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Brasil não só está entre os 4 países mais desiguais em estudo do Banco Mundial como tem 
mecanismos para perpetuar situação. 
 
Mais uma vez, o Brasil recebeu destaque negativo em estudo do Bird (Banco Mundial). O país foi 
apresentado ontem como um dos mais desiguais do mundo e envolto no que a instituição chamou 
de "inequality trap" (armadilha da desigualdade). 
 
Campeão da desigualdade social na América Latina, o Brasil só está melhor hoje do que quatro 
países africanos (Suazilândia, República Centro-africana, Botswana e Namíbia), segundo o Bird. 
Pior: o Brasil reúne quase todos os ingredientes possíveis citados pelo estudo "Eqüidade e 
Desenvolvimento" para continuar perpetuando essa situação. 
 
No trabalho, o país ganhou destaque em texto sob o título "Oportunidades desiguais persistem 
por gerações no Brasil". 
 
Nele, o Bird observa que não somente a renda dos mais pobres é um problema, ao lado da falta 
de bons serviços como saúde e educação, mas que não há no Brasil condições e mecanismos de 
interação entre ricos e pobres. 
 
O Banco Mundial vê avanços nos últimos 12 anos, principalmente após a implantação do 
programa Bolsa-Família no governo FHC e sua ampliação no governo Lula, mas constata que eles 
são absolutamente insuficientes para mudar o quadro. 
No trabalho, o Bird considera "eqüidade" como chances iguais a todos, independentemente de 
cor, raça ou nível social. 
 
Elite e poder 
 
Já a "armadilha da desigualdade", segundo o Bird, dá-se quando a elite econômica e política se 
perpetua no poder, criando mecanismos financeiros e legislativos para manter o comando e obter 
vantagens. 
 
Um exemplo clássico no caso brasileiro seria quando o Poder Legislativo ou Judiciário aumenta os 
próprios salários ou se recusa a cortar ganhos previdenciários incompatíveis com os do resto da 
sociedade. 
 
O Bird cita outros exemplos, desde casamentos constantes entre os filhos de uma mesma elite 
política e empresarial à falta de financiamentos em condições iguais para ricos e pobres. 
As desigualdades nos empréstimos revelam mais um problema no Brasil, segundo o Bird: a falta 
de um capitalismo mais avançado. "Se uma pessoa pobre tiver uma grande idéia, jamais 
conseguirá um financiamento bancário nas mesmas condições que alguém rico", diz o estudo. 
 
Na apresentação do trabalho, o economista-chefe do Bird, François Bourguignon, disse que são 
dois os "pilares" do Bird para o desenvolvimento: clima favorável para investimentos nos países e 
concessão de poderes econômicos e sociais para os mais pobres. 
 
"Quanto melhores forem o clima para negócios e a eqüidade social, maior será o potencial do 
crescimento e da distribuição de renda", diz Bourguignon. 
 
Além de falhar na questão da eqüidade, o Brasil também foi colocado, na semana passada, na 
119ª posição entre 155 países em um novo ranking do Bird que avaliou o clima para negócios em 
várias regiões do mundo. 
 



O economista brasileiro Francisco Ferreira, um dos principais autores do estudo apresentado 
ontem, comparou a um "Estado de bem-estar social truncado" a atual situação brasileira. 
 
"O Estado é muito bom em taxar as pessoas e distribuir o dinheiro somente entre os mais ricos. O 
que temos falhado em fazer é gastar mais em áreas onde as pessoas mais pobres mais precisam", 
afirmou. 
 
Ferreira cita como exemplo clássico a educação: filhos de famílias ricas que estudam em bons 
colégios particulares acabam entrando nas universidades públicas. "Subsidiamos na universidade 
pessoas ricas que freqüentaram boas escolas privadas em vez de subsidiar mais pessoas pobres 
em escolas públicas", diz. 
 
O economista afirma que, comparado à Coréia do Sul (um exemplo de país que massificou a 
educação pública de boa qualidade), o Brasil gasta de três a quatro vezes mais com pessoas 
adultas em universidades públicas. 
 
Segundo o Bird, além de todas as dificuldades citadas para romper a "armadilha da 
desigualdade", o Brasil tem um problema adicional, que é uma das cargas tributárias mais altas 
do mundo. 
 
Hoje, ela supera 36% do PIB (Produto Interno Bruto), contra 12% no México, por exemplo -país 
que ainda teria espaço para aumentar impostos para subsidiar os mais pobres. 
 
O estudo do Bird foi lançado na véspera do início da reunião conjunta entre o banco e o FMI 
(Fundo Monetário Internacional). 
 
O FMI deve anunciar hoje uma queda nas projeções de crescimento para as principais economias 
européias, um crescimento de 3,5% para os EUA neste ano e melhora no Japão. Também serão 
conhecidas as projeções para o Brasil e a América Latina. 
 
O Fundo deve ressaltar também que os altos preços do petróleo e investimentos insuficientes 
tanto na produção quanto no refino do produto continuarão a constituir uma ameaça à economia 
global. 
 

 
Leia Mais 
 
Banco prega "revolução pró-mercado"  
Fernando Canzian 
 
Os economistas do Banco Mundial descartam uma "revolução à cubana" para diminuir os níveis de 
desigualdade em países como o Brasil. Dizem preferir o que chamam de "revolução paciente e 
pró-mercado". 
 
