho infantil.
Masaamostratambémreve-

la problemas. Caiu o ritmo de
reduçãodadesigualdadederen-
da do trabalho. Houve pouco
avançonareduçãodoanalfabe-
tismo – a taxa até subiu na Re-
gião Sudeste. Em alguns Esta-
dos, houve queda na proporção
decriançasmatriculadasnaes-
cola. E, embora a renda tenha
crescido mais uma vez, como
ocorre desde 2005, o trabalha-
doraindaganha,emmédia,me-
nos do que em 1998.
A sondagem, divulgada on-

tempelo InstitutoBrasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
também informa que, pela pri-
meira vez, a soma de pardos e
pretos já representa a maioria
absoluta da população (50,6%),
mascaiutantoaparceladebra-
sileiros que se assumem como
negros quanto a de brancos.
“A desigualdade continua

caindo. A velocidade, como já
se esperava, nãomanteve o rit-
mo em que se encontrava, mas

onívelmédio de renda de todos
os grupos da população cres-
ceu”, afirmou o presidente do
IBGE, Eduardo PereiraNunes.

DESEMPREGO
NaPnad2008,ataxadedesem-
prego de 7,1% registra a maior
baixa desde 2001 (na realidade,
desde 1996, mas aí é preciso
usar a taxa sem a zona rural da
Região Norte, que em 2008 foi
de7,2%).Alémdisso,oaumento
do número de carteiras assina-
das foi de 2,1milhões, ou 7,1%, e
há um grande aumento tanto
da população economicamente
ativa quanto da população ocu-
pada – neste último caso, de 2,5
milhões, ou 2,8%.
A renda média, por sua vez,

prossegue no processo de ex-
pansãoiniciadoem2004,eade-
sigualdade cai pelo sexto ano
consecutivo (e até pelo décimo,
no caso da renda domiciliar),
mas ainda não foi o suficiente
para fazer o trabalhador brasi-
leiro retornar ao nível alcança-
do em 1998. Na renda do traba-
lho, há uma desaceleração no
ritmo de crescimento e de que-
da da desigualdade, na compa-
ração com 2007 e outros anos
precedentes.

OpesquisadorRicardoPaes
de Barros, do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada
(Ipea), ficouanimadocomosre-
sultados. “A primeira impres-
são é boa: a desigualdade cai, a
rendasobe,odesempregocai, a
participaçãonomercadodetra-
balho sobe; parece ser tudo o
que todo mundo pediu a Deus,

uma melhora generalizada na
qual ospobresganharamainda
mais que osoutros”, diz, ressal-
tandoqueaindanãoanalisouos
dados de forma aprofundada.

Ex-presidente do IBGE, o
economista Sérgio Besser-
manconstata que aPnad 2008
reflete “o pico de um ciclo que
acabou com a crise”. E ponde-
raqueoavançoeconômico,pu-
ro e simples, não garante me-
lhorias na desigualdade. “Fal-
ta uma política estruturante

de distribuição do conheci-
mento”, comenta.

SegundooscálculosdeMar-
celo Neri, diretor do Centro de
Políticas Sociais (CPS) da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), a
pobreza caiu 12,07% em 2008,
para um nível de 16,02% da po-
pulação. A queda foi um pouco
acima da redução média anual
desde2003, de 10,6%.Em2003,
apobrezaatingia 28,05%dapo-
pulação,deacordocomoscrité-
rios doCPS.

EDUCAÇÃO
Na educação, a Pnad mostra o
aumento de 97% para 97,5% na
proporçãodecriançaseadoles-
centesde6a14anosfrequentan-
doaescola,dadoqueseconjuga
com a queda no trabalho infan-
til – de 2007 para 2008, quase
400 mil jovens de 5 a 17 anos
deixaram de trabalhar. Nos
dois casos, porém, os índices se
mostraramcomdistorçõesede-
sigualdades.

Em seis Estados – Roraima,
Santa Catarina, Pernambuco,
Alagoas, Goiás eRioGrande do
Norte –, houve redução na pro-
porção de jovens matriculados
naescola.Eo trabalhodosmais
jovens,comidadesde5a9anos,
passou de 1% para 0,9% de um
ano para o outro. “Não caiu na-
da”, criticouaprofessoraRosa-
naMorgado,daEscoladeServi-
çoSocialdaUniversidadeFede-
ral doRio de Janeiro (UFRJ).

A pesquisa também revela a
continuidadedoprocessodeen-
velhecimentodapopulaçãobra-
sileira, acelerado pela contínua
queda da taxa de fecundidade,
que saiu de 1,95 filhos por mu-
lherem2007para1,89em2008.
A Pnad foi a campo em setem-
bro do ano passado, mês do co-
lapsodoLehmanBrothers, que
deflagrou o pior da crise mun-
dial.Mas os 2,5mil pesquisado-
res, que ouviram 391 mil pes-
soas em 150mil domicílios, não
captaram os efeitos da crise,
que só começaram a ser senti-
dos na economia real em mea-
dos do último trimestre do ano
passado. ●

PERFIL–Pardos
e pretos formam
maioria absoluta
da população
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 set. 2009, PNAD, online.




