
A expansão da classe C  
 
Com a rápida expansão da classe C, constatada pela pesquisa Observador Brasil 2008, 
reduziu-se a desigualdade de renda no País. No ano passado, 86,2 milhões de brasileiros 
foram considerados como pertencentes à classe C, uma classificação que leva em conta a 
renda familiar, o nível educacional e a posse de bens, como imóveis, eletrodomésticos e 
telefones celulares. 
 
A classe C corresponde a 46% da população brasileira. Em um ano, essa faixa cresceu o 
equivalente a duas vezes a população de Portugal. Entre 2006 e 2007, ingressaram nela quase 
20 milhões de pessoas - a maior parte num processo de ascensão social -, um número quase 
cinco vezes maior do que o registrado entre 2005 e 2006. 
 
A pesquisa foi feita pela financeira do grupo francês BNP Paribas, a Cetelem, em parceria com 
o Instituto Ipsos. Pesquisa semelhante é feita pelo grupo financeiro francês em outros países, 
como Itália, Espanha, Alemanha, Bélgica e França. Uma das constatações do Observador Brasil 
2008 é o contínuo aumento do otimismo dos entrevistados. Em 2005, por exemplo, a nota 
média da situação do País era 4,7, na escala de 0 a 10; em 2006, passou para 5,2; no ano 
passado, atingiu 5,3. É melhor do que a nota dada pelos europeus - 4,9, em média. 
 
A expansão da classe C significa que, em números absolutos, diminuiu a pobreza no País. “O 
elevador social funcionou”, disse ao Estado Franck Vignard Rosez, diretor da Cetelem. Perto de 
12 milhões de pessoas classificadas na classe C ascenderam da classe D/E, que encolheu no 
ano passado. Em 2006, a classe D/E correspondia a 46% da população brasileira; no ano 
passado, a participação tinha diminuído para 39%, o que corresponde a cerca de 79 milhões 
de pessoas. 
 
Essa ascensão social teve como causas principais a expansão do crédito ao consumidor, 
decorrente do alongamento dos prazos; a maior oferta de financiamentos pelos bancos e 
financeiras; a redução dos juros; a queda dos preços dos bens de consumo duráveis; a 
redução do desemprego e o aumento da renda média; e os programas sociais do governo, que 
aumentaram a renda da base da pirâmide social. 
 
Outra mudança auspiciosa constatada pela pesquisa é o aumento da renda disponível - isto é, 
a parcela que sobra da renda, depois de pagas as contas obrigatórias, e que tem sua aplicação 
livremente decidida pelas famílias - das classes C e D/E. Em 2005, o orçamento das famílias da 
classe D/E tinha, em média, um rombo de R$ 17, isto é, faltava dinheiro para pagar as contas 
do mês; no ano passado, sobraram R$ 22. A classe C tinha uma folga de R$ 122 em seu 
orçamento em 2005; no ano passado, o saldo aumentou para R$ 147. 
 
No caso das pessoas que ascenderam da classe D/E para a C no ano passado, o aumento da 
renda foi expressivo. Passou de R$ 580 para R$ 1.100. Curiosamente, a renda média mensal 
das pessoas que compõem a classe C diminuiu de R$ 1.162, em 2006, para R$ 1.062, no ano 
passado. Isso se deve ao fato de dois terços das pessoas que ingressaram na classe C terem 
vindo da classe inferior, cuja renda, embora tenha melhorado bastante em relação ao ano 
anterior, é em geral mais baixa do que a das pessoas que já estavam na classe C. Assim, a 
média diminuiu. 
 
Mas o elevador social, que permitiu a ascensão de milhões de pessoas no ano passado, serviu 
também para outros descerem. Cerca de 4,7 milhões de brasileiros que, em 2006, estavam 
nas classes A e B tiveram seu padrão de vida deteriorado e, em 2007, caíram para a classe C. 
Isso significa que a redução das desigualdades se deveu também às perdas dos que estão na 
parte superior da pirâmide e não exclusivamente à melhora dos que estão na parte debaixo, 
como seria desejável. 
 
Outro dado preocupante da pesquisa é o que se refere à renda das classes que estão na parte 
superior da pirâmide. Em 2005, a renda familiar média das classes A e B era de R$ 2.484. 
Desde então, ela vem caindo, para R$ 2.325 em 2006 e R$ 2.217 no ano passado. 
 



É nessa faixa de renda que se situa a classe média, que desempenha papel de grande 
importância na preservação da coesão da sociedade. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 mar. 2008, 1º Caderno, p. A3 


