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Pandemia e desigualdades: super-ricos recuperam perdas  
em tempo recorde, os mais pobres terão que esperar mais de 

uma década 
 
 
As 1.000 pessoas mais ricas do mundo recuperaram todas as perdas que tiveram durante a pandemia 
de covid-19 em apenas nove meses (entre fevereiro e novembro de 2020), enquanto os mais pobres do 
planeta vão levar pelo menos 14 anos para conseguir repor as perdas devido ao impacto econômico da 
pandemia. É o que revela o relatório O Vírus da Desigualdade, a ser lançado pela Oxfam nesta segunda-
feira (25/1) na abertura do Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça. 
 
Em fevereiro de 2020, os mais ricos tinham 100% de suas fortunas. Em março, essa riqueza caiu para 
70,3%, voltando aos 100% em novembro. Para se ter uma ideia da velocidade dessa recuperação, os 
mais ricos do planeta levaram cinco anos para recuperarem o que perderam durante a crise financeira de 
2008.  
 
Em todo o mundo, os bilionários acumularam US$ 3,9 trilhões entre 18 de março e 31 de dezembro de 
2020 – a riqueza total deles hoje é de US$ 11,95 trilhões, o equivalente ao que os governos do G20 
gastaram para enfrentar a pandemia. Só os 10 maiores bilionários acumularam US$ 540 bilhões nesse 
período. 
 
A pandemia da covid-19 tem o potencial de aumentar a desigualdade econômica em quase todos os 
países ao mesmo tempo, revela o relatório – algo que acontece pela primeira vez desde que as 
desigualdades começaram a ser medidas há mais de 100 anos. O vírus matou mais de dois milhões de 
pessoas pelo mundo e tirou emprego e renda de milhões de pessoas, empurrando-as para a pobreza. 
Enquanto isso, os mais ricos – indivíduos e empresas – estão prosperando como nunca. A crise 
provocada pela pandemia expôs nossa fragilidade coletiva e a incapacidade da nossa economia 
profundamente desigual trabalhar para todos.  
 
No entanto, também nos mostrou a grande importância da ação governamental para proteger nossa 
saúde e meios de subsistência. Políticas transformadoras que pareciam impensáveis antes da crise, de 
repente se mostraram possíveis. Não pode haver retorno para onde estávamos antes da pandemia. Em 
vez disso, a sociedade, cidadãos e cidadãs, empresas, governos e instituições devem agir com base na 
urgência de criar um mundo mais igualitário e sustentável. 
 
“A pandemia escancarou as desigualdades – no Brasil e no mundo. É revoltante ver um pequeno grupo 
de privilegiados acumular tanto em meio a uma das piores crises globais já ocorridas na história”, afirma 
Katia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil. “Enquanto os super ricos lucram, os mais pobres perdem 
empregos e renda, ficando à mercê da miséria e da fome.” 
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O relatório O Vírus da Desigualdade detalha como o atual sistema econômico está permitindo que a 
elite dos super-ricos acumule riqueza em meio à pior recessão global desde a crise de 1929 (a Grande 
Depressão) enquanto bilhões de pessoas lutam para sobreviver.  
 
 

• A recessão acabou para os mais ricos, mas continua fazendo estragos entre os mais 
pobres 
 
A pandemia não impediu que os 10 homens mais ricos do mundo conseguissem acumular US$ 
540 bilhões desde o seu início – o suficiente para pagar pela vacina contra a covid-19 para toda 
a população mundial, e garantir que nenhuma pessoa seja empurrada para a pobreza. Enquanto 
isso, a crise do coronavírus deu início à pior crise de empregos em mais de 90 anos. A 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que cerca de meio bilhão de pessoas estão 
agora sub-empregadas ou sem emprego, enfrentando miséria e fome.  

 
Quando o coronavírus chegou, mais da metade dos trabalhadores e trabalhadoras dos países de 
baixa renda viviam na pobreza, e 75% dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo não tinham 
acesso a proteções sociais como auxílio-doença ou seguro-desemprego. 
 

• As mulheres são as que mais sofrem, de novo.  
 
As mulheres são maioria nos empregos mais precários, justamente aqueles que foram, 
globalmente, mais impactados pela pandemia. Se elas tivessem o mesmo nível de representação 
que os homens nesses empregos, 112 milhões de mulheres não estariam mais sob o risco de 
perder sua renda ou empregos. É o caso, por exemplo, das áreas de saúde e assistência social 
que, além de serem mal remuneradas e desvalorizadas, também expõem mais as mulheres aos 
riscos de contaminação por covid-19. 
 

