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O brasileiro da metrópole tem uma nova
cara e uma atitude diferente diante da
vida. Rico, classe média ou pobre, está

mais seletivo no consumo, sonha ter um negócio
próprio, é otimista, caseiro, orgulha-se do país em
que vive, abomina o jeitinho e a malandragem.
Ele lê mais e bebe menos do que se costuma ima-
ginar, se revela menos machista que outros latino-
americanos e, diferente do estereótipo de quem
"gosta de levar vantagem em tudo", é solidário,
trabalha duro e se considera um "batalhador".

Para compor um retrato detalhado deste urba-
nóide do século XXI, ÉPOCA reuniu levantamen-
tos realizados nos últimos três anos por diversos
institutos em nove grandes centros, onde vi-
vem 30% da população - Belo Horizonte, Cu-
ritiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Re-
cife, Rio de Janeiro, Salvador e em todo o Es-

tado de São Paulo -, e ainda recorreu a estu-
dos comparativos com outros países. O padrão
que emerge dessa panorâmica não deve ser des-
prezado como amostragem do país. Afinal, se em
1940 80% da população vivia nas áreas rurais,
hoje ocorre exatamente o oposto. Segundo o
IBGE, 81% estão em centros urbanos, o que qua-
lifica o Brasil como um dos países mais urba-
nizados do planeta.

Os números encontrados permitem algumas
conclusões surpreendentes. O Brasil é, por exem-
plo, o país menos machista da América Latina.
Por aqui, o número de casais que não se impor-
tam em ter filhos já supera o dos que só consi-
deram completa uma família com crianças. E ou-
tra curiosidade: é pequeno o número dos que dei-
xariam de trabalhar se ganhassem na loteria.

O habitante das cidades brasileiras é antes de
tudo um forte - mas não necessariamente gran-
de. Na média tem 1,66 metro, o que parece pouco,



mas são 2 centímetros a mais que há duas déca-
das. E pode melhorar. Estudo do Ministério dos Es-
portes mostrou que, em 2004, nas grandes cidades,
na faixa até os 16 anos, o adolescente brasileiro ga-
nhava dos jovens americanos em altura. Ainda é
preciso esperar para saber como chegarão à idade
adulta. O peso médio do brasileiro hoje está em
66,5 quilos. A batalha contra a desnutrição não foi
ganha, mas tem sido bem-sucedida. Se 4% da po-
pulação sofre de déficit alimentar, 41% estão aci-
ma do peso. E 12% são tecnicamente obesos.

No copo, a "loira gelada" é de fato o veneno
nacional. Mas o Brasil está longe do patamar
de consumo dos Estados Unidos, da China, Ale-
manha e até mesmo de alguns vizinhos latino-
americanos, como Venezuela e México. Nestes
últimos, a ingestão chega a 70 litros por habitan-
te ao ano, enquanto o brasileiro toma 47 litros
anuais - algo como meia tulipa por dia. Mas o
país é o terceiro maior mercado de refrigeran-
tes do mundo, depois de EUA e México. O con-
sumo de água mineral cresce, mas ainda é pe-
queno. Os brasileiros bebem 7 litros por ano, con-
tra 18 litros dos argentinos e 120 dos europeus.
A bebida nacional é mesmo o cafezinho: 79%
o consomem regularmente.

Metade da população adulta tem pelo menos
uma noite maldormida por semana. O brasileiro
urbano entre 18 e 80 anos faz sexo em média três
vezes por semana - freqüência semelhante à da
maioria dos países europeus e aproximadamen-
te o dobro da média do Japão. Mais da metade
(51%) das brasileiras tem dificuldades sexuais,
principalmente falta de desejo (27%) e incapa-
cidade de chegar ao orgasmo (26%). Os homens
também reclamam: 48% apontam algum proble-
ma com sua sexualidade, especialmente os liga-
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dos a ereção (45%) e ejaculação precoce (25%).
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O Rio é o Estado com a maior disparidade en-
tre os sexos: há cem mulheres para cada 86 ho-
mens. Pode parecer uma boa notícia para cario-
cas e fluminenses, mas não é: a principal razão
para haver mulher sobrando é a alta mortalida-
de masculina, por causa da violência e dos aci-
dentes de trânsito. Independentemente do se-
xo, a causa de morte mais comum no país são
doenças cardiovasculares (32%). Os tumores vêm
em segundo lugar. O câncer de mama é o mais
letal ao sexo feminino (15%), o de pulmão é o vi-
lão entre os homens (12%). Apesar dos proble-
mas, os brasileiros estão vivendo mais. Em 1940,
a expectativa média de vida da população era de
43 anos. Em 2005, ultrapassa os 72 anos.

Uma em cada cinco das crianças nascidas no
país tem uma mãe adolescente. A iniciação se-
xual é cada vez mais precoce - mais de 80% dos
brasileiros perdem a virgindade antes dos 17 anos.
Apesar disso, os brasileiros urbanos não estão
preocupados em ter filhos. Na faixa de casais até
60 anos, apenas 46% acham que um casal preci-
sa gerar descendentes. "Essa mudança é sur-
preendente ", analisa a socióloga Maria Victoria
Benevides, professora titular da USP. "Hoje se co-
locam à frente de ter filhos fatores como reali-
zação profissional, carreira e estudos."

