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OS DEZ PAÍSES MAIS POPULOSOS
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China

EUA

1. China
2. Índia
3. Estados Unidos
4. Indonésia
5. Brasil

1,3 bilhão
1 bilhão

278,4 milhões
212,2 milhões
169,7 milhões

  6. Paquistão
  7. Rússia
  8. Bangladesh
  9. Japão
10. Nigéria

156,4 milhões
146,9 milhões
129,2 milhões
126,7 milhões
111,5 milhões

A EVOLUÇÃO
DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA

Crescimento médio da população 
em relacão ao período anterior

OS INDICADORES NACIONAIS (EM%)
GRAU DE URBANIZAÇÃO

HABITANTES DE 0 A 14 ANOS

HABITANTES COM 65 ANOS OU MAIS

FAMÍLIAS COM CHEFES MULHERES

ESCOLARIDADE DOS CHEFES MULHERES

ÍNDICE DE GINI

RENDIMENTO MENSAL DOS CHEFES DE FAMÍLIA

DOMICÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DOMICÍLIOS COM REDE DE ESGOTO E FOSSA SÉPTICA

DOMICÍLIOS COM COLETA DE LIXO

81,25
75,591991

2000

29,60
34,731991

2000

5,85
4,831991

2000

24,9
18,11991

2000

R$ 769,00

R$ 542,001991

2000

0,609

0,6371991

2000

18,5
6,5

16,2Sem instrução
1 a 3 anos

15 anos e mais

77,8
70,71991

2000

62,2
52,41991

2000

79
63,81991

2000
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O índice mede a desigualdade de renda de um país, estado ou 
cidade. Varia de zero a um. Quanto mais perto de um, pior é a 
distribuição de riqueza na população. O Brasil está entre os 
quatro países de mais alta desigualdade de renda do mundo, 
segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

sendo duas vezes o valor da do Nor-
deste, a renda rural é um terço da
urbana e a concentração de renda
permanece muito elevada.

— Além disso, o Brasil mantém
estruturas que perpetuam a desigual-
dade. Por exemplo, só as crianças de
0 a 6 anos mais abastadas vão à pré-
escola. Logo, as outras chegarão ao
ensino fundamental em desvantagem
para concorrer. Isso também é ser
desigual — lamenta Besserman.

Mulheres reduzem
diferença de renda
l O Censo 2000 também trouxe boas
notícias. As mulheres — mais edu-
cadas do que os homens e cada vez
mais presentes no mercado de tra-
balho — reduziram significativamente
a diferença salarial que há anos amar-
gam em relação aos homens. Em 1991,
os salários das mulheres represen-
tavam 63,1% da renda masculina. No
ano passado, o percentual era 71,5%.

médio do Brasil era de R$ 768,83.
— Essa é a verdadeira medida da

desigualdade. Os 50% dos chefes que
ganham até R$ 350, os mais pobres,
representam apenas 12% da renda
total — explica Vandeli Guerra, chefe
do Departamento de Emprego e Ren-
dimento do IBGE.

Pelo Censo 2000, no Nordeste 50%
dos chefes de famílias ganhavam R$
151 por mês, o equivalente ao salário-
mínimo vigente em 2000. É uma rea-
lidade de toda a zona rural nordestina
e de boa parte das áreas urbanas. Já
no Sudeste, 50% dos responsáveis por
um lar ganham até R$ 460, subindo
para R$ 500 nas áreas urbanas.

Rendimento rural
cresceu mais: 52,6%
l Os residentes nas áreas urbanas
mantiveram, nos anos 90, a tendência
histórica de terem rendimentos mé-
dios mais elevados, R$ 854 contra R$
327 nas zonas rurais. Porém, foi jus-
tamente nas áreas rurais onde se
registrou o maior incremento de ren-
da da década passada, 52,6%, contra
34,9% nas áreas urbanas. O Nordeste
também teve aumento maior no ren-
dimento médio (R$ 448), contra ape-
nas 37% do Sudeste.

Entre tantos motivos, o Nordeste e
as áreas rurais receberam benefícios
sociais e programas de agricultura
familiar e de renda vitalícia para ido-
sos, o que eleva significativamente a
renda dos mais pobres, explica Van-
deli Guerra. Mas seus rendimentos
não cresceram sozinhos e muito me-
nos o suficiente para abocanhar par-
te da renda dos mais ricos. Por isso, a
renda média do Sudeste continua

Flávia Barbosa

O Brasil conseguiu, ao longo
da década de 90, avanços
significativos nas áreas de
educação e infra-estrutura

básica, elevando as condições de vi-
da da população. Porém, dez anos
não foram suficientes para atenuar a
mais perversa das características de
nossa sociedade: a distribuição de-
sigual das riquezas nacionais. Este é o
retrato do Brasil em 1o- de agosto do
ano passado, desenhado pelo Censo
2000, cujos dados foram divulgados
ontem pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

— O país melhorou as condições de
moradia, deu passos significativos em
relação à escolarização de crianças, à
queda da mortalidade infantil. Mas
continua sendo um país de muitas
desigualdades — afirma Sérgio Bes-
serman Vianna, presidente do IBGE.

O indicador que sintetiza o quanto
o Brasil caminha a passos lentos
nesta área, vital inclusive para que se
alcance o crescimento sustentado, é
o Índice de Gini. Ele varia de zero
(distribuição homogênea da renda) a
um (concentração absoluta). Em
1991, o índice brasileiro era de 0,637.
Dez anos depois, estava em 0,609,
uma alteração inexpressiva, nas pa-
lavras de Besserman.

