
“ De acordo com a Fundação Getulio Vargas, o Brasil, conhecido 
por sua desigualdade, agora é um país de classe média. Neri fala 
do ‘retorno à carteira de trabalho’.”
Half na  on, a hundred million ci  zens strong. The Economist, 11 set. 2008

“ Isso é como a fábula de La Fontaine, sobre a formiga trabalhadora 
e a cigarra cantora. Brasil é mais um país de formigas do que
de cigarras.”
Weathering the storm. Newsweek, 25 jul. 2008

“ Nós estamos respeitando as regras de mercado, e fazendo uma 
polí  ca social bastante a  va.”
In Brazil, the ‘middle path’ helps to expand the middle class.
The Washington Post, 3 jan. 2010

“ Bolsa Família tem sido muito mais efi ciente que aumento de 
salário mínimo.”
Amid global gloom, Brazil brims with hope. The New York Times, 30 jul. 2008 

“ Depois de anos de aumento da desigualdade e da miséria, fl oresce 
uma nova classe média, que compra carros e celulares.”
El País

“ Uma década atrás, Neri pensava que era risível o Brasil ser incluso 
no grupo BRIC de economias emergentes: BRICs soava melhor
que RICs.”
CNN

“ Brasil X China: Somos uma democracia, não destruímos tanto 
nosso meio ambiente, estamos nos tornando menos desiguais. 
Nossa qualidade do crescimento é melhor do que da China.”
BBC News 

“ O Pelé, o maior jogador de nossa economia, é o cidadão de baixa 
renda; onde se espera pobreza, se acha pessoas subindo, vivendo 
um sonho americano, ou sul-americano.”
CNBC

Este livro é uma leitura indispensável para entender as profundas mudanças sociais ocorridas no 
Brasil nos úl  mos anos. Marcelo Neri mostra que os grupos que conquistaram os maiores aumen-
tos de renda a par  r de 2003 foram exatamente os que antes foram mais marginalizados: as mulhe-
res, os negros, os analfabetos e os nordes  nos. Além de revelar, por meio do Índice de Felicidade 
Futura, o que mudou na vida das pessoas, com a ascensão de milhões para a classe média, e que o 
povo brasileiro é o que mais acredita em um futuro brilhante.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, 2003 a 2010 

Neri é um incansável, rigoroso e cria  vo estudioso dos temas sociais no Brasil. Este livro será refe-
rência obrigatória para qualquer pessoa interessada em entender o que vem ocorrendo nos úl  mos 
18 anos. Rico em detalhes, escrito de maneira agradável e repleto de exemplos e dados interessan-
tes, o livro ilumina a discussão e ajuda a pensar o futuro. Os ganhos ob  dos são impressionantes, 
mas o trabalho pela frente ainda é enorme. Leia este livro e dê uma cópia para seu deputado e 
senador, ajudará muito!
Armínio Fraga, presidente do Banco Central do Brasil, 1999 a 2003

Neri criou uma agenda de pesquisa fascinante e central. Seu trabalho captura as várias dimensões 
das mudanças na sociedade brasileira decorrentes tanto da boa gestão econômica e da globaliza-
ção quanto da demografi a e da dinâmica social de um país entusiasmado com suas próprias possi-
bilidades. O retrato desta sociedade feliz com suas perspec  vas é composto neste livro com verve e 
rigor. É uma obra indispensável para o bom entendimento das sempre complexas interações entre 
a economia e o social.
Gustavo Franco, presidente do Banco Central do Brasil, 1997 a 1999

“...estudo da Fundação Getulio Vargas do professor Marcelo Neri mostra que, de 2003 até maio 
deste ano, aproximadamente 40 milhões de brasileiros chegaram à classe média [...] é como se 
elevássemos para a classe média toda a Argen  na.”
Dilma Rousseff , a atual presidente do Brasil no Rio, no sorteio da Copa do Mundo e na ONU

“...com o Real, a população pobre diminuiu de 35% para 28% do total. A pobreza con  nuou caindo 
até a  ngir 18% em 2008, fruto do efeito acumulado de polí  cas sociais e econômicas. [...] Existe 
toda uma gama de classes médias às quais se soma o que vem sendo chamado sem muita precisão 
de ‘classe C’ ou de nova classe média.”
Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, 1995 a 2002

“Na úl  ma década, o progresso alcançado pelo povo brasileiro inspirou o mundo. Mais da metade 
desta nação é hoje considerada de classe média. Milhões saíram da pobreza. A esperança está vol-
tando aos lugares em que o medo prevaleceu.”
Barack Obama, presidente dos Estados Unidos em discurso no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

“ Efeitos do salário mínimo, programas de redução de pobreza, 
informalidade [...] enfi m, não há relevante temá  ca social nos 
úl  mos 20 anos que não tenha sido abordada por Marcelo.”
Os 100 brasileiros mais infl uentes de 2010. Época, 11 dez. 2010

 
“ Dois anos depois de implantado o Plano Real, Neri foi o primeiro 
a comprovar o impacto da estabilidade na redução da pobreza 
no Brasil [...] ‘Embaixador da Classe C’ [...] não há como dissociar 
Neri dessa camada. [...] O primeiro pesquisador a mostrar que 
o estrato se tornou predominante na sociedade brasileira [...] 
à medida que a classe C ganha corpo cresce o pres  gio de seu 
‘descobridor’.”
Doutor Demografi a. Veja, 11 jul. 2011

 
“ Neri faz questão de avisar que não é tucano nem pe  sta. Atribui 
o momento promissor da economia brasileira tanto a herança de 
Fernando Henrique Cardoso quanto à fé propalada por Lula.”
Cresceu e veio para fi car. O Estado de São Paulo, 7 fev. 2010

“ Miséria cresceu no 1º ano de Lula.”
O Globo, 2004

“ A desigualdade brasileira em queda desde o início da década
mudou de trajetória com o agravamento dos efeitos da crise 
econômica global.”
Folha de São Paulo, 2009

“ Marcelo Neri da FGV, criador do termo e maior estudioso da 
‘nova classe média’, explica que a designação refl ete o sen  do 
posi  vo e prospec  vo daquele que realizou o sonho de subir
na vida.”
Merval Pereira, imortal da Academia Brasileira de Letras
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