Em geral, o brasileiro se define como um "ba-
talhador". Um levantamento listou os oito valo-
res mais caros ao povo, por ordem de importân-
cia: trabalho, honestidade, amizade, solidarie-
dade, humildade, romantismo, alegria e com-
petências (como inteligência e talento). Os en-
trevistados foram convidados a escolher entre
três perfis qual melhor definiria o brasileiro. Ape-
nas 16% apontaram "empreendedor" o tipo mais
audaz e que gosta de ganhar dinheiro. Suas ca-
racterísticas são uma postura vanguardista, ex-
tremamente sociável e ativa, de quem não es-
conde suas ambições. Boa parte (41%) escolheu
o perfil "gente boa", que tem a família como ba-
se para suas realizações, encara seus problemas
com tranqüilidade e, mesmo quando sem reli-
gião, considera a fé em Deus fundamental. A
maioria (43%), porém, votou no perfil "contem-
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plativo" - um tipo que não se preocupa com o
futuro, procura viver o presente da melhor for-
ma possível, não gosta de correr riscos, não se
importa com o dinheiro e não persegue a rea-
lização pessoal. "Essa pesquisa demonstra que
o brasileiro é bom em apagar incêndios, em con-
viver com problemas e até em resolvê-los, mas
não sabe planejar", analisa Lívia Barbosa, pro-
fessora da Universidade Federal Fluminense e
autora da tese de doutorado O Jeitinho Brasilei-
ro. "Resolver as situações à medida que elas sur-
gem é bem do nosso caráter. No longo prazo,
pode ser um problema, porque acabamos cheios
de diagnósticos e sem nenhum planejamento
estratégico."

Esse aspecto não impede que a vontade de
ter um negócio próprio hoje seja mais forte (75%)
que a de fazer um investimento no mercado fi-

nanceiro (71%) ou de comprar um imóvel (67%).
A socióloga Maria Victoria Benevides atribui is-
so não apenas às dificuldades do mercado de tra-
balho e à expansão da economia informal, mas
também ao crescimento do individualismo. "Os
motivos são vários: o serviço público não é tão
atraente; os profissionais liberais têm dificulda-
des para se colocar; o brasileiro já não acha fun-
damental formar família, quer tentar o trabalho
por conta própria e não gosta de patrão", afirma.

Não é exagero dizer que os brasileiros estão en-
tre os povos mais religiosos do mundo, inclusive
como praticantes. Um em cada quatro freqüen-
ta algum templo ou igreja semanalmente - mé-
dia inferior à americana, 38%, mas três vezes su-
perior à francesa e à alemã e dez vezes maior que
a japonesa. O otimismo e a esperança estão em
alta. Para 80%, a vida será melhor no futuro; pa-
ra 63%, a vida é melhor agora do que era antes.
Um dado curioso é que 85% gostam de conviver
com pessoas que se orgulham do país. Uma carac-
terística que independe do nível de instrução e da
origem geográfica é a solidariedade. Apenas 10%
concordam com a sentença " o importante é ca-
da um por si". Nada menos que 80% discordam
de afirmações como "se eu fosse político, ajudaria

Apenas 46% julgam
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primeiro os meus amigos"; enquanto 84%



Mais de 300
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dia por causa do

cigarro. São 30
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concordam com a frase "as pessoas deveriam aju-
dar mais a resolver os problemas sociais".

Passados 20 anos da redemocratização do país,
a posição dos brasileiros quanto ao regime po-
lítico ainda é ambivalente. Em uma pesquisa que
envolveu 18 países da América Latina, 27% dos
entrevistados brasileiros disseram que apoiariam
um governo autoritário se isso resolvesse proble-
mas econômicos. O Paraguai apresentou o maior
índice de latino-americanos "não necessariamen-
te democratas" (63%), e o Uruguai a maioria dos
que se dizem democratas (71%).

O Brasil é um país machista? Talvez, mas não
se destaca neste quesito quando comparado a
seus vizinhos latino-americanos, segundo es-
tudo realizado com 55 mil pessoas em oito paí-
ses. As premissas "homem não chora" e "lu-
gar de mulher é em casa" são rejeitadas pela
maioria dos brasileiros do sexo masculino. Os
mexicanos são os que mais concordam com as
afirmações. Os brasileiros também são os que
mais aceitam realizar trabalhos domésticos, en-
quanto os argentinos são os que menos encaram
esse tipo de tarefa. Aqui, 76% acreditam que
a mulher deve trabalhar fora.

Os hábitos de adolescentes e idosos são dife-
rentes do que se costuma imaginar. Os jovens de
15 a 19 anos, a maior parte da população urbana
do Brasil atualmente, são mais caseiros que os de
gerações anteriores. Gostam (48%) de ficar em
casa para namorar ou divertir-se com amigos. Via-
jar é o outro grande interesse, para 48% deles.
Entre as pessoas acima de 60 anos, o bingo faz
menos sucesso que os computadores (5% freqüen-
tam as casas de apostas, contra 21% de "interne-
tados"). Quatro em cada dez costumam caminhar
ou correr, e o mesmo porcentual fez uma via-
gem pelo Brasil nos últimos 12 meses.