Ceará, o estado mais
desigual do Brasil
l O Ceará é o estado mais desigual do
Brasil, com Índice de Gini de 0,628, de
acordo com o IBGE.

O país que sai do Censo 2000 tem
profundos contrastes. Enquanto a ta-
xa de alfabetização e o acesso à coleta
de lixo são indicadores cada vez mais
universais, a divisão dos rendimentos
dos chefes de famílias permanece
muito concentrada, mesmo com au-
mento de 41,9% acima da inflação, em
todas as regiões geográficas. Em
2000, 50% dos 44,7 milhões de res-
ponsáveis por domicílios (pouco
mais de 22 milhões de pessoas) re-
cebiam até R$ 350 por mês. O salário

FH destaca
ganho na
renda média

Cássia Almeida

BRASÍLIA e RIO

O presidente Fernando Henri-
que Cardoso já disse que as
pesquisas do IBGE — prin-
cipalmente o Censo de 2000

divulgado ontem — mostram avan-
ços significativos na área social.

— A década de 90 não foi perdida.
Pelo contrário. O IBGE mostra que
houve avanços sociais, inclusive no
rendimento médio dos brasileiros —
disse Fernando Henrique.

O ganho de renda real ao qual o
presidente se referiu chegou a 41,9%
na década. Essa taxa foi considerada
expressiva pelo economista da Pon-
tifícia Universidade Católica (PUC) Jo-
sé Márcio Camargo, levando-se em
conta, principalmente, que a primeira
metade de década foi castigada pela
inflação alta e, nesse período, houve a
abertura econômica, que não poupou
empregos nem salários:

— Os resultados foram promis-
sores — afirmou o economista.

Ele destacou o aumento de 45% no
rendimento mediano (que considera
a faixa de ganhos entre os salários
50% mais altos e 50% mais baixos).
Isso significa, segundo o economista,
que quando esse rendimento sobe,

aumenta a distribuição de renda.
Já para o sociólogo Adalberto Car-

doso, do Instituto Universitário de
Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj),
o aumento do rendimento real, mes-
mo tendo sido expressivo em com-
paração com o crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) na década,
não repassou para os trabalhadores
os ganhos de produtividade verifi-
cados nos últimos dez anos:

— A produtividade cresceu bru-
talmente, numa taxa muito superior a
42%, principalmente na indústria. Esse
ganho foi obtido à custa do emprego e
isso não foi repassado para o salário
do trabalhador. Além disso, a taxa de
desemprego é mais alta.

Sociólogo: péssima
distribuição da renda
l Sobre distribuição de renda, o Brasil
continua mal, na opinião dos econo-
mistas. A queda do Índice de Gini (que
mede o nível da concentração de ren-
da, estabelecendo que quando mais
próximo de zero melhor) de 0,637 para
0,609 não é significativa, diz Cardoso:

— Não é uma queda digna de nota.
Ainda é um nível escandaloso de
concentração de renda. Esse índice
não se mexe há décadas.

Ele lembra que o Índice de Gini no
Brasil não reflete o patrimônio e os
investimentos dos empresários, o
que teria um efeito brutal adicional.
Ou seja, segundo o sociólogo, a con-
centração ainda é maior do que capta
as pesquisas do IBGE. Em alguns
países, são usadas as declarações de
renda para o cálculo do índice.

Mesmo reconhecendo que a con-
centração de renda é muito forte,
Camargo diz que os resultados foram
suficientes para deixá-lo satisfeito. n

Economistas consideram
expressivo o aumento de
41,9% nos rendimentos

País tem avanços sociais, renda
sobe mas ainda é concentrada
Metade dos 44,7 milhões de chefes de família ganha até R$ 350 mensais

“Essa é a verdadeira medida da
desigualdade. Entre os chefes de família, os
50% mais pobres têm só 12% da renda total”

Vandeli Guerra, chefe do Departamento de Emprego e Rendimento do IBGE

O mais completo retrato da sociedade
l O Censo Demográfico, realizado a cada dez anos pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é
uma ampla contagem da população e representa a
única fonte de informação sobre as condições de vida
dos brasileiros em todos os municípios e localidades
do país. O Censo 2000 contém dados sobre faixa etária,
gênero, raça, escolaridade, trabalho e rendimentos e
características dos domicílios brasileiros, entre as
quais posse de bens duráveis, acesso a saneamento,
abastecimento de água e coleta de lixo.

A pesquisa foi feita de 1o- de agosto a 30 de novembro
do ano passado, com a aplicação de um questionário
básico em todas as unidades domiciliares. No ques-
tionário, as investigações sobre rendimento limitaram-
se às pessoas definidas como responsáveis pelas
famílias. Em 10% dos domicílios visitados, foi aplicado

um formulário mais completo, com investigações mais
detalhadas sobre a vida das famílias.

Para cobrir a área de 8,5 milhões de quilômetros
quadrados do país, em seus 27 estados e 5.507 mu-
nicípios, o IBGE mobilizou mais de 200 mil pessoas e
visitou mais de 54 milhões de domicílios. A divulgação
dos resultados da pesquisa é feita em etapas e só
termina no início de 2003. Ontem, o IBGE tornou
públicas as informações completas do questionário
básico. São dados sobre renda e escolaridade dos
chefes de família, taxa de alfabetização e faixa etária da
população e condições das residências. Os censos
produzem informações vitais para a escolha de po-
líticas públicas porque ajudam a identificar áreas de
investimentos prioritários em saúde, educação, ha-
bitação, transporte, energia, entre outros.

l Ceará é o estado brasileiro com o maior índice de desigualdade de rendimento
l No Distrito Federal, os chefes de família têm a maior renda média mensal: R$ 1.498 


