
Mais pobre, a classe média vê fugir seu lugar ao sol 
José Eduardo Gonçalves 
 
O governo do presidente Lula trombeteia que seus programas assistenciais estão acabando 
com a miséria no Brasil.   
 
Os institutos de pesquisa mostram que as classes socioeconômicas D e E - as mais pobres - 
aumentaram seu poder de consumo, graças aos mergulhos de peito aberto nas ondas do 
financiamento popular. Já se fala até em redução das desigualdades sociais neste País que 
exorcizou o fantasma da inflação. Mas isso tudo é, no mínimo, discutível. O que vem 
acontecendo no Brasil nos últimos 20 anos - e torna-se nítido agora - é o deslocamento das 
faixas socioeconômicas para baixo.  
 
O crescimento pífio do Produto Interno Bruto (PIB), em torno de míseros 2 a 3% ao ano nas 
duas últimas décadas, já fez seu estrago: a classe média brasileira está mais empobrecida.  
 
Mas há também posições contrárias, vindas de estudiosos e analistas que garantem, 
fundamentados igualmente em estatísticas, que essa mesma classe média vive hoje em 
condições até melhores do que antes. Para colocar esse tema em discussão com informações 
atualizadas e aprofundadas, a Gazeta Mercantil inicia nesta edição a série de reportagens 
exclusivas "Classe Média - A travessia do purgatório", que prosseguirá nas próximas semanas.  
 
Após analisar as recentes informações de que os brasileiros de baixa renda estão consumindo 
mais, o professor Waldir Quadros, do Instituto de Economia da Unicamp, não mudou de 
opinião. Na avaliação dele, a classe média ficou de fato mais pobre nos últimos 20 anos. E o 
professor tem números para comprovar isso.  
 
Quadros adverte que o maior consumo detectado entre as classes mais pobres só acontece 
porque as lojas aumentaram a oferta de crédito para potencializar as vendas, os produtos 
importados estão mais baratos devido à valorização cambial do real e a oferta de cartões de 
crédito precisou chegar, por estratégia das instituições financeiras, às camadas mais carentes 
da população. Os pobres estão se endividando mais e, quando compram à vista, consomem 
produtos muito baratos, qualquer coisa por R$ 1,99.  
 
A melhor descoberta do professor, no entanto, não foi esta. Ao estudar os dados do período de 
1981 a 2005 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), elaborada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ele constatou que a renda cresceu 91%, mas a 
população aumentou só 53%. Ou seja, a renda per capita só cresceu porque houve redução no 
nascimento de brasileiros.  
 
Quadros avançou nos cálculos. Num primeiro passo, excluiu de suas análises os brasileiros 
ricos, pelo fato de representarem um percentual muito pequeno em relação à população. Em 
seguida, adotou um parâmetro parecido com o utilizado pelos publicitários e definiu como 
classe média alta, ou classe A, o grupo de brasileiros que recebem acima de R$ 2,5 mil por 
mês. Como classe média, ou B, ficaram aqueles que recebem de R$ 1,250 mil a R$ 2,5 mil. Na 
classe média baixa, ou C, foram incluídos os que ganham de R$ 500 a R$ 1,250 mil. No grupo 
que chama de massa trabalhadora, ou classe D, estão os brasileiros que vivem mensalmente 
com R$ 250 a R$ 500. Finalmente, aparecem os miseráveis, ou classe E, onde estão aqueles 
que ainda conseguem sobreviver com uma renda inferior a R$ 250 por mês. Quadros debruçou 
sobre as estatísticas do período de 1981 a 2004, para verificar como evoluiu cada classe 
socioeconômica. Ele preferiu excluir da análise o ano de 2005 por ter dúvidas quanto à 
composição original dos números da PNAD. Sobre o período de 1981 a 2004, no entanto, ele 
não teve qualquer dúvida: verificou que a classe A brasileira foi reduzida de 5,2% para 4,1% 
da população, a B caiu de 8,5% para 7,3% e a C encolheu de 25,5% para 22,2%, enquanto a 
D cresceu de 24,6% para 28,4% e a E subiu de 36,2% para 38%. "O que houve foi uma 
redução espúria da desigualdade socioeconômica no Brasil, já que as faixas de rendimento 
foram empurradas para baixo, porque não houve progresso", concluiu.  
 

