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Expansão em 2007 resultou do aumento da renda nas classes D e E, mas uma parcela menor veio 
das classes A e B  
 
A classe C já é a maioria da população. No ano passado, 46% dos brasileiros pertenciam a essa 
camada social, ante 36% e 34% em 2006 e 2005, respectivamente. Ela também foi a única que 
aumentou de tamanho no último ano. De 2006 para 2007, quase 20 milhões de pessoas 
ingressaram nesse estrato social, um número cinco vezes maior que no período anterior. 
 
A classe C reúne hoje 86,2 milhões de brasileiros com renda média familiar de R$ 1.062. A maior 
parte do contingente que engordou a classe C vem da base da pirâmide populacional, as classes D 
e E, perto de 12 milhões de pessoas. Outros 4,7 milhões vieram das camadas A/B, que perderam 
poder aquisitivo. O restante é proveniente do crescimento vegetativo da população. 
 
Isso é o que revela a pesquisa O Observador Brasil 2008, feita pela financeira francesa Cetelem 
com o instituto de pesquisas Ipsos Public Affairs. Na terceira edição da enquete, foram ouvidas 
1.500 famílias em 70 cidades e nove regiões metropolitanas do País em dezembro de 2007. Os 
entrevistados foram classificados não só pela renda, mas também pelo nível educacional e pela 
posse de bens, este o item de maior peso. 
 
“O elevador social funcionou”, afirma Franck Vignard Rosez,diretor de Marketing e Novos Negócios 
da financeira. Ele atribui esse resultado a uma combinação favorável de fatores: crédito farto com 
prazos longos e juros menores, preços em queda dos bens duráveis, crescimento do emprego e os 
programas sociais que colocaram mais recursos no bolso das camadas que estão na base da 
pirâmide populacional. 
 
“O aumento expressivo da classe C nos surpreendeu”, diz o presidente da Cetelem no Brasil, Marc 
Campi. Segundo ele, em apenas um ano esse estrato social aumentou o equivalente a duas vezes 
a população de Portugal.  
 
Animado com os números, Campi conta que a financeira vai entrar no crédito de veículos neste 
ano e avalia a estréia no crédito imobiliário mais para frente. Apesar do entusiasmo, ele pondera 
que, se os prazos dos financiamentos forem reduzidos e os juros subirem, a mobilidade social 
acelerada das camadas de menor renda poderá perder fôlego. 
 
De acordo com o estudo, “o bem-estar da sociedade brasileira passa por uma pequena 
revolução”. Com o grande número de pessoas que migrou da classe D/E para a classe C, quase 
dobrou a renda média mensal familiar dessa população no último ano, de R$ 580 para R$ 1.062. 
Apesar disso, a renda média familiar da classe C no último ano teve um ligeiro recuo, de R$ 1.162 
para R$ 1.062. Segundo Rosez, isso ocorreu porque normalmente quando as pessoas ingressam 
numa outra classe a entrada ocorre pelas faixas salariais mais baixas, o que puxa a média de 
renda do estrato social para baixo. 
 
Outro dado positivo da pesquisa foi o aumento da renda disponível das classes C e D/E nos dois 
últimos anos. Em 2005, faltavam R$ 17 para o consumidor da classe D/E pagar as contas no fim 
do mês. No ano passado, sobraram R$ 22. Na classe C também houve ganho de renda. Em 2007, 
sobraram R$ 147, ante uma folga de R$ 122 em 2005. Já para a classe A/B a fôlego diminuiu de 
R$ 632 em 2005 para R$ 506 em 2007. A renda disponível é a que sobra após os gastos 
obrigatórios. A enquete mostra que o ritmo acelerado de consumo deve continuar este ano. 
Celular, computador, itens de decoração e a casa própria tiveram os maiores acréscimos na 
intenção de compra. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 mar. 2008, Economia, p. B4. 


