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Alberto Graña (Banco Central do Uruguai), Carl Wash (University of California), Alexandre Tombini 
(Banco Central do Brasil), Marcelo Neri (SAE), Erdem Başçı (Banco Central da Turquia) e Charles 

Goodhart (London School of Economics), da esquerda para a direita. 

Ministro da SAE analisa capital dos brasileiros em seminário internacional do BC 

O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), Marcelo 

Neri, fez uma palestra nesta quinta-feira (15) para convidados especiais durante o XVI Seminário 

Anual de Metas de Inflação, organizado pelo Banco Central (Bacen) nos dias 15 e 16 de maio, no Rio 

de Janeiro. O ministro fez uma análise das tendências de redistribuição de renda e capital entre os 

brasileiros nos anos recentes e apresentou os mais atuais dados públicos disponíveis sobre o 

avanço socioeconômico em curso, apontando evidências de sua qualidade e sustentabilidade. 

A maior ênfase foi dada à qualificação do progresso social brasileiro dos últimos anos, buscando 

analisar sua sustentabilidade e o quão estrutural é esse processo. O ministro da SAE trouxe novos 

dados de estoques e fluxos dos ativos das pessoas, em alusão ao desafio lançado pelo presidente 

do Bacen, Alexandre Tombini, que comparou seu trabalho ao do economista francês Thomas Piketty, 

autor de “O Capital no Século XXI”. Neri destacou que o capital residencial representa no Brasil 

aproximadamente metade do estoque de riqueza das pessoas pelos dados do Imposto de Renda, e 

a desigualdade do estoque de riqueza imobiliária é menor e vem caindo em ritmo ainda mais forte do 

que a desigualdade de renda. “O valor médio do capital residencial no Brasil cresceu 39% em termos 

per capita entre 2003 e 2012, mas o mais importante é que o aumento foi maior entre os grupos 

tradicionalmente excluídos da sociedade, como negros, empregados domésticos e pessoas com 

baixo grau de escolaridade, representando uma transformação bastante estrutural. A distribuição do 
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capital residencial é menos desigual do que a distribuição da renda e, nos últimos anos, vem se 

tornando ainda menos desigual”, afirmou Neri. 

O ministro mostrou como o Brasil representa um “espelho do mundo” em vários aspectos: nos níveis 

de renda média, na distribuição da renda e nas recentes quedas da desigualdade. De um lado, o PIB 

per capita brasileiro equivale a 93,7% do PIB per capita mundial, assim como a desigualdade de 

renda no Brasil é bem próxima da desigualdade mundial entre países; por outro lado, o filme da 

desigualdade brasileira nos últimos anos é bem parecido com o que aconteceu à desigualdade entre 

os países do mundo, com forte queda a partir dos anos 2000. Comparando as distribuições de renda 

de alguns países, os dados mostram que a classe média brasileira também é relativamente próxima 

da classe média mundial, muito mais do que a tradicional classe média americana, muitas vezes 

usada como modelo de comparação. Neri ainda ressaltou o “caminho do meio” que o Brasil vem 

seguindo, misturando crescimento com queda de desigualdade. 

Neri ainda apresentou dados atualizados que mostram que o grande motor tanto do crescimento de 

renda como da queda da desigualdade na última década foi o trabalho. Ao contrário do que se 

observa nos indicadores macroeconômicos, não houve desaceleração do crescimento da renda do 

trabalho no período mais recente, o que dá maior sustentabilidade ao processo. “O que mudou foi 

que, no período mais recente, o crescimento da renda do trabalho, talvez por conta de uma escassez 

de mão de obra, tem sido puxado por um aumento de salário, ao contrário do que aconteceu nos 

últimos 10 anos, em que esse crescimento era mais equilibrado entre diferentes fontes”. 
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