 



Leia mais: 
 
Empobrecimento atinge as camadas mais jovens 
 
A estrutura da economia no Brasil é uma caricatura dos Estados Unidos, só que naquele país 
há um apogeu de consumo. Esta é a síntese da análise do professor Waldir Quadros, da 
Unicamp. Para ele, o empobrecimento da classe média brasileira é o sintoma de uma crise 
social grave, porque afeta sobretudo os mais jovens. Ele chega a afirmar que, no Brasil, o filho 
de um gerente de empresa de hoje dificilmente será um gerente no futuro, mesmo com muitos 
cursos em seu currículo, pois as possibilidades de trabalho ficarão cada vez mais restritas.  
 
O exemplo mais absurdo dos dias atuais, no entanto, envolve os jovens da alta classe média.  
 
Segundo Quadros, instituições financeiras e empresas globais ou de grande porte instaladas no 
Brasil contratam trainees por salários altos para a pouca experiência profissional que eles têm, 
como R$ 3,5 mil mensais, mas exigem deles - por meio de pressões - uma jornada diária de 
trabalho que chega a 14 horas.  
 
Outra maldade do ganancioso mundo corporativo atual, que prejudica fortemente a classe 
média, na reflexão do professor, é a "juniorização" das equipes de trabalho. Isso consiste na 
contratação de jovens com MBA, bilíngües e com outros cursos, para substituírem profissionais 
experientes, porém com um salário bem mais baixo. "Tudo isso praticado em nome da redução 
de custos", diz. Mantida essa situação, que em 20 anos viveremos uma barbárie social. "A falta 
de perspectiva profissional da juventude tipicamente de classe média já é evidente."  
 
Para evitar o caos social, o País precisaria voltar a dar oportunidades de uma vida digna e de 
qualidade para a classe média. Esta situação só será possível, diz, com a retomada do 
crescimento econômico e, ainda, a uma taxa superior a 5% ao ano por ao menos uma década. 
Vale lembrar que em 2006 o crescimento do PIB brasileiro ficou em 2,9% e, em seguida, 
revisto para 3,7%.  
 
Se a economia brasileira tivesse crescido 5% ao ano de 1981 até 2005, a classe média estaria 
distante dos sérios problemas que enfrenta todos os dias. "Com um crescimento desse porte 
desde o início da década de 80, o PIB seria maior que o dobro apurado em 2006. E o melhor: 
estaríamos convivendo com uma oferta bem maior de empregos e problemas sociais bem 
menores", conclui.  
 

 
Leia mais: 
 
Governo Lula é marcado por desestabilização da classe B 
Cristina Borges Guimarães 
 
A instabilidade dificultou a ascensão à classe A e criou o risco de queda para a C.  
 
A classe média cresceu e se consolidou ao longo do governo Lula depois da explosão de 
consumo pós-Plano Real que promoveu uma grande migração para esse estrato social. Apesar 
disso, a classe média alta sofreu uma desestabilização nos últimos quatro anos ao se ver com 
mais dificuldade para ascender à classe A e com risco de cair para a classe C. A avaliação é de 
Fábio Mariano Borges, professor no núcleo de ciências do consumo da ESPM e sócio-diretor da 
in Search.  
 
"Não existe uma padronização do que é classe média. Esse termo surgiu depois da Revolução 
Industrial, mais precisamente na segunda metade do século XIX, quando alguns operários 
conseguiram uma situação econômica diferenciada", explica Fábio Borges. Segundo ele, no 
Brasil a maior parte da classe média é constituída por profissionais liberais e especializados da 
indústria.  
 



