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Renda do trabalho explica queda de desigualdade 
no País 

A renda do trabalho explica 66,86% da queda da desigualdade entre 2008 e 2001, de acordo com estudo do 

Centro de Políticas Sociais (CPS) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Bolsa Família responde por 17%, a 

renda de previdência por 15,72% e as transferências privadas por 0,50%. 

No período, os 10% mais pobres da população brasileira tiveram aumento de renda de 72,45%, enquanto para os 

10% mais ricos esse crescimento de renda foi de 11,37%. 

O restante da população, também dividido em grupos de 10%, mostrou maior alta da renda quanto mais pobres 

eram. Para o economista-chefe do CPS, Marcelo Néri, "esta é a década da redução da desigualdade de renda". 

Néri considera a renda do trabalho superior a de transferências governamentais "até para a satisfação pessoal" 

de quem recebe. Dentro dos programas sociais, porém, ele defendeu o Bolsa Família como o melhor para reduzir 

a desigualdade, porque atinge realmente os mais pobres. Ele classificou o mercado interno e o Bolsa Família 

como dupla de ataque contra a crise: "O Pelé é o mercado interno e o Tostão é o Bolsa Família", comparou. 

Segundo pesquisa do CPS, o Bolsa Família beneficia principalmente a classe E, enquanto o reajuste do salário 

mínimo é melhor para a classe D e a previdência, para a classe AB. Néri declarou-se contra o aumento 

permanente do salário mínimo como o governo pretende fazer, com a consolidação das leis sociais. 

Agência Estado

Vitrine 

 

Walmart 
Fogão 5B Reale Branco  
Por 12 parcelas de R$ 66,58 
R$ 799,00 
Walmart 
Celular 2630 Preto, Câmera 
integrada,  
Por 12 parcelas de R$ 16,58 
R$ 199,00 

Buscar

Page 1 of 2Renda do trabalho explica queda de desigualdade no País - Paraná-Online - O seu Portal de Inf...

6/10/2009http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/398237/?noticia=RENDA+EXPLICA...



 
O Paraná-Online é uma empresa do 

Grupo Paulo Pimentel. 
 

© 1997-2009. Todos os direitos 
reservados.

Editorias:  Almanaque  | Cidades  | Economia  | Esportes  | Mundo  | País  | Polícia  | Política   

Canais:  Automóveis  | Ciência e Tecnologia  | Direito e Justiça  | Downloads  | Gastronomia  | Jogos e Passatempos  | Namoro
Online  | Viagem e Turismo  | Vida e Saúde   

Outros:  Anuncie no Portal  | Assine O Estado do Paraná  | Blog da Mídia  | Cadastre-se  | Celular  | Gráfica GPP  | Newsletter
Ombudsman  | Parceiros  | Promoção  | RSS  | Termos de Uso  | Trabalhe Conosco  | Twitter  | Download Mídia Kit  

Page 2 of 2Renda do trabalho explica queda de desigualdade no País - Paraná-Online - O seu Portal de Inf...

6/10/2009http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/398237/?noticia=RENDA+EXPLICA...


