Resumo de Desigualdade & caminhos
para uma sociedade mais justa
Por que a distribuição de riqueza é a saída para o Brasil retomar o
crescimento? “Após passar vinte anos no mercado financeiro, Eduardo
Moreira percebeu que estava “olhando para o lado errado”; e, mais grave,
“era um dos responsáveis pelo maior problema que o mundo vive há
séculos”: a desigualdade.
O livro apresenta os circuitos que conectam essa formidável fábrica de
desigualdades na qual vivemos. Com linguagem acessível, são explicados
os conceitos de redistribuição de renda, impostos sobre renda e
patrimônio, o papel do crescimento na geração de riquezas, a questão da
propriedade privada, o papel dos bancos privados e a “crueldade” do
mecanismo de endividamento do poder público, que gera dinheiros para
um “grupo seleto” de membros da comunidade, mas não gera riqueza
para as nações.
O livro analisa o real significado de “riqueza”, seu processo de criação e
distribuição e suas consequências na vida das pessoas. A riqueza sem
dinheiro não é capaz de manter uma comunidade viva e forte; e o dinheiro
sem riqueza não tem valor algum, afirma o autor.
Com base em Karl Polanyi (A grande transformação), o autor aponta que
existem mecanismos que atuam para amortecer os efeitos de
concentração de riqueza. Numa sociedade democrática, na qual o sistema
político representa os interesses do conjunto da sociedade, o Estado pode
atuar para redistribuir renda pela implantação de políticas sociais e pela
adoção de sistema tributário que incida proporcionalmente mais sobre a
renda, os lucros, o patrimônio e a herança dos mais ricos (como fazem os
países do países no norte na Europa).
Esse livro é imprescindível no Brasil. Somos a nação mais desigual do
mundo; temos logo passado escravocrata; e ainda não enfrentamos,
sequer, as desigualdades do Século 19.” Eduardo Fagnani - Professor do
Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos

Sindicais e do Trabalho (CESIT) e coordenador da rede Plataforma
Política Social.
Acesse aqui a versão completa deste livro