A classificação mais usada é a de consumo - classe A, aquela com renda familiar mensal 
superior a 20 salários mínimos (R$ 7 mil); B, entre 10 e 20 salários mínimos (R$ 3,5 mil a R$ 
7 mil); C, entre quatro e 10 salários (R$ 1,4 mil a R$ 3,5 mil); D, entre dois e quatro (R$ 700 
a R$ 1,4 mil); e E, com renda familiar mensal inferior a dois salários mínimos.  
 
Fábio Borges relaciona a classe A a ricos; B, a classe média alta; C a classe média típica; D, 
baixa renda; e E a pobres. De acordo com ele, no Brasil, os critérios de classe são baseados na 
posse de bens - número de TV, geladeiras, carros. "Esse padrão é muito discutível devido ao 
estímulo do mercado ao acesso a bens. No Brasil só é rico quem tem bens. Não se usa um 
critério de formação, reservas, etc. A casa própria, por exemplo, não entra nesse critério", 
explica.  
 
Como no Brasil cada região apresenta diversidade sócio-econômica muito forte, o critério de 
bens não resolve, mas o de renda também não. "Temos vários países dentro do País, mas para 
discutir classe média o critério de renda é mais indicado. Quem ganha R$ 7 mil em São Paulo é 
classe A, mas não é rico. Quem ganha isso no Acre pode ser considerado milionário", 
acrescenta.  
 
Instabilidade  
 
Fábio Borges caracteriza a era Lula como um período de migração constante entre pessoas da 
classe média típica e de classe média alta, o que desestabilizou a classe B. "Isso ocorreu 
devido às oportunidades de emprego momentâneas", justifica. Ele aponta como conseqüências 
dessa instabilidade o endividamento da classe média, os soluços no aquecimento do varejo e a 
facilitação do crédito. "Hoje quem quiser tem um cartão de crédito do Citi. Essa é uma 
demanda característica da classe média. No entanto, o custo de vida desse estrato ainda é 
instável devido ao peso do aluguel e dos alimentos no orçamento familiar."  
 
Perspectivas  
 
Existe uma tendência global de ampliação da classe média, segundo Fábio Borges. Para ele, a 
classe A ficará cada vez mais restrita e a classe E pode aumentar ou diminuir de acordo com a 
política econômica de cada Estado. Já as classes B, C e D tendem a constituir uma grande 
classe média. Ele afirma ainda que "o mercado de luxo colabora e fomenta por meio da busca 
de exclusividade para a redução do número de ricos. Já a classe E tende a diminuir no Brasil."  
 
Borges caracteriza a classe média do futuro como um estrato social com igualdade de acesso à 
instrução - o que também contribui para uma classe A mais restrita -, maior estabilidade do 
custo de vida - principalmente para bens de consumo que se tornarão padronizados - e que 
usufrui de maior concorrência no varejo.  
 
Diferentes só no lazer  
 
Hoje, a grande diferença entre a classe média alta e a típica é o acesso ao lazer. "Diferente 
dos bens de consumo que tendem à padronização depois da formação de uma grande massa 
de classe média, a indústria do entretenimento já trabalha para oferecer opções de lazer que 
atendam a todos os bolsos. O lazer fará parte da realidade da classe média do futuro, mas 
será o fator de diferenciação entre seus integrantes", conclui Fábio Borges.  
 
Os comentários dos leitores podem ser feitos desde hoje no portal deste jornal na internet  
 

 
Leia mais: 
 
Perdas são pouco significativas, diz UnB 
Valderez Caetano  
 
Na contramão das estatísticas que comprovam o achatamento na renda da classe média 
brasileira, o professor Carlos Alberto Ramos, do departamento de economia da Universidade 



de Brasília (UnB), acaba de divulgar o estudo "A Classe Média não vai para o Inferno", em que 
sustenta a tese de que o segmento não teve perdas significativas entre 1999 e 2005.  
 
Segundo ele, pesquisadores e economistas utilizam o valor do salário mínimo como parâmetro 
para medir as demais rendas, o que distorce a avaliação já que o mínimo teve sucessivos 
aumentos reais nos últimos anos.  
 