O problema é que, além das recomendações diretas que fazem aos próprios países, todas as 
demais sugestões que envolvem o trabalho da própria instituição são contrárias ao que pensam 
seus principais sócios -os países ricos, tendo os EUA à frente. 
 
Na lista de sugestões do Bird há, por exemplo, dois pontos centrais absolutamente contrários ao 
que pregam os países desenvolvidos, como a permissão para que um maior número de imigrantes 
de nações pobres trabalhe no mundo rico e a liberalização do comércio mundial com o fim dos 
subsídios agrícolas. 
 
O Banco Mundial também sugere o aumento da ajuda financeira aos países mais pobres. Na 
semana passada, durante reunião das Nações Unidas em Nova York, por pressão dos EUA os 



países-membros do órgão não adotaram um compromisso mais firme nesse sentido em 
documento final do encontro. 
 
Mas as principais recomendações do Bird são no sentido de que os próprios países interessados 
adotem reformas capazes de reduzir os níveis de desigualdade. 
 
O economista Michael Walton, co-autor do estudo, insere o Brasil na categoria de países que 
poderão diminuir suas iniqüidades sociais "no longo prazo", mesmo levando em conta a 
massificação de programas de renda mínima aos mais necessitados. 
 
Na sua opinião, países como Coréia do Sul, Indonésia e China já fizeram ou vem fazendo esse 
trabalho de maneira mais veloz por meio de "grandes esforços" na área educacional. 
Em uma perspectiva histórica, Walton afirma que EUA e Canadá, por exemplo, estavam há cem 
anos em condições semelhantes às das demais nações latino-americanas. 
 
Segundo ele, os dois países se desenvolveram rapidamente utilizando as mesmas políticas que o 
banco recomenda hoje: mais serviços básicos, acesso a crédito, infra-estrutura e terra e políticas 
antidiscriminatórias. 
 
O economista Francisco Ferreira afirma que, no caso brasileiro, é "insustentável" qualquer esforço 
de aumentar a ajuda social por meio de uma elevação da carga tributária, já muito alta. 
Hoje, boa parte do gasto dito "social" no Brasil não chega necessariamente às pessoas mais 
necessitadas, já que nessa conta estão incluídos as despesas com a Previdência Social. 
"O sistema previdenciário precisa de uma reforma ampla para que haja uma redefinição dos 
subsídios", diz Ferreira. 
 
As mudanças previdenciárias aprovadas no primeiro ano do governo Lula são consideradas 
insuficientes para atingir esses objetivos. 
 

 
 
Leia Mais 
 
Diferença entre ricos e pobres na Argentina cai pela 1ª vez desde 2001 
Maeli Prado, de Buenos Aires  
 
A brecha entre ricos e pobres na Argentina diminuiu no primeiro trimestre deste ano pela primeira 
vez desde a crise econômica que atingiu o país vizinho em 2001, de acordo com estudo da 
consultoria argentina Equis. 
 
Segundo reportagem publicada ontem no jornal argentino "Página 12", a diferença entre a renda 
dos 10% mais ricos e dos 10% mais pobres era de 28,9 vezes no último trimestre do ano 
passado. No primeiro trimestre deste ano, a brecha caiu para 26,9 vezes. 
Desde 2002, quando a diferença entre a renda de ricos e pobres era de 27,1 vezes em outubro, o 
degrau a separar os dois grupos vinha aumentando no país. 
 
De acordo com o estudo, a diferença se reduziu nos primeiros três meses de 2005 porque houve 
uma queda na participação da renda da camada mais rica da população argentina. 
Essa queda, segundo o estudo da Equis, ocorreu em benefício da classe média e da população 
mais pobre do país vizinho. 
 
Ao mesmo tempo, o ritmo de crescimento do emprego formal no país vizinho está se acelerando, 
mostram dados divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho da Argentina. 
A ocupação com carteira assinada subiu 1,1% em agosto em relação a julho. Na comparação com 
o mesmo mês do ano passado, a alta foi de 9,5%. 



 
No mês retrasado, a alta na comparação com julho de 2004 havia sido de 8,9%; ante junho, de 
0,9%. O ministro do Trabalho argentino, Carlos Tomada, afirmou ontem que o trabalho informal 
está caindo no país. "De 100 empregos criados, entre 88% e 89% são registrados", declarou ele, 
segundo a imprensa local. 
 
Tomada ressaltou ainda que o emprego vem crescendo há muitos meses consecutivos no país 
vizinho. "Registra-se 35 meses de crescimento sustentado do emprego, como não havia em 
épocas anteriores", disse. 
 
A economia do país vizinho está se recuperando e o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) 
da Argentina deve alcançar 7% neste ano, segundo estimativas de economistas. 
A alta registrada em agosto foi impulsionada principalmente pela construção, setor no qual o 
emprego registrou um crescimento mensal de 3,7%. A ocupação formal na indústria 
manufatureira subiu 1,3% em agosto em relação ao mês anterior e 0,8% no setor de comércio e 
serviços na mesma comparação. 
 
Essa pesquisa de nível de emprego, mensal, é feita pelo Ministério do Trabalho. A taxa de 
desemprego é divulgada pelo Indec (órgão de estatísticas do governo argentino), cujo último 
dado disponível, do segundo trimestre deste ano, aponta para um índice de 12,1%. No primeiro 
trimestre do ano, a taxa foi de 13%. 
 
 

 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 21 set. 2005, Dinheiro, p. B1. 
 
 
 


