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Desigualdade da renda atinge o nível
mínimo no Brasil, aponta FGV
Equipe do Blog , 4 de maio de 2011

A desigualdade de renda no Brasil atingiu seu menor nível histórico na primeira
década do século 21, apontou estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgado
esta semana.

Segundo o documento intitulado “Desigualdade de Renda na Década”, a pobreza caiu
67% entre o período que vai do advento do Plano Real (1994) até o ano de 2010.

De acordo com o economista Marcelo Néri, coordenador do estudo, a renda dos 50%
mais pobres expandiu 68% enquanto a renda dos 10% mais ricos cresceu 10%.

“Fazendo uma comparação, a renda dos mais pobres cresceu como a China e a dos
mais ricos aumentou como num país economicamente estagnado. A renda dos mais
pobres amliou 5 vezes e meia a renda dos mais ricos”, resumiu o economista.

Ainda conforme Néri, a renda dos 20% mais pobres cresceu amparada pelo efeito da
educação e do surgimento dos programas sociais. Ele ainda condicionou o recuo na
desigualdade ao mercado de trabalho, em evolução.
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