Não significa portanto, sustenta, que a pessoa que ganha menos do que ganhava em relação 
ao mínimo, tenha perdido o poder de compra.  
 
Para o professor, o critério para avaliar a classe média deveria ser o número de cestas básicas 
que cada salário pudesse comprar.  
 
"É comum as pessoas dizerem que ganhavam cinco salário mínimos há alguns anos e que 
agora ganham apenas três. O que elas precisam ver é o quanto estes três salários 
representam em termos reais".  
 
Como exemplo, explica que em novembro do ano passado o valor real do salário mínimo era 
40% superior a novembro de 1998. Desses, 13% corresponderam ao reajuste dado a partir de 
abril de 2006.  
 
Assim, diz o professor, o forte aumento real do piso acaba por "puxar" para cima os 
rendimentos que estão próximos a ele. Os salário maiores, descolam do valor do mínimo o que 
dá a impressão de que houve perda para estes segmentos que recebem mais.  
 
Uma outra variável apresentada pelo professor para mostrar que os indicadores de perda do 
poder aquisitivo da classe média podem estar equivocados é o aumento do consumo de bens 
duráveis nos últimos anos. Ele lembra que dados recentes do IBGE mostram que o 
crescimento do consumo se deu, principalmente, em função da ampliação do crédito 
consignado em folha.  
 
Só os aposentados já pediram cerca de R$ 20 bilhões emprestados até agora. No total, esse 
tipo de financiamento já chega a R$ 50 bilhões. "Ao adquirir bens duráveis as pessoas 
agregam patrimônio. Afinal quem pede estes empréstimos são pessoas da classe média. Como 
elas podem estar descapitalizadas se o consumo cresceu tanto", questiona Carlos Alberto, 
lembrando no entanto que as classe mais baixas também estão consumindo mais em função 
dos programas sociais do governo.  
 
Uma outra afirmativa do professor da UnB é que as perdas da classe média não podem ser 
baseadas em uma "suposta" redução da massa de salários. Segundo ele, quem sustenta a tese 
de achatamento da renda diz que o salário dos trabalhadores desligados eram maiores que os 
dos admitidos. As estatísticas sempre comprovaram que novas admissões na grande maioria 
são feitas por trabalhadores que ganham menos.  
 
O professor lembra ainda que no país existe uma grande massa de servidores públicos de 
classe média que tiveram ao longo do primeiro mandato do presidente, Luiz Inácio Lula da 
Silva, substanciais ganhos reais de salário. "A grande maioria dos funcionários públicos são de 
classe média. Como eles podem ter tido perda no poder de compra?", indaga.  
 
Carlos Ramos, que é argentino, nega que suas teses tendam a privilegiar a política social e 
econômica do governo Lula. " Não simpatizo nada com o vosso governo."  
 
O economista Max Leno de Almeida, do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal 
concorda com a tese de Carlos Alberto Ramos.  
 
Segundo ele, estatísticas recentes do Ministério do Trabalho mostram que 90% das 
negociações salariais deram ganhos acima da inflação para os trabalhadores. "Além disso, a 
correção real do salário mínimo torna as comparações viesadas", diz o economista.  
 



Mas o professor Claudio Dedecca, da Universidade de Campinas (Unicamp), discorda da tese 
de que o valor do salário mínimo seja utilizado como parâmetro para medir perdas da classe 
média.  
 
Segundo ele, independentemente do mínimo, dados do Pnad comprovam que os rendimentos 
mais baixos e os mais altos tiveram ganhos reais de 2000 a 2003. Mas os rendimentos médios 
tiveram perdas ao longo do tempo.  
 
"É verdade que entre 2004 e 2005 os rendimentos médios voltaram a crescer. A situação 
começa a mudar. Ainda assim, houve perda", disse Dedecca. "Não sei se a classe média está 
no inferno ou no purgatório, mas que ela perdeu, perdeu."  
 
kicker: Sucessivos aumentos reais do mínimo distorcem a utilização desse instrumento como 
parâmetro de comparação  
 

 
 



 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 abr. 2007. Nacional, p. A4-6. 
 


