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 Classe alta brasileira cresce 37% em cinco anos, diz FGV 

Usuário Usuário Lembre-se

Senha Entrar

Mensagens de Hoje Buscar Registre-se! Regras Calendário

 

Notificações

Bem-vindo(a) ao HT Forum!  
 
Você está visitando nosso fórum como visitante, o que lhe dá acesso limitado à maioria das discussões e recursos. Registre-se 
gratuitamente para poder perguntar, responder, usar mensagens pessoais, votar em pesquisas, encontrar os demais membros 
do fórum em eventos na sua região e ter acesso a muitos outros recursos. Para registrar-se basta acessar esta página!  
 
Note por favor que não temos nenhum tipo de afiliação com empresas prestadoras de serviço de TV por assinatura, celular ou 
similares, nem com fabricantes ou assistências técnicas de aparelhos eletrônicos ou similares. Sugerimos tentar usar o 
mecanismo de busca disponível acima para encontrar experiências semelhantes de membros do fórum, entrar em contato 
diretamente com a empresa que forneceu o serviço/produto para você, procurar o PROCON ou ainda a lista telefônica de sua 
cidade. 
 
Leia atentamente as intruções para registro. Se você tiver qualquer dúvida, contate-nos.  
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Isaac Boy 
Membro 

             

Registro em: 14-1-05 
Localização: Belo Horizonte 
Mensagens: 5.126  
Agradecimentos: 244 
Agradecido 329 vezes por 253 msgs 
 
 

Classe alta brasileira cresce 37% em cinco anos, diz FGV  

 
Notícia boa. Na verdade, acredito que muita gente aqui vai descobrir que faz parte da classe alta e não sabia...  
 
Por outro lado, minha empregada doméstica vai achar estranho não ser considerada pobre... Mas a verdade é que, com o salário 
dela, do marido e de uma de suas 3 filhas, a família está "bem na fita", com certeza na classe C e talvez quase chegando na B, 
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mesmo morando em condições muito ruins (favela em bairro muito distante) e dependendo de ônibus, escola e saúde pública, 
com atendimento muito ruim no posto de saúde do bairro dela. 
 

Enfim, essas classificações sempre geram controvérsias....  

 

Mas o fato bom é que há evolução!  

 
 

Citação: 

Fonte: http://br.invertia.com/noticias/noti...1314071&idtel=  
 
___________________________________ 

Clique e assista Porque Eu Odeio Religião...   

  

Classe alta brasileira cresce 37% em cinco anos, diz FGV 
 
Entre 2003 e 2008, 25,8 milhões de brasileiros ingressaram na classe média e cerca de 6 milhões entraram na classe 
alta, de acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgada nesta segunda-feira. No período 
analisado, a classe média aumentou 31,05% e a classe alta cresceu 37,02%. 
 
Conforme o levantamento feito com base nos dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase metade da população brasileira (49,22%) está na classe C, o 
equivalente a 97,1 milhões de brasileiros. Já a classe AB (alta) reunia em 2008 19,4 milhões de pessoas, representando 
10,4% da população, ante 8,3% em 2003. 
 
"O avanço foi revolucionário. Em 5 anos, crescemos meia França", afirmou o coordenador da pesquisa da FGV, o 
economista Marcelo Neri. O crescimento econômico, os programas de transferência de renda e o aumento real do salário 
mínimo são as principais explicações para a ascenção social no País nos últimos 5 anos. 
 
O estudo da FGV aponta que a pobreza caiu nos 5 anos analisados, em 43,04%, o que corresponde a menos 19,4 milhões 
de brasileiros. "O ganho foi fenomenal, mas ainda tínhamos no ano passado 29,9 milhões de miseráveis no Brasil", 
ponderou Neri. 
Pelos critérios da pesquisa, a classe C engloba famílias com renda familiar de R$ 1.115 a R$ 4.807 por mês, a classe alta 
se refere a famílias com renda da família superior a R$ 4.807, e os pobres são representandos por famílias com renda 
inferior a R$ 768. 
 
Consumo  
 
Já o mercado consumidor brasileiro cresceu quase 20% entre 2003 e 2008. No período, cerca de 32 milhões de brasileiros 
ingressaram nesse mercado consumidor nacional, apontou o levantamento. "Ser consumidor é um prestação de serviço 
ao País, ainda mais nesse período de crise", disse Neri.  
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ANTUNES CARLOS 
CRUZEIROMANIA 

             

Nome: Antunes Carlos 
Registro em: 11-3-06 
Localização: Itaúna - Minas Gerais 
Mensagens: 7.240  
Agradecimentos: 120 
Agradecido 285 vezes por 233 msgs 
 
 

Classe Alta  

Isaac Boy, será que eu tô rico, e não tô sabendo :hi lario: ?????.  

 
Não se preocupe em fazer com que uma mulher fique sempre lembrando de você. Procure fazer com que ela nunca te esqueça. 
(Antunes Carlos).  
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Papillon 
Membro 

           

 

Nome: Luiz 
Registro em: 30-6-04 
Localização: Sao Paulo _SP 
Mensagens: 3.842  
Agradecimentos: 60 
Agradecido 92 vezes por 71 msgs 
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