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CLASSE MÉDIA NO
SUFOCO
Ela perdeu espaço no mercado
de trabalho, viu seu salário
encolher e as despesas aumentar.
Concorre com cada vez mais
gente qualificada pelas
mesmas vagas e está
endividada para manter o
padrão de vida do passado

74 Capa: Nilson Cardoso
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O recente anúncio do IBGE da melhora da dis-
tribuição de renda no país trouxe uma armadi-
lha pouco percebida pela classe média. As pes-

quisas revelaram que os brasileiros mais pobres ga-
nharam algum alento, especialmente com o aumen-
to do número de programas sociais. Sua renda melho-
rou um pouco. Já os mais ricos nem sequer apare-
cem no estudo. Quem perdeu mesmo foi a classe mé-
dia. Profissionais liberais, funcionários com cargo in-
termediário nas empresas, servidores públicos e ou-
tras categorias típicas do meio da escada social vi-
vem uma nova realidade. Seu mercado de trabalho fi-
cou mais congestionado, seja porque o país cresce pou-
co e gera poucos empregos, seja porque as universi-
dades estão formando muito mais gente. O resulta-
do é queda na renda. Na outra ponta, as despesas au-
mentam porque o governo cobra mais impostos e não
garante educação, saúde nem aposentadoria.

Os especialistas divergem sobre a dimensão do pro-
blema, até porque é difícil classificar quem é de clas-
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se média. Mas todos concordam que a pressão no meio
da pirâmide social aumentou. Um estudo inédito do
economista da Unicamp Márcio Pochmann dá uma
idéia do estrago ocorrido de 1995 até hoje. Na pesqui-
sa, Pochmann tratou como classe média quem ga-
nha mais de cinco salários mínimos. Esse pessoal ti-
nha 20% da renda do país em 1995. Dez anos de-
pois, essa participação caiu para 11,5%. Isso é resul-
tado de uma queda na renda. Em dez anos, o ganho
médio dos trabalhadores de classe média despen-
cou 19,4%. Por outro lado, as despesas aumentaram.
O peso dos impostos na renda nacional aumentou 20%.
Só as tarifas públicas aumentaram 290% desde o Pla-
no Real. "É um retrato típico da estagnação econômi-
ca", diz Pochmann. "O ajuste da distribuição de ren-
da que aconteceu nos últimos três anos recaiu sobre
a classe média."

Há várias razões que explicam esse sufoco. Todas
elas esbarram, de alguma forma, no crescimento eco-
nômico baixo e sem continuidade. Embora o Brasil te-
nha crescido nos últimos anos e gerado milhões de em-
pregos com carteira assinada, as remunerações típicas
de classe média não evoluíram. Ou pior, caíram. Se-
gundo o estudo de Pochmann, o Brasil eliminou 3,1
milhões de ocupações com mais de cinco salários mí-
nimos mensais na última década. O avanço da educa-
ção nos últimos anos é chave para entender o pro-
blema: há muito mais gente qualificada disputando as
mesmas vagas - e muitas dessas vagas encontram-

se em extinção. Se a concorrência aumenta, o resulta-
do é um só: os salários ficam mais baixos.

"A luta para ficar na classe média está maior", diz
Carlos Antônio Ribeiro Costa, especialista em mobi-
lidade social da Universidade Estadual do Rio de Ja-
neiro. "Na década de 70, os filhos de classe média
tinham 2 mil vezes mais chances de conseguir um bom
emprego que o filho de um agricultor. Hoje, a diferen-
ça é quatro vezes menor, sinal claro de mais compe-
tição." De 2001 para 2003, o acesso à universidade
cresceu 26%. Nesse período, foi criada, em média, uma
faculdade particular por dia, segundo o Ministério
da Educação. Se por um lado os novos cursos facili-
taram a ascensão social, por outro congestionaram o
mercado de trabalho.

O boom da profissão de fisioterapeuta é simbólico.
Há 15 anos existiam apenas 20 cursos. Hoje são 400.
Foi quando o mercado saturou que a paulistana Cín-
tia Zucarelli se formou em Fisioterapia na USP. Filha de
um executivo da IBM e de uma dona de casa, ela saiu
da universidade há quatro anos. De lá para cá, repete
uma sina típica dos jovens de sua classe: trabalhou
de graça por um período, fez especialização, encontrou
um emprego com salário de R$ 1.600, mas depois de-
sistiu porque trabalhava demais por dinheiro de me-
nos. "Resolvi economizar para montar um consultório
próprio", conta. "Estou endividada, mas agora tenho
mais perspectivas." Cíntia tem 27 anos e mora com
os pais até hoje porque não quer perder o padrão de vi-
da que a família lhe proporciona. Seus colegas não
estão numa situação mais confortável. Alguns desis-
tiram da carreira, outros foram fazer mestrado. Há pes-
soas com dois empregos, trabalhando até 17 horas por
dia. Ana Balarin, por exemplo, exerce a profissão fo-
ra do Brasil. Está numa situação financeira melhor que
a da maioria das ex-colegas.

