
dimentos do trabalho, cujo topo da dis
tribuição é a alta classe média. É inapro- 
priado, portanto, deduzir que a concen
tração da renda ou a desigualdade social 
diminuíram, pois a renda dos verdadei
ramente ricos está invisível, podendo, in
clusive, estar crescendo mais rapidamen
te do que a dos não ricos. Se os ricos es
tão fora, as pesquisas podem, no máximo, 
expressar uma redução das desigualda
des em relação à média e à alta classe mé
dia, e não ao conjunto da sociedade.

Apesar de os dados do IBGE não per
mitirem ver os ricos, há fontes alternati-

vas que permitem observá-los. O Rela
tório sobre a Riqueza Mundial 2012, ela
borado pela Capgemini e a RBC Wealth 
Management, apresenta uma perspec
tiva interessante sobre os endinheira
dos - os High Net Worth Individuais 
(HNWIs) são pessoas com mais de 1 mi
lhão de dólares disponíveis para inves
timentos, o que não inclui ativos e pro
priedades pessoais, como residência 
principal, artigos de colecionador e bens 
de consumo durável.

Nele, estima-se que, em 2011, havia 11 
milhões de ricos no mundo (53% deles
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É preciso considerar ainda que também 
temos muitas desigualdades presentes no 
acesso aos serviços. Quanto mais pobre, 
maior é a dificuldade do indivíduo de estu
dar, ter acesso à saúde, transporte adequa
do, morar em condições dignas. Isso por
que nossos serviços públicos são restritos 
e, em geral, de baixa qualidade, o que faz 
com que os mais endinheirados possam 
consumir mais e melhores serviços.

Para se alterar a estrutural desi
gualdade brasileira, deve-se conside
rar o exemplo dos países europeus do 
pós-guerra. Eles mostraram que uma

nos Estados Unidos, no Japão e na Ale
manha), com patrimônio total de 42 tri
lhões de dólares.

No Brasil, estima-se que os ricos pas
saram de 155,4 mil, em 2010, para 165 
mil, em 2011 (6,2% a mais), o maior au
mento entre as maiores economias do 
mundo. Entre eles existiam mais de 
3 mil ultrarricos em 2011, fortemente 
concentrados em áreas de alto padrão 
na cidade de São Paulo - os HNWIs fo
ram separados em três faixas: aqueles 
com ativos entre 1 milhão e 5 milhões de 
dólares, os com ativos entre 5 milhões

e 30 milhões de dólares e os com ativos 
superiores a 30 milhões (ultrarricos). 
Nesses termos, os ricos representariam 
0,08% dos mais de 192 milhões de bra
sileiros e os ultrarricos somente 0,001%.

Mas o fenômeno da desigualdade so
cial é complexo e não envolve apenas di
ferenças de renda. Abrange também o 
trabalho realizado, pois o rendimento 
pode até ser igual, mas uma coisa é tra
balhar como garçom, outra como gari. O 
lugar do trabalho é outro ponto decisivo: 
ser faxineira de uma grande empresa é 
diferente de ser empregada doméstica.
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profunda redução da desigualdade só 
pôde ocorrer via intervenção estatal 
baseada numa estrutura tributária pro
gressiva - os mais ricos pagam mais - 
e num gasto público que universalizava 
os serviços sociais de qualidade.

Os dados da Organização para a Coo
peração e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que incluem os mais ricos, indi
cam que, em meados dos anos 2000, o ín
dice de Gini (uma medida do grau de con
centração de renda, cujo valor varia de ze
ro - perfeita igualdade - a um - máxima 
desigualdade) da Itália era 0,56, da Ale
manha, 0,51 e o da França 0,48, antes dos 
impostos e transferências. Assim, muito 
próximos ao brasileiro. Todavia, depois 
dos impostos e transferências, caem, res
pectivamente, para 0,35,0,30 e 0,28.

No caso brasileiro, não há dados simi
lares para comparar com a situação eu
ropeia. Mas estudos mostram que aqui 
ocorre o contrário: a regressividade da 
estrutura tributária brasileira faz com 
que os 10% mais pobres arquem com 
uma carga tributária de 32,8% da sua 
renda, enquanto o décimo mais rico paga 
22,7%, segundo o Desigualdade e Justiça 
Tributária, do Ipea, de maio de 2008. E o 
gasto com juros, voltado em grande par
te para os ricos, é uma das principais ru
bricas dos gastos do setor público (217,3 
bilhões de reais) - até outubro de 2012.

São inegáveis nossos avanços sociais 
nos últimos dez anos, com grande im
pacto sobre os pobres e miseráveis. A 
retomada do crescimento econômico, a 
melhoria da estrutura ocupacional e de 
rendimentos, da política social e a valo
rização do salário mínimo muito contri
buíram para tal evolução. A recente re
dução da desigualdade entre os não ri
cos no Brasil, com a queda do índice de 
Gini de 0,59 para 0,52 entre 2000 e 2011, 
expressa parte dessas transformações.

Por outro lado, a melhora recente pro
vocou também o encarecimento de di
versos serviços pessoais consumidos pela 
classe média, como o das empregadas do
mésticas, garçons, jardineiros etc., acir- 
rando-se a disputa por espaços públicos, 
como aeroportos e shopping centers, an
tes restritos, e até pelas vias públicas con
gestionadas pela nova frota “popular”.

Tal fenômeno pode ter relevantes 
implicações políticas, como o reforço 
do conservadorismo das camadas que 
sempre se beneficiaram da desigualda
de social na definição de seu padrão de 
vida. E aqui os ricos também ficam in
visíveis. Capazes de sustentar seu di
ferenciado estilo de vida, deixam para 
a classe média o papel de defensora de 
privilégios fundados na desigualdade.

Estudos afirmam que “os primeiros 
anos do século serão conhecidos nos fu
turos livros de História Geral e História 
do Brasil como de redução da desigual
dade”. Entretanto, considerando os cui
dados devidos para a compreensão da 
desigualdade e a invisibilidade dos ricos 
nas informações disponíveis, não pare
ce adequada uma afirmação peremptó
ria. E preciso cautela na análise dos efei
tos estruturais dos avanços sociais re
centes em relação à desigualdade social 
e considerar que há um longo caminho a 
percorrer para a mudança da ainda gra
ve questão social no País. •
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 73, p. 42-45, fev. 2013.




