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Inflação controlada, crédito e salário
maior explicam ascensão, diz pesquisa
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Márcia De Chiara

Em apenas um ano, mais de 8
milhões de brasileiros deixa-
ram a baixa renda e ascende-
ram para níveis da população
com maior poder de consumo.
As camadas D e E reuniram
84,8milhões de pessoas no ano
passado ou 46% da população.
Em 2005, o contingente dessas
classes sociais era de 92,9 mi-
lhões oumais dametade da po-
pulação brasileira (51%).
Issoéoquerevelaapesquisa

O Observador 2007, feita pela
financeira francesa Cetelem,
em parceria com o instituto de
pesquisas Ipsos Public Affairs.
Foram ouvidas 1.200 famílias
nofimde2006em70cidadesdo
País. Elas foram avaliadas não
só pela renda recebida, mas
tambémpela posse de bens.
A pesquisamostra que a po-

pulaçãodemaisbaixarendami-
grou para as classes imediata-
mente superiores. Com isso, a
classe C, que reunia 62,7 mi-
lhões habitantes em 2005, en-
cerrou o ano passado com 66,7
milhões de brasileiros. O topo
dapirâmide, isto é, as classesA

e B, recebeu nesse período 6,3
milhões de pessoas.
“2006 foi um ano extrema-

mente bompara as classesme-
nos favorecidas”, afirmaodire-
tor deMarketing e Desenvolvi-
mentodaCetelem,FranckVig-
nard Rosez. Segundo ele, uma
combinação favorável de fato-
res contribuiu para amobilida-
desocialdapopulação.Entrees-
sesfatores,eleapontaoaumen-
to da massa salarial, a inflação
controlada e, especialmente, o
crescimento do crédito. Por
meio de prazos esticados e ju-
ros cadentes, o crédito fez o di-
nheirorendermaisnasmãosdo
consumidor.

VIRADA
Prova disso é que, pela primei-
ravez, sobroudinheironobolso
do brasileiro de baixa renda no
anopassado. Em2006, as famí-
lias das classes D e E consegui-
ram ter um troco de R$ 2,49 no
fimdomês, depois de quitar to-
das as despesas, mostra a pes-
quisa. O saldo parece insignifi-
cante, mas indica o começo de
umaviradanopoderdecompra
da baixa renda. Em 2005, falta-

vam para essas mesmas famí-
liasR$16,56para fecharascon-
tas no fim domês.
Tambémnesseperíodo, a si-

tuação melhorou para a classe

C. A renda familiar disponível,
isto é, os recursos que sobram
apóscobrirasdespesasdomês,
que era de R$ 122,34 em 2005,
subiuparaR$191,41 em2006.O

ganho foi de 56%.
Em contrapartida, as clas-

sesAeBviramarendadisponí-
vel cair 18% no período, de R$
631,79 em 2005 para R$ 518,29

em 2006. O recuo é reflexo da
renda líquida familiar desse es-
trato social, que teve queda de
6%. Além disso, gastos que não
são essenciais, como combustí-
vel, telefone, TV por assinatu-
ra, entre outros, consomem
44%da renda dosmais ricos.
O grande destaque da pes-

quisa é o Nordeste, que reúne
25% dos brasileiros. Foi a re-
gião do País que registrou, no
ano passado, o maior cresci-
mento da rendamédia familiar
disponível. A alta foi 38%.
Rosez destaca que, dos 12

itens de compra analisados em
2005 e no ano passado, a inten-
ção de adquirir esses itens au-
mentou em 11 deles. “Tudome-
lhorou no Nordeste.”A inten-
ção de ter computador emcasa
maisquedobrouemumano,de
7% para 15%. O interesse de
comprar a casa própria passou
de 6%para 10%.●
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ServiçosengordamPIBde2006

CONSUMO

Projeções para o novo PIB, que o IBGE anuncia hoje, vão de 3% a 3,7%. Expectativas para este ano já superam 4%

ANDRE DUSEK/AE ANDRE DUSEK/AE–7/3/2007 TASSO MARCELO/AE–26/06/2006

CONTASNACIONAIS

Nilson Brandão Junior
RIO

O crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB) em 2006 que
oInstitutoBrasileirodeGeogra-
fiaeEstatística(IBGE)divulga-
rá hoje combase na novameto-
dologia deverá ficar entre 3% e
3,7%, segundo projeção de con-
sultorias e bancos. A taxa pela
série antiga foi de 2,9%.
Conformeoresultadofinaldo
ritmo da economia nos últimos
trimestres do ano passado, o
mercadodeverápartir,naspró-
ximassemanas,paraumaroda-
da de revisões para cima da ex-
pansão do PIB em 2007, dos