Os pais de Cíntia têm o perfil típico de classe mé-
dia. Para os sociólogos, entra para esse time quem
chegou à universidade, tem empregada doméstica,
troca de carro com freqüência, viaja nas férias, sonha
em conhecer o exterior - e às vezes até faz isso. Clas-
sificar essa fatia da população não é fácil. No Bra-
sil, isso é ainda mais complicado. Os critérios de ren-
da sempre geram controvérsias. Para os institutos de
pesquisa, uma família que ganha R$ 3 mil é consi-
derada de classe média. Num país onde há 44 mi-
lhões de miseráveis, isso faz todo sentido. Mas uma
renda familiar de R$ 3 mil não garante a uma fa-
mília, sobretudo se ela for grande, o padrão típico de
consumo da classe média. A verdade é que esse é
um público extremamente heterogêneo. "Mesmo
quem não pertence a essa classe diz que é dela. Nin-
guém gosta de se classificar nos extremos. Quem é
da classe B, por exemplo, não se considera rico por-
que se compara à classe A. O mesmo ocorre com >>
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o sujeito da D e E", diz Nelsom Marangoni, dire-
tor-executivo do Ibope Solution.

Confusões à parte, o fato é que aquela classe mé-
dia assalariada, que foi catapultada ao paraíso na dé-
cada de 70 com o milagre econômico e desceu ao
inferno com os cortes de pessoal nas empresas 20 anos
mais tarde, continua perdendo poder de compra. E
a recuperação recente da economia ainda não foi su-
ficiente para melhorar isso. Para manter o padrão
de vida ou pelo menos parte dele, a classe média fi-
cou visivelmente mais endividada. Segundo o estu-
do de Pochmann, em 2003 ela pagava quatro vezes
mais dívidas que em 1995. E o endividamento da po-
pulação só aumentou de lá para cá.

Os gastos com saúde caíram nesse período, sinal
de que a classe média não está conseguindo mais pa-
gar planos particulares. Ela também cortou despesas
com carro, roupas e alimentação. Por outro lado, gas-

tou 88% mais com
educação. As despe-
sas com educação vi-
raram investimento,
um jeito de ganhar a
briga na disputada
classe média. "A esco-
laridade está determi-
nando cada vez mais
as classes sociais no
Brasil", nota Marcelo
Néri, chefe do Centro
de Políticas Sociais do
Ibre/FGV.

Néri diz que quanto maior a escolaridade, mais de-
graus a pessoa consegue subir na escada social. E que
existe uma parte da classe média que está se dando
bem, seja porque soube poupar dinheiro, estudou em
escola de primeira linha, escolheu uma profissão mais
promissora, é mais eficiente que os outros, seja até mes-
mo porque tem mais sorte. Os pais de Sandro Souza, de
30 anos, abriram mão de morar num apartamento maior
para pagar a escola dos três filhos. "Vivíamos em um
apartamento de 55 metros quadrados. A prioridade era
a escola", conta. Souza pode ser considerado um ven-
cedor. Ou prova de que educação faz a diferença. Do
colégio militar chegou a uma faculdade de Administra-
ção de Empresas de primeira linha. Virou gerente de
uma multinacional e nunca mais parou de estudar. "Mi-
nha vida hoje é mais confortável que na minha infân-
cia", lembra Souza, que paga as contas de telefone e
água da casa da mãe e, no começo do ano, deu um car-
ro de presente a ela.

Marcelo Néri chama a atenção ainda para outro fe-
nômeno dos últimos tempos: a pressão social e psicoló-
gica. Hoje, muitas pessoas de classe média não con-
seguem trocar o carro nem viajar com a mesma freqüên-
cia do passado, mas, em compensação, têm celular, com-
putador e TV a cabo e vão mais ao shopping center e
ao cinema. "A demanda da sociedade de consumo, in-
clusive das crianças, é uma armadilha. Como ficamos
mais exigentes, temos a sensação de que estamos mais
pobres", diz Néri. É a mais pura verdade. Mas ela não
é válida para todos. Para boa parte, o sufoco realmen-
te existe. Aparece nas estatísticas, em sua vida, na de
seus filhos, pais e vizinhos. D
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