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Brasileiro é o povo com maior felicidade futura do mundo, segundo o Gallup
O brasileiro continua a ser o povo com mais confiança no futuro. É o que aponta a mais recente
pesquisa do Gallup World Poll. Com nota 8,8 numa escala de 0 a 10, o Brasil voltou a liderar o
ranking, pelo oitavo ano consecutivo. Segundo Marcelo Neri, “o octacampeonato consecutivo
conquistado pelo Brasil é mais difícil que ganhar a quina duas vezes consecutivas só com dois
bilhetes, com probabilidade de 1/10 elevado a 17. Ou seja, não é aleatório, é uma marca brasileira
particularmente desafiadora para quem tem como missão melhorar o futuro do país como a SAE.
Ninguém vê o futuro com tanto otimismo quanto o brasileiro”, afirma o ministro-chefe da Secretaria
de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri (foto).
A mesma pesquisa, realizada em 138 países, constata que na hora de avaliar sua vida atual, o
brasileiro se dá nota 7,1. Esse é o mais alto resultado da pesquisa para o país e põe o Brasil na 14ª
posição, à frente de países como Itália, Espanha, Irlanda, Portugal, Rússia, Índia, China, Chile, Peru
e Colômbia.
Em sua palestra no Centro Aberto de Mídia João Saldanha, no Rio de Janeiro, Neri atribuiu este bom
desempenho do Brasil na pesquisa à redução da desigualdade e da extrema pobreza; ao contínuo
crescimento da renda do brasileiro e à aquisição de bens como casa própria e automóveis. “A vida
dos brasileiros está melhorando”, disse o ministro.
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Neri citou também que a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, mostra redução da desigualdade e crescimento médio real da renda do brasileiro de
4,35%, acima do Produto Interno Bruto (PIB), nos últimos 12 meses até abril de 2014, edição mais
atualizada para a pesquisa completa.
Os dados da PME mostram que a redução da desigualdade no Brasil é sustentável, segundo o
ministro. “A redução da desigualdade de renda no Brasil é sem paralelo, com exceção talvez do
período pós-guerra para os países ricos”, disse.
Ao final, Marcelo Neri adiantou dados de uma pesquisa ainda inédita do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) sobre as manifestações de rua realizadas em 2013. Os primeiros dados
mostram que em junho do ano passado, 75% dos entrevistados apoiavam as manifestações. Já a
nova pesquisa constatou que esse apoio caiu para 54%.
Os links abaixo trazem mais detalhes sobre as informações apresentadas pelo ministro (arquivos em
formato PDF)
» Apresentação realizada no Centro Aberto de Mídia
» Artigo do Ministro Marcelo Neri sobre “As Novas Transformações Brasileiras”
» Apresentação “Sensibilidade: o País do Futuro”
» Apresentação sobre Manifestações
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http://www.sae.gov.br/imprensa/noticia/materias/brasileiro-e-o-povo-mais-otimista-do-mundo-diz-pesquisado-instituto-gallup-world-poll/