 

• A desigualdade de raça está tirando vidas.  
 
Nos Estados Unidos, 22 mil pessoas negras e hispânicas ainda estariam vivas se tivessem a 
mesma taxa de mortalidade por covid-19 que as pessoas brancas. As taxas de contaminação e 
mortes por covid-19 são maiores em áreas mais pobres de países como França, Espanha e Índia. 
Na Inglaterra, essas taxas são o dobro nas regiões mais pobres em comparação com as mais 
ricas. 
 

• Economias mais justas são a chave para uma recuperação econômica rápida da pandemia. 
 
Um imposto temporário sobre os excessivos lucros obtidos pelas 32 corporações globais que mais 
lucraram durante a pandemia poderia arrecadar US$ 104 bilhões em 2020. Isso é o suficiente 
para providenciar auxílios desemprego para todos os trabalhadores e trabalhadoras afetados 
durante a pandemia e também para dar apoio financeiro para todas as crianças e idosos em 
países de renda baixa ou média.  
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“A desigualdade extrema não é inevitável, mas uma escolha política. Os governos pelo mundo 
precisam utilizar esse momento de grande sofrimento para construir economias mais justas, 
igualitárias e inclusivas, que protejam o planeta e acabem com a pobreza”, afirma Katia Maia. “O 
novo normal pós-pandemia não pode ser uma repetição de tantos erros do passado que nos 
legaram um mundo que beneficia poucos às custas de milhões”, diz Katia, lembrando que a 
recuperação econômica tem que incluir as pessoas em situação de vulnerabilidade. “Não pode 
haver recuperação econômica sem responsabilidade social.” 

 
  
Notas para editores 
 
Os cálculos da Oxfam são baseados nas fontes de dados mais atuais disponíveis. Os dados sobre os 
mais ricos do mundo vêm da lista de bilionários 2020 da Forbes. Como os dados sobre riqueza em 2020 
eram muito voláteis, o Instituto de Pesquisa Credit Suisse atrasou para agosto de 2021 o lançamento de 
seu relatório anual sobre a riqueza no mundo. Isso significa que não pudemos comparar a riqueza dos 
bilionários com a da metade mais pobre do mundo, como fizemos em relatórios anteriores. 
 
De acordo com a Forbes, as 10 pessoas mais ricas do mundo viram suas fortunas crescerem US$ 540 
bilhões entre 18 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Os 10 mais ricos do mundo são: Jeff 
Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault e família, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Warren Buffet, 
Zhong Shanshan, Larry Page e Mukesh Ambani. 
 
O Banco Mundial simulou como um aumento na desigualdade em quase todos os países do mundo ao 
mesmo tempo impactaria na pobreza global.  
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf 
 
Segundo os cálculos do Banco Mundial, se a desigualdade (medida pelo coeficiente de Gini) aumentar 
em dois pontos percentuais anualmente e o crescimento do PIB per capital global encolher 8%, mais 501 
milhões de pessoas estarão vivendo com menos de US$ 5,5 por dia em 2030 (algo em torno de R$ 30), 
em comparação a um cenário em que não há aumento da desigualdade. Como resultado, os níveis de 
pobreza global seriam maiores em 2030 do que eram antes da pandemia começar, com 3,4 bilhões de 
pessoas vivendo com apenas US$ 5,5 (R$ 30) por dia. Esse é o pior cenário calculado pelo banco, mas 
as projeções sobre a retração econômica na maioria dos países em desenvolvimento do mundo estão 
alinhadas a esse cenário.  
 
O pior cenário desenhado pelo FMI (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-
economic-outlook-october-2020)  não vê o PIB global retornando aos níveis pré-pandemia antes do fim 
de 2022. A OCDE alertou que isso provocará um aumento de longo prazo na desigualdade global a menos 
que ações decisivas sejam tomadas. https://www.oecd.org/economic-outlook/  
 
O cálculo da Oxfam de que 112 milhões de mulheres a menos estariam sob o risco de perder seus 
empregos e rendas se homens e mulheres fossem igualmente representados nas profissões mais 
precárias e mal remuneradas – as que foram mais impactadas pela covid-19 – é baseado em relatório da 
OIT publicado em julho de 2020. 
 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_751785.pdf 
 
 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_751785.pdf
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Mais informações:  

Jorge Cordeiro jorge.cordeiro@oxfam.org.br 

(11) 98459-0142 

Regina Terraz regina.alquimiacomunicacao@gmail.com 

(11) 97596-2423 

Soraya Aggege soraya.aggege@gmail.com  

(11) 96320-4415 
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