O lazer da população é basicamente casei-
ro: 62% preferem ficar em casa no tempo li-
vre. Para 40%, ir ao cinema é uma das diversões
favoritas. Uma a cada cinco pessoas compra
ao menos um ingresso por mês, para assistir a
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filmes de ação (64% das vezes) ou comédias
(59%). Quase todos, 97%, vêem TV. A média de
4h50min por dia na frente da telinha pode pa-
recer enorme, mas é apenas um pouco maior
que a do francês - 3h22min. O brasileiro tam-
bém gosta mais de leitura do que se costuma
imaginar: 38% dizem apreciar literatura e 47%
lêem revistas com regularidade.

Hoje, apenas 4 milhões de cidadãos têm renda
mensal acima de dez salários mínimos, enquan-
to a maioria, 26 milhões, recebe de um a dois
salários. Na população, 26% possui cartão de cré-
dito, mas somente 16% não se imaginam sem
eles. A maioria gasta entre R$ 200 e R$ 400 por
cartão, mensalmente. O aperto financeiro e o en-
colhimento do mercado de trabalho criaram o há-
bito de monitorar o orçamento doméstico. Em
1994, só 35% das famílias controlavam as despe-

sas na ponta do lápis: em 2002, 68% faziam or-
çamento. E, embora 55% ainda não consigam
guardar dinheiro, 66% se dizem muito cuida-
dosos com suas finanças.

O brasileiro passou a faca nas despesas. A
exemplo do que ocorreu nos países do Hemis-
fério Norte, a figura da doméstica está desapa-
recendo. Apenas 9% têm empregada mensalis-
ta e 7% têm diaristas. Entre 1998 e 2002, os itens
"bebidas importadas" e "freqüência a acade-
mias" foram os que sofreram mais cortes. Mas
até segurança e saúde entraram na contenção de
gastos. Apenas 37% da classe A e 14% da clas-
se B têm seguro de carro. Outras preocupações,
como o estudo de línguas, foram revistas, princi-
palmente pela classe A. No ano passado, caiu
8,5% o total de pessoas desse segmento que es-
tudam inglês. Em contrapartida, a preocupação
com o futuro aumentou. Em 2004, o percentual
de pessoas da classe A que compraram um pla-
no de previdência, para complementar renda na
aposentaria, aumentou 67%. Na classe B o im-
pulso foi de 56%. Mas o total geral ainda é pe-
queno: 4% da população.

Alguns itens de consumo, entretanto, esca-
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param dos cortes. Só 1% dos brasileiros fez
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turismo internacional no último ano. Mas 44%
viajaram pelo Brasil e 53% pretendem fazê-lo nos
próximos meses. Computadores e celulares tive-
ram aumentada a presença nos lares de classe
média, acima da taxa de crescimento populacio-
nal. Aliás, se um objeto utilitário pudesse ser
escolhido para caracterizar o novo brasileiro ur-
bano, este seria o telefone celular. No início de
2005 havia quase 61 milhões de celulares em fun-
cionamento no país, metade dos existentes na
América Latina. O computador está presente na
casa de um terço da população. Na área de ele-
trônicos, cresceu o consumo de DVDs. Se em 2002
apenas l % da população urbana dispunha do
aparelho, no início de 2005 mais de 21% já ha-
viam comprado o seu. Apenas 2%, porém, eram
donos de um home theater completo.

Outra área que não sofreu cortes é a de cui-
dados com a aparência. O Brasil mantém-se co-
mo o sexto país do mundo em consumo de cos-
méticos. No ano de 2003, os brasileiros gasta-
ram cerca de R$ 12 milhões para encomendar l
milhão de toneladas de produtos de embele-
zamento. Mesmo consumidores de baixa renda
já colocam os cosméticos no mesmo patamar de
importância do arroz e do feijão. Da parcela

do orçamento familiar destinada a higiene e be-
leza, 10% vão para cremes para a pele e 6% pa-
ra maquiagem. Nos últimos 15 dias, 29% foram
a um salão de beleza ou cabeleireiro e 1% a uma
clínica de tratamento estético. A forma física
também recebe mais atenção: 11% possuem al-
gum tipo de aparelho para exercícios.

O Brasil só perde para os Estados Unidos no
ranking de cirurgia plástica. Em 2003, foram rea-
lizadas aqui 621.342 plásticas, sendo 60% esté-
ticas. Do total, 70% foram feitas em mulheres,
13% em adolescentes e 17% em homens adultos.
As vendas de produtos de embelezamento mas-
culino, aliás, crescem à razão de 8% ao ano. Um
em cada 15 homens brasileiros usa algum tipo de
cosmético para retardar o envelhecimento. Em
1998, era menos de um em cada cem. O que faz
imaginar que, em dez anos, a cara do brasileiro
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- fisicamente - terá mudado também.

Fonte: Época, n. 367, p. 82-88, 30 maio 2005.




