
Pesquisa que havia revelado aumento da concentração
de terras indica, na verdade, pequeno recuo no índice

AntônioCarlos Florido
Coordenador doCenso
Agropecuário do IBGE
“Pode ter havido falha no
processamento. Como contato
doprofessor, refizemos os
cálculos tambémpela
metodologia dele e confirmamos
queo índice eramais baixo”

KátiaAbreu
Presidente daCNA
Duvido que foi erro técnico, foi
intencional. Esse censo
escancarou a intenção explícita
de separar a pequena
propriedade do agronegócio”

Alexandre Rodrigues
Jacqueline Farid
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O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) in-
formouontemque cometeuum
erronocálculodoíndicequeme-
de a concentração de terra no
País,divulgadonofimdesetem-
bro. O Censo Agropecuário do
IBGEapurouque em2006 o ín-
dice de Gini no sistema fundiá-
rio havia atingido 0,872, indi-
cando piora na concentração
de terras emumadécada.
Onúmerocorreto, segundoo
instituto, é 0,854, o que leva à
interpretação inversa: um pe-
queno recuo em relação ao re-
sultado de 0,856 apurado no
censo de 1995/1996. Pela escala
de Gini, quanto mais o resulta-
do se aproxima de 1, maior é a
concentração.
Segundo o coordenador do
Censo Agropecuário, Antônio
CarlosFlorido, o erro foi identi-
ficado pelo agrônomo Rodolfo
Hoffmann, especialista emeco-
nomia agrária que dá aulas no
Instituto de Economia da Uni-
versidade de Campinas (Uni-
camp). Alertado pelo profes-
sor, o IBGE refez o processa-
mentodosdadosdocensoedes-
cobriu o erro.
Embora o equívoco tenha si-
do notado na segunda semana
após a divulgação do censo, a
correção só foi informada on-
tem,numanotaà imprensa,pe-
lo IBGE, que também postou
um discreto comunicado em
seu site.

Florido atribuiu o resultado
incorreto a uma falha técnica
no processamento dos dados
apenas no cálculo do índice na-
cional. O resultado dos Esta-
dos, que mostrou aumento da
concentração de terra em São
Paulo (de 0,758 para 0,804) e
recuo em Estados como Mara-
nhão (de 0,903 para 0,864) es-
tão certos, segundo ele.
O técnico do IBGE disse que
o trabalho foi feito às pressas
para divulgação e não houve
tempo para revisão. “Um soft-
ware lê os microdados e pode
ter havido falha no processa-
mento.Comocontatodoprofes-
sor, refizemos os cálculos tam-
bém pela metodologia dele e
confirmamos que o índice era
mais baixo”, afirmou.
Ele admite que acorreção al-

teraa interpretaçãodequea
concentração agrária está
crescendo, mas ressaltou
queonúmerotãopróximoao
do censo anterior indica a
manutençãodo retrato desi-
gual dapropriedadeno cam-
po. A metodologia do Censo
jáhavia sidoquestionadape-
lo ministro da Agricultura,
Reinhold Stephanes, e pela
Confederação Nacional da
Agricultura (CNA), que dis-
cordaramdos resultados.
“Já tínhamos contestado
porque vemos que acontece
o contrário. Lamentamos
ver o aparelhamento do IB-
GE, que hoje não oferece
mais a mesma segurança e
confiabilidade nos seus da-
dos.Duvidoquefoierrotécni-
co, foi intencional. Esse cen-
so escancarou a intenção ex-
plícita de separar a pequena
propriedade do agronegó-
cio”, disse a senadora Kátia
Abreu (DEM-TO), presiden-
te da CNA. “Quando soltam
osdados,buscamasmanche-
tes.Nahora de corrigir, vem
tudo pequenininho, escondi-
do, sem entrevista coletiva.”
OMinistériodaAgricultu-
ra informou que Stephanes
jáhaviasidoinformadodoer-
ro e assessores do ministro
elaboram um relatório para
apontar outros erros. Só
após esse trabalho, ele co-
mentará o assunto. OMinis-
tério do Desenvolvimento
Agrário não quis se pronun-
ciar.OEstadonão conseguiu
contato comHoffmann. ●
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