atuais 3,5%paramais de 4%.
Dessa vez, as estimativas do
mercado foram feitas pratica-
mente no escuro, já que os ana-
listas não tinham em mãos os
novos dados trimestrais de
2006, cruciais para os modelos
de projeções. Ainda assim, os
economistasexplicamqueose-
tor de serviços ganhou peso
dentro do PIB, cresceu forte-
mente ano passado e deverá
contribuir para uma taxa
maior. Além disso, estimam
queo consumo familiar edogo-
vernoavançarammaisdoqueo
calculado na série antiga, junto
comos investimentos.
De forma geral, a maior par-

tedasprojeçõesdeoito institui-
ções consultadas pelo Estado
indica crescimentomais próxi-
mo de 3,5%. Para chegar a essa
taxa, as consultorias checaram
queosresultadosdecrescimen-
to do PIB na nova série entre
1995e2005foramemmédia0,6
ponto porcentual superiores
aos da série antiga. “Pelo pa-
drão que foi divulgado, pode
chegar a 3,5%”, disse o econo-
mista-chefe do banco WestLB,
Roberto Padovani.
Caso a estimativa mais fre-
qüente se confirme, o cresci-
mentomédio no primeiroman-
datodopresidenteLula,pelano-
va metodologia, chegaria a

3,3% ao ano, acima dos 2,7% da
série anterior. A conta foi feita
pela MB Associados, que tam-
bém acredita numa expansão
próxima dos 3,5% para o ano
passado. O desempenho médio
anual nos doismandatos do ex-
presidenteFernandoHenrique
permaneceria em 2,3%.
O desempenho do atual go-
vernomelhoracomonovoresul-
tado, mas continua abaixo do
crescimento mundial. Com um
avanço de 3,5% em2006, o País
empatarianopelotão finalde 19
paísesdaAméricaLatina,ao la-
dodeElSalvadoreParaguaieà
frenteapenasdoHaiti (2,3%)no
mesmo ano. Segundo a Austin

Rating, o País passaria da 18ª
para a 16ª posição.
OeconomistadaLCAConsul-
toresBráulio Borges argumen-
ta que o investimento, na nova
metodologia, deve ter crescido
acima dos 6,3% do PIB antigo,
para algo em torno dos 7%. O
consumo das famílias também
deverá sermaior, a exemplo do
queocorreu em2005, quandoa
taxafoirevistade3,1%para7%.
Embora ressaltem que não é
possível cravar projeções pela
falta dos dados trimestrais, os
economistas Fernando Monte-
ro, da Corretora Convenção, e
Fernando Fenólio, da Rosen-
berg&Associados, avaliam que

a expansão pode chegar a 3,7%.
Os novos dados do terceiro e
quatro trimestres de 2006 se-
rão importantes para definir o
ímpeto com o qual a economia
entrou este ano. O Instituto de
Economia da Universidade Fe-
deral doRio (UFRJ), por exem-
plo, que projetava crescimento
de 4% para 2007, já admite re-
ver para cima a taxa, conforme
o novo resultado para 2006.
ParaSergioValle, daMBAs-
sociados,asnovasprevisõespa-
raoanopoderão ficarpertodos
4% ou pouco acima disso, mas
será precisomontar novosmo-
delosdeprojeção,comosdados
da nova série. ●
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●●● Hámais de quatro anos, Clo-
doaldoMoreira dos Santos Filho,
funcionário público de Pernambu-
co, separado, dividia com a filha,
Danielly, o sonho de ter um com-
putador. Há poucos dias, ele reali-
zou o sonho. Comprou o computa-
dor para dar de presente à filha
nos seus 15 anos. Danielly trocou
a festa pelo produto.

A compra foi feita em 10 parce-
las de R$159. Clodoaldo ainda
não pagou nema primeira e
aguarda instalação da internet.
Mas os frutos do sacrifício já sur-

giram. “Minha filha, que não gos-
tava de vir para aminha casa, já
avisou àmãe que vai ficar comi-
go todos os fins de semana.”

A aquisição só foi possível por-
que ele passou a ocupar um car-
go comissionado no início deste
ano. Ao salário de R$ 800men-
sais foram acrescidos R$600,
totalizandoR$ 1,4mil. Além dis-
so, usou o cartão de crédito de
umamigo. Feliz, ele já antevê o
“bem-vindo” problema que vai
enfrentar assim que se conectar
à internet: a disputa entre os fi-

lhos – além da adolescente, tem
Tiago, de cinco anos – pelo com-
putador. Ele próprio o usará nas
madrugadas.

O zelador Isaías José dos San-
tos, 45 anos, tambémde Pernam-
buco, casado pela segunda vez,
com três filhos, investe numa ca-
sa. Ganha cerca deR$ 380 e com-
plementa a renda com faxinas.
Hámais de um ano, comprou um
terreno e todo dinheiro que ga-
nha é para cimento, areia, tijolo.
“Se Deus quiser, ela fica pronta
em 2008.” ● ANGELA LACERDA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28. mar. 2007. Economia, p. B1. 




