
Dados sobre desigualdade global

Um relatório da ONG britânica Oxfam
mostra que o patrimônio das 85 pessoas 

mais ricas do mundo equivale às posses de 
metade da população mundial. Segundo o 
documento chamado Working for the Few
("Trabalhando Para Poucos", em tradução 
livre), as 85 pessoas mais ricas do mundo 
têm um patrimônio de US$ 1,7 trilhão, o 

que equivale ao patrimônio de 3,5 bilhões 
de pessoas, as mais pobres do mundo. 

(Fonte:http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/01/140120_riqueza_relatorio_oxfam_f
n.shtml, 20/01/2014)



A Oxfam observou em seu relatório que, 
nos últimos 25 anos, a riqueza ficou 

cada vez mais concentrada nas mãos de 
poucos. O relatório ainda afirma que a 
riqueza do 1% das pessoas mais ricas 
do mundo equivale a um total de US$ 
110 trilhões, o equivalente a 46% da 

riqueza do mundo. Este valor é 65 vezes 
a riqueza total da metade mais pobre da 

população mundial.



Em 1988, de acordo com o CROP (Programa 
Internacional de Estudos Comparativos sobre a 

Pobreza), os 10% mais ricos do planeta 
dispunham de 64,7% da riqueza mundial.

Em 2002, esses 10% mais ricos passaram a dispor 
de 71,1% da riqueza mundial.

Em 2013, de acordo com o relatório "Credit
Suisse 2013 Wealth Report”, os 10% mais ricos 
do planeta passaram a deter 86% da riqueza 

mundial. 

(Fonte:http://operamundi.uol.com.br/conteudo/reportagens/31831/mapa+da+desigualdade+e
m+2013+07%25+da+populacao+detem+41%25+da+riqueza+mundial.shtml, 17/10/2013)





População mundial: 7 bilhões, dos quais...

• 1,020 bilhão são desnutridos crônicos (FAO, 2009)
• 2 bilhões não possuem acesso a medicamentos 

(www.fic.nih.gov)
• 884 milhões não têm acesso à água potável 

(OMS/UNICEF, 2008)
• 924 milhões estão "sem teto" ou em moradias precárias 

(UN Habitat, 2003)
• 1,6 bilhão não têm eletricidade (UN HABITAT, "Urban

Energy")
• 2,5 bilhões não têm sistemas de drenagens ou 

saneamento (OMS/UNICEF, 2008)

http://www.fic.nih.gov/


• 774 milhões de adultos são analfabetos 
(www.uis.unesco.org)

• 18 milhões de mortes por ano devido à 
pobreza, a maioria de crianças menores de 5 
anos (OMS).

• 218 milhões de crianças, entre 5 e 17 anos, 
trabalham precariamente em condições de 
escravidão e em tarefas perigosas ou 
humilhantes, como soldados, prostitutas, 
serventes, na agricultura, na construção ou 
indústria têxtil (OIT: A eliminação do trabalho 
infantil: um objetivo ao nosso alcance, 2006).

(Fonte: BORON, Atilio, Saiba o que é o capitalismo in www.atilioboron.com/, 12 de Maio de 2010)

http://www.uis.unesco.org/
http://www.atilioboron.com/


Onde moram as pessoas mais ricas do 
planeta?

Em 2013,  havia 199.235 pessoas com mais de US$ 
30 milhões, somando uma fortuna total de US$ 28 
trilhões, segundo o relatório realizado pelo banco 
UBS. A América do Norte tem a maior população 

de super-ricos no mundo, com mais de 60 mil 
indivíduos que, somados, têm uma fortuna de US$ 

9,6 trilhões. Em seguida, aparece a Europa com 
58.065 super-ricos, seguida pela América Latina, 

com 14 mil milionários e bilionários.

(Fonte: http://economia.uol.com.br/noticias/infomoney/2013/09/12/os-paises-onde-moram-
os-super-ricos.htm, 19/09/2013)

http://economia.uol.com.br/noticias/infomoney/2013/09/12/os-paises-onde-moram-os-super-ricos.htm






(Fonte:http://operamundi.uol.com.br/conteudo/reportagens/31831/mapa+da+desigualdade+e
m+2013+07%25+da+populacao+detem+41%25+da+riqueza+mundial.shtml, 17/10/2013)


