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Resumo 
 
A economia brasileira passou por uma transformação significativa durante a última década. Após 

cerca de um quarto de século com muito pouco crescimento do PIB per capita, uma grande 

mudança começou em 2004. O PIB por pessoa (ajustado pela inflação) cresceu a uma taxa anual de 

2,5 por cento de 2003 a 2014, mais de três vezes maior do que o crescimento anual de 0,8 por cento 

do governo anterior (1995-2002). Essa taxa de crescimento foi atingida apesar da crise financeira 

global de 2008-09, que levou o Brasil a uma recessão em 2009; essa comparação inclui o 

desaquecimento dos últimos anos. 

 

A última década viu também novas tendências de redução da pobreza e da desigualdade. Essas 

pronunciadas mudanças positivas foram resultado do crescimento da renda e do emprego, bem 

como da expansão dos programas e gastos sociais por parte do governo. Esses fatores, junto a 

grandes aumentos no salário mínimo real e no emprego formal, ajudaram a aumentar o poder de 

barganha dos trabalhadores. 

 

Desde que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, com o presidente Lula tomando posse em 

2003, a pobreza foi reduzida em 55 por cento, de 35,8 por cento da população para 15,9 por cento 

em 2012. A extrema pobreza foi reduzida em 65 por cento, de 15,2 por cento para 5,3 por cento 

durante o mesmo período. Na última década, 31,5 milhões de brasileiros foram tirados da pobreza e, 

desses, 16 milhões saíram da extrema pobreza. 

 

Também houve grandes mudanças na forma como os ganhos do crescimento econômico são 

distribuídos em comparação com a década anterior. Por exemplo, os 10 por cento de famílias do 

topo receberam mais de metade de todos os ganhos de receita de 1993 a 2002, número que caiu para 

cerca de um terço no período entre 2003 e 2012. Os maiores ganhadores foram os 40 por cento 

abaixo da linha mediana, que quase dobraram sua porção dos ganhos de receita de 11,3 para 21,1 

por cento. 

 

O aumento no crescimento econômico foi a maior contribuição para a redução na pobreza e na 

desigualdade no Brasil na última década. Mas os programas de governo também tiveram um papel 

importante. 

 

Em 2003, o governo brasileiro introduziu o programa Bolsa Família, baseado em um programa de 

transferência de dinheiro já existente. Desde aquele ano, os gastos reais (ajustados pela inflação) com 

o Bolsa Família aumentaram de 4,8 bilhões para 20,7 bilhões de reais, saindo de 0,2 por cento do 
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PIB para 0,5 por cento. O foco é ajudar os extremamente pobres, e o programa permanece bem-

ajustado em seu público-alvo. 

 

Conforme aumentaram os gastos com o Bolsa Família, aumentou também o número de indivíduos 

atendidos pelo programa. De 2003 a 2012, o número de pessoas assistidas pelo benefício subiu de 

16,2 milhões para 57,8 milhões. Em percentual da população, a cobertura aumentou de menos de 9 

por cento em 2003 para quase 29 por cento em 2012. 

 

Em 2011, o Bolsa Família representava mais de 60 por cento da renda daqueles que viviam na 

extrema pobreza, comparado a apenas 10,5 por cento em 2003, quando o programa foi instituído. 

Para os pobres, o aumento foi de 3,1 por cento para 17,6 por cento da renda. 

 

Os gastos sociais têm crescido de forma consistente no governo central desde 2003, saindo de 13 

por cento do PIB para mais de 16 por cento em 2011, último ano sobre o qual há dados disponíveis. 

Visto que o crescimento anual do PIB durante esse mesmo período foi cerca de duas vezes maior do 

que nos 25 anos anteriores, trata-se de um aumento amplo nos gastos, em comparação com 

governos passados. 

 

Política macroeconômica 
De 2010 a 2011, o crescimento do PIB mundial caiu e o crescimento do comércio internacional caiu 

de forma ainda mais aguda. O resultado dessas mudanças externas foi que o valor real das 

exportações brasileiras cresceu apenas 4,5 por cento em 2011 e 0,5 por cento em 2012, em 

comparação com 11,5 em 2010. Isso teve um efeito importante no crescimento econômico. 

