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O Globo 

RIO e BRASÍLIA - Depois de ver a desigualdade no mercado de trabalho brasileiro cair 2,4% em 2007, os números de 2008 frustraram. A queda no Índice de 
Gini, que mede a concentração de renda e quanto mais perto de zero mais igualitária é a sociedade, foi de 1,3% e trouxe a pergunta: o que aconteceu para diminuir 
o ritmo no caminho da igualdade? Os especialistas ainda estão cruzando dados para responder com exatidão a essa pergunta, mostra reportagem do Globo, nesta 
terça-feira.  

Uma das explicações é a melhora no mercado de trabalho, com o aumento de 2,5 milhões no número de ocupados, fazendo a taxa de desemprego despencar de 
8,1% para 7,1% . Para o economista Marcelo Neri, da Fundação Getulio Vargas (FGV), o mercado gerou muito emprego e incluiu trabalhadores sem renda, os 
mais pobres.  

Leia também: Entre 2003 e 2008, 31 milhões de brasileiros subiram de classe social  

- Isso gera efeitos na medição da desigualdade. Quando essas pessoas são absorvidas pelo mercado, faz a desigualdade cair mais devagar - diz ele, lembrando que 
os salários oferecidos, nesse caso, são menores.  

E a Pnad mostrou isso, o número de trabalhadores sem remuneração caiu 13,2%, o que representou menos 701 mil pessoas nessas condições.  

Neri usa a renda domiciliar per capita, incluindo as pessoas sem renda (e não inclui ganhos do trabalho), e nessa medida o Índice de Gini está caindo na mesma 
proporção: 1,3% em 2007 e 1,15% em 2008.  

Leia a reportagem completa no Globo Digital (conteúdo exclusivo para assinantes)  

Links patrocinados 
 
Comprar e Vender Ações 
Facilidade para Investir em Ações pela Internet. Faça um Teste. 
www.WinTrade.com.br 
 
Obesidade Nunca Mais. 
Método Comprovado Contra Obesidade Perca 8kg em 22 Dias! Confira. 
www.kitdieta.com.br 
 
Empregos Manager 
180.000 novas vagas abertas Seu próximo emprego está aqui. 
www.Manager.com.br 
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Mais ofertas de imóveis, autos, empregos ou mix ? Acesse o Zap. 
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