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Taxa de desigualdade chega a menor nível no País
Alexandre Melo 
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O nível de pobreza no País caiu 50,64% entre dezembro de 2002 e dezembro de 2010, segundo pesquisa divulgada
pelo centro de política social da FGV (Fundação Getulio Vargas). Segundo o economista da instituição, Marcelo Neri,
em oito anos do governo Lula foi realizado o previsto para 25 anos.

No critério da FGV é pobre o cidadão cuja renda per capita é inferior a R$ 151. A desigualdade dos brasileiros atingiu
o piso histórico desde que começou a ser calculada na década de 1960.

Considerando apenas o período de 2003 a 2009 (veja arte ao lado) o percentual de pobres no País caiu 45,51%. Entre
dezembro 2009 e dezembro de 2010, o recuo neste indicador foi de 16,3%. De acordo com Neri, durante os anos
2000, a renda dos 50% da população menos favorecida subiu 69%.

Os indicadores da FGV reportam a situação nas regiões metropolitanas no País, não considerando a área rural. "É
um dado conservador, porque a pesquisa abrange apenas as regiões metropolitanas e houve avanço significativo no
interior e na área rural", pontua o economista da instituição.

CLASSE MÉDIA - Outro estudo da FGV sobre a representatividade da classe média indica que o número de brasileiros
com renda entre R$ 1.126 e R$ 4.854 totalizou 94,9 milhões de pessoas e ultrapassou pela primeira vez 50% da
população. Esta fatia detinha, em 2009, 46,24% do poder de consumo.

Para se ter ideia, ainda em 2009, cerca de 20 milhões de brasileiros subiram para as classes A e B, de renda maior.
As pessoas que se enquadravam nas classes D e E saíram de contingente 96 milhões para 73 milhões. O grande
símbolo do contingente de 30 milhões de pessoas que passaram a integrar a nova classe média apenas em 2009 é
o emprego com carteira assinada.
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