 

Ao mesmo tempo, a política macroeconômica do governo começou a desaquecer a economia em 

2010, com uma série de picos nas taxas de juro em abril, o que elevou a taxa Selic, determinada pelo 

Banco Central, de 8,75 em março de 2010 para 12,5 em julho de 2011. O governo também instituiu 

“medidas macroprudenciais” que desaceleraram o aumento no crédito. 

 

Em abril de 2013, o Banco Central iniciou outro ciclo de aumento da taxa de juros, que durou um 

ano. Funcionários do governo destacaram, na época, que a “política monetária, bem como as 

políticas fiscais, está sendo apertada, apesar do fato de a recuperação de crescimento ter começado 

apenas recentemente”. O que se seguiu foi um crescimento negativo no terceiro trimestre de 2013, e 

uma recessão na primeira metade de 2014. 

 

Essas respostas de política monetária indicam que o Banco Central esteve, por vezes, disposto a 

sacrificar o crescimento econômico em nome de forçar uma queda da inflação, mesmo quando a 

inflação vinha de fontes externas (por exemplo, os preços das commodities em 2011) ou quando 
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desacelerar a economia não ajudava em nada a reduzir a inflação, como tem sido o caso dos últimos 

anos. 

 

O Brasil deu passos importantes em direção ao desenvolvimento de uma política industrial durante a 

última década. Os recursos desembolsados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) 

aumentaram de 2,2 por cento do PIB em 2005 para quase 4 por cento em 2013. No total, setores 

prioritários para a política industrial brasileira receberam cerca de 80 por cento dos desembolsos 

entre 2006 e 2012. 

 

O mercado de trabalho 
Tanto o desemprego quando a informalidade – a porcentagem de trabalhadores no setor informal – 

diminuíram consideravelmente na última década. O desemprego chegou a um ápice de 13,0 por 

cento em 2003 e desde então diminuiu de forma bem constante, exceto por alguns pequenos 

aumentos temporários durante a recessão, até os 5 por cento de hoje – uma baixa histórica. 

 

A porcentagem de trabalhadores empregados no setor informal diminuiu de forma aguda, de 22,5 

em dezembro de 2003 para 13,3 por cento em agosto de 2014. Essa virada na direção do emprego 

no setor formal é importante para seguros como aposentadoria, auxílio-doença e benefícios 

assistenciais a pessoas com deficiência; pagamento de férias; e regulamentação de horas trabalhadas. 

Os trabalhadores do setor formal também podem ter acesso a cartões de crédito. 

 

De 2003 a 2014, o salário mínimo real aumentou 76,2 por cento no Brasil. Foi uma grande 

contribuição para a diminuição da desigualdade durante a última década. 

 

Entre 2000 e 2012, a cobertura do seguro-desemprego cresceu 99 por cento. 

 

O crescimento dos salários reais também foi muito importante na última década. Desde 2003, a 

média dos salários reais cresceu 34 por cento. É importante notar que esse crescimento no salário 

real foi mantido mesmo depois de a economia ter desacelerado em 2011. Isso indica uma possível 

mudança institucional no poder de barganha dos trabalhadores brasileiros, o que continuaria 

contribuindo para a redução da desigualdade no futuro. 

 

Uma série de analistas hoje vê o recente crescimento dos salários como ameaça econômica, por ser a 

fonte da forte pressão inflacionária. Segundo essa visão, o mercado de trabalho está “tensionado 

demais”, e a política monetária precisaria ser apertada até que o crescimento dos salários diminua 

como resultado de um maior desemprego. Porém, como indicam os dados deste relatório, ainda há 

folgas no mercado, apesar de taxas de desemprego aberto continuamente baixas. Nem o arrocho 

fiscal, nem o monetário fazem sentido como ferramenta de redução da inflação nessas 
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circunstâncias; a não ser que induzam uma recessão ou depressão séria e prolongada, essas políticas 

provavelmente não reduzirão a inflação ao enfraquecer o mercado de trabalho. 


