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FGV: investimento do brasileiro no futuro cresce ma is do que gastos presentes 

 

SÃO PAULO - Um estudo realizado pela FGV (Fundação Getulio Vargas) mostrou que investimento do brasileiro em seu futuro cresce mais do que os 
gastos em bens de consumo. 
 
De acordo com os dados do Centro de Políticas Sociais da FGV, o potencial de geração de renda familiar - que engloba a inserção produtiva, o nível 
educacional dos membros da família e o uso de tecnologia da informação - cresceu 28% entre 2003 e 2008. Já o potencial de consumo aumentou 
quase 15% no mesmo período.  
 
"Talvez isso reflita o fato de que o brasileiro está se tornando mais formiga e menos cigarra", disse o economista da FGV, Marcelo Néri, segundo a 
Agência Brasil.  
 
Explicação na História   
 
Conforme disse o economista, na década de 1990, que foi "o império do consumidor e o inferno do produtor", se plantaram fundamentos interessantes 
para se chegar ao crescimento maior do investimento no futuro do que nos gastos presentes.  
 
"O brasileiro colocou as crianças na escola, investiu em educação dos chefes de família e isso permitiu que ele recolhesse esses resultados favoráveis 
hoje", destacou.  
 
O cenário construído ao longo dos anos foi importante para ajudar o País a sair mais rapidamente da crise econômica mundial e garantir a 
sustentabilidade das conquistas. "Nos últimos 15 anos, o brasileiro conquistou muita coisa, inclusive a tecnologia de como conviver com a crise, 
investindo em educação".  

 

UOL Celular

Acompanhe as notícias do 
UOL no seu celular: 
celular.uol.com.br  

UOL Widgets

Saiba como ter em seu site 
todas as notícias do UOL: 
widgets.uol.com.br  

Shopping UOL 

Compressores 
Vários modelos e marcas a partir 
de 6X de R$ 54,98.  

Olympikus Mountain 
Por apenas 
R$ 89,90 em 4X SEM JUROS.  

Nokia N95 3G 
8GB GSM em até 12X! Confira 
aqui!  

UOL Links Patrocinados 

R$14.000.000,00 MegaSena 
Seu maior investimento é agora. 
Cadastre-se e ganhe um jogo 
www.loteriabrasil.com.br  

Franquia do Momento 
Conheça a franquia CyberXSat. 
Trabalhe c/ rastreador via satélite 
www.cyberxsat.com.br  

Precisa Gerar Negócios? 
Veja como obter 10.000 pessoas em 
sua carteira de negócios sem custo 
www.dezmil.com  

Reforma de Cadeiras em SP 
Troca de tecidos e peças do escritório! 
Tudo em cadeiras! 
www.duraflexcadeiras.com.br  

Quer Investir em Imóveis? 
Conjunto comercial na Berrini. Entrega 
em 2011. Saiba mais. 
www.imoveisblp.com  

Economia Errada 
Deixar de fazer seguro de carro não é 
economia. Veja aqui os motivos. 
www.seuamanhamerece.com.br  

Curso de Ações E-learning 
Aprenda tudo sobre ações e opções. 
Método inovador a partir de R$20,00 
www.maurimendes.com  

Proteja a sua Empresa, SP 
Serviço de análise e aprovação de 
crédito. SCPC - São Paulo. 
www.consulteoscpc.com.br  

Oportunidade De Negócio! 
Seja seu próprio patrão! Ganhos de até 
R$5000/mês só p/ SP. Cadastre! 
www.osegredododinheiro.com/recruta  

Dificuldade na Ereção? 
Tratamento para disfunção erétil. 
Cuide-se! Agende consulta 
www.promen.com.br  

Gestão de Obras Online 
Controle tudo da previsão de compra a 
finanças com o fluxo de caixa 
www.Primasi.com.br  

Loja Virtual em 24 Horas 
Tenha hoje mesmo sua loja online c/ 
suporte. Cartão, boleto, PagSeguro 
www.loja.pro.br  

Anuncie aqui 
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