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Resumo: 
O presente trabalho intitulado "A recente evolução da Distribuição de Renda nos municípios do
Litoral Norte do RS" dedica-se a estudar e investigar a forma como a renda está distribuída nas
cidades do Litoral Norte gaúcho. Visa-se, com isto, realizar um diagnóstico comparativo entres
os diferentes municípios, expondo a evolução recente do Índice de Gini. Ora, fez-se necessário
um estudo dedicado à investigação da Distribuição de Renda, primeiramente porque sabe-se
pouco a respeito de como a renda é distribuída na região estudada, uma vez que, embora
existam pesquisas sobre o assunto, a maioria delas concentram-se em abordá-lo em âmbito
nacional, nunca em âmbito regional. Além disso, estudar distribuição de renda faz-se
extremamente necessário, uma vez que a maneira como a renda é distribuída em uma região
pode determinar alguns fatores importantes referentes à mesma, como por exemplo, se a região
está ou não bem desenvolvida economicamente - o que está diretamente relacionado à
qualidade de vida dos moradores dessa região - e como vão comportar-se os indicadores
sociais da mesma (como taxas de analfabetismo, mortalidade, natalidade, saneamento básico e
acesso a luz, por exemplo). Logo, o estudo da Distribuição de Renda e sua análise atuam como
instrumentos vitais na construção da noção de economia regional, bem como é um indicador da
funcionalidade das políticas econômicas do país. Os dados usados neste trabalho advém de
pesquisas realizadas através de censos pelo IBGE, bem como de dados do Atlas do
Desenvolvimento Humano. Estes dados foram utilizados para analisar indicadores econômicos
da região e produzir o diagnóstico da mesma baseando-se no referencial teórico analisado
durante a pesquisa. Até o momento, este trabalho revelou uma tendência que a região pode
estar desenvolvendo: alguns municípios tiveram o aumento de seus rendimentos per capita
acompanhados do aumento da concentração de renda, algo que pode ser claramente visto
quando dividimos a população do município em cinco partes - em todos os casos, um quinto da
população detinha mais de 50% da renda do município (ADH, 2010), ao passo que o último
quinto possuía, em média, 3,5%, revelando a grande concentração de renda existente na
região.
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