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Crise global emperra avanço da classe média em 2009, segundo FGV 

10/2/2010 17:39:00 | fonte: Último Segundo  

RIO DE JANEIRO - A ascensão social da classe média no Brasil observada nos últimos anos foi interrompida em 2009 pela crise 

financeira internacional, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O levantamento divulgado nessa quarta-feira 

apontou que, em dezembro do ano passado, a classe C (famílias com renda de 1.115 a 4.807 reais) reunia 53,58% dos brasileiros, 

ante 53,81% no final de 2008. O resultado observado em dezembro de 2008 havia sido o maior da série histórica da FGV."A crise 

impediu que a classe média crescesse mais. 2009 não foi o ano da classe C. Ela se estabilizou, mas está voltando a crescer", afirmou 

o coordenador da pesquisa, o economista Marcelo Neri.Ele ponderou que, desde 2003, a classe média foi a que mais ascendeu 

socialmente. Desde então, o avanço dessa classe social foi de 26%, com a incorporação de 32 milhões de pessoas."A classe C deu 

uma parada. É um mau resultado quando comparado com os cinco anos anteriores, mas bom ao se comparar com os demais 

países",... 
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DJI: ZZ DOW  10420.56   23.80  0.23 %

 NYSE  7158.64  (6.02) 0.08 %

 Nasdaq  2283.45   2.77  0.12 %

 S&P 500  1120.39   1.60  0.14 %

 FTSE 100  5527.16  (6.05) 0.11 %

 DAX  5795.32  (22.56) 0.39 %

 Shanghai  3023.373  (73.63) 2.38 %

 Hang Seng  20575.779  (301.01) 1.44 %

 BSE  16971.699  (28.31) 0.17 %

 IPC  32143.199  (210.34) 0.65 %

 CAC 40  3828.41  (14.11) 0.37 %

 BBDC4.SA 31.84  0.04 (+0.13%)  

0.11 (-0.31%)   VALE5.SA 45.51 
Gadgets powered by Google

Page 1 of 2Notícías: Crise global emperra avanço da classe média em 2009, segundo FGV 10.2

4/3/2010http://www.investmax.com.br/iM/investimentos_bolsa_de_valores.asp?bovespa=177667...


