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 PARABóLICA  

32 milhões melhoram de vida

Entre 2003 e 2008, mais de 25 milhões de brasileiros migraram das classes mais baixas para 

a média, que tem renda mensal domiciliar entre R$ 1.115 a R$ 4.807. O cálculo, feito a partir 

dos dados coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/2008), do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi apresentado segunda-feira pela 

Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa mostra também que, no mesmo período, outros seis 

milhões de pessoas ascenderam à classe econômica de maior poder aquisitivo, a A/B, que 

ganham acima de R$ 4.807 por mês. Quase metade dos mais de 180 milhões de brasileiro 

(49,22%) estão na classe média. Ao todo, em 2008, eram 97,1 milhões de pessoas. A classe

alta tem 10% da população. 

"São 32 milhões que subiram às classes A, B e C. Podemos dizer que meia França entrou 

nesse mercado consumidor", compara o economista Marcelo Neri, do Centro de Políticas 

Sociais da FGV. 

  

A pesquisa calculou também o impacto da crise nas regiões metropolitanas do país, que, em 

janeiro desse ano, tirou 2,7% da população das classes A/B. 

  

"A cada ano, na classe alta, 19 pessoas caíam da AB. Agora, são 25", diz o economista da 

FGV, lembrando que, segundo a Pnad, esse grupo concentra 55% da renda domiciliar do 

país. Logo abaixo, contando somente as regiões metropolitanas, a classe média ganhou 

2,5% da população entre julho deste ano e de 2008, atingindo mais de 53, 2% da população 

brasileira, calcula a FGV. 

  

Fonte: Jornal do Brasil  

  

 

 

  

 

Plano de inclusão digital 
atingirá 4.245 municípios

 Os estudos para a rede, que terá 
conexão considerada rápida - 1 
megabyte (1 Mbps) -, estão em 
estágio avançado

Opep prevê maior demanda 
mundial de petróleo em 2009 
e 2010

 A Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) 
revisou para cima a previsão de 
demanda de petróleo em 2009 e 
2010, em consequência dos 
sinais 

Cai o número de cheques 
sem fundo no país

 Do total de cheques emitidos, 
97,75% foram compensados em 
setembro.

Anatel prepara novo 
regulamento para setor de 
Internet

 Uma das ideias em estudo é 
estabelecer no contrato uma 
velocidade máxima e mínima, e a 
conexão só poderá oscilar dentro 
desta previsão

Custo de vida da classe 
média desacelera 
influenciado por  alimentação 

 A redução foi influenciada pela 
queda de 2,52% no subgrupo de 
semielaborados, como arroz 
(2,50%), feijão (4,66%), frango 
(3,68%) e leite longa vida 
(11,16%

Boletim  Focus traz expansão 
de 0,10% para PIB em 2009 e 
4,80% em 2010

 No relatório antecedente, as 
taxas estimadas eram 0,01% e 
4,50%, respectivamente

Balança acumula saldo de 
US$ 776 milhões em outubro

 Superávit de US$ 22,051 bilhões 
no acumulado do ano é 9% 
superior ao verificado no mesmo 
período de 2008
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