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Classe média brasileira deve ter mais 13 milhões at é 2014--FGV

Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO, 7 Mar (Reuters) - Mais 13 milhões de brasileiros devem ascender à 
classe média até 2014, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que mostrou 
ainda uma redução na desigualdade social no país. Os cálculos são do economista 
Marcelo Neri, especialista em políticas sociais.
"O maior número de pessoas nas escolas, a estabilidade da economia e as políticas 
sociais estão provocando um movimento social no país. A classe média tem três booms: 
na época do milagre econômico, na criação do real e depois de 2003", declarou a 
jornalistas o economista do Centro de Pesquisas Sociais da FGV.
Segundo ele, de 2003 a 2011, 40 milhões de brasileiros entraram na classe média.
Já a classe AB deve receber até 2014 um contingente de mais 7,7 milhões de pessoas, 
quase o mesmo volume de pessoas observado entre 2003 e 2011, que foi de 9,2 
milhões.
"Hoje falamos muito da classe média, mas acho que no futuro vamos falar mais da 
classe mais alta. Muitos já chegaram à classe média e em breve pode ser um nova 
classe média", declarou Neri, lembrando que até 2014 a classe C deve saltar 11 por 
cento e a AB, 29 por cento.
Estimativas do economista da FGV apontam que o Brasil tem atualmente 105,5 milhões 
de pessoas na classe C (média). Os últimos dados do IBGE referentes a 2011 apontam 
que a população brasileira era de cerca de 192,3 milhões de pessoas.
Marcelo Neri destacou que se a classe C representava pouco mais da metade da 
população brasileira em 2009 (50,4 por cento), em 2011 subiu para 55,5 por cento e em 
2014 deve representar 60 por cento do população nacional.
A desigualdade social no Brasil continuou em queda em 2011 pelo 12o ano consecutivo. 
Com base no índice de Gini chegou a 0, 5190 em janeiro de 2012 contra 0,5377 em 
2010. Em 2001, a taxa era de 0,5957. Pelos critérios do índice de Gini, quanto mais perto
de zero, menor é a desigualdade de um país.
"O Brasil está na contramão de sua história pregressa e de outros países emergentes e 
desenvolvidos. Estamos no menor nível de nossa história em termos de desigualdade. 
Mesmo assim, o Brasil continua entre os 12 países mais desiguais do mundo", disse 
Neri.


