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Há dois anos, vários ilustres economistas se reuniram na Itália para discutir a enorme 
disparidade entre as jornadas de trabalho anuais dos Estados Unidos e da Europa. "Os 
europeus são preguiçosos? Ou os americanos são malucos?" o livro que resultou da 
conferência, está sendo publicado neste mês pela Oxford University Press. Em algum momento 
nos anos que separam esses eventos, os americanos comuns sem poupar maluquice, é claro 
parecem ter se reconciliado com a preguiça. Na quarta-feira, o Pew Research Center, sediado 
em Washington, publicou um estudo revelador sobre as atitudes e perspectivas econômicas 
dos americanos de classe média. "Inside the Middle Class: Bad Times Hit the Good Life" ("Por 
dentro da classe média: os tempos adversos abalaram a vida mansa") constatou que a 
prioridade número um dos americanos, mencionada por 68% dos entrevistados, é "ter 
suficiente tempo livre para fazer as coisas que deseja". Essa opção se sobrepôs a filhos, 
casamento, carreira, bens e religião. 
 
A classe média americana não está representando o seu papel atualmente. A ambiciosa 
locomotiva da economia global é menos obcecada por trabalho e menos confiante do que 
aparenta. A porcentagem de pessoas desse extrato social que diz que a sua vida está melhor 
do que esteve há cinco anos é a menor em quase meio século, segundo o Pew. Os americanos 
medianos sentem como se estivessem meramente se aferrando às suas posições na escala 
social 78% dizem que é mais difícil manter seu estilo de vida na comparação com cinco anos 
atrás. O aperto na classe média (por custos crescentes com saúde, aposentadorias instáveis, 
colapso nos preços das moradias etc) tem estado no centro das discussões dos dois partidos 
americanos nesta temporada de campanha presidencial. 
 
O baixo moral econômico é um problema, mesmo quando é ilusório. Nesse caso ele não é, 
como mostram os dados do censo dos EUA. Uma maioria de americanos de todas as raças e 
regiões tende a se identificar como classe média (o número é 53% hoje). Mas não existem 
subdivisões suficientes para acomodar todos eles. Uma medição padrão define famílias de 
classe média como aquelas que ganham entre 75% e 150% da renda familiar mediana, hoje 
de aproximadamente US$ 60 mil. Se 40% das famílias americanas se adequava a essa 
definição em 1970, só 35% se enquadram hoje. 
 
Com a crise dos EUA, a classe média americana está menos obcecada por trabalho e 
bem menos confiante 
 
Esse "esvaziamento" da classe média é uma história antiga. Ela vem acontecendo há três 
décadas. Há dois novos contornos, porém. A desigualdade crescente sempre foi acompanhada 
de prosperidade crescente. Certamente, os ganhos foram distribuídos de forma desigual: ricos, 
negros e mulheres solteiras ganhavam desproporcionalmente, enquanto colegiais que 
abandonavam os estudos e homens solteiros sofriam desproporcionalmente. Mas o sistema 
estava prosperando, assim como o trabalhador comum dos EUA, ainda que o significado de 
"comum" estivesse mudando. O sistema não era administrado ao gosto dos igualitários mas 
reteve os recursos para estabelecer mais prioridades igualitárias, se os políticos assim 
escolhessem. Hoje, até os recursos estão em xeque. Pela primeira vez desde que os dados 
foram coletados, a renda familiar média ajustada caiu de uma expansão econômica para a 
outra, de US$ 61.227 em 1999, para US$59.493 em 2006. 
 
Algumas vezes é difícil mensurar uma economia em transição. Os americanos confiavam que 
as partes difíceis de mensurar ocultavam pontos fortes, não deficiências. É verdade, 
pensavam, as rendas dos mais pobres têm caído desde 1970, mas isso incluía grande parte 
dos 35 milhões de imigrantes que o país absorveu desde então e os EUA lhes ofereceram um 
caminho para ascenderem. É verdade, as casas estavam ficando mais caras, mas a casa nova 
média é maior, de gosto mais esmerado e mais eficiente que os lugares nos quais os pobres 
viviam há décadas. 
 
Hoje, no entanto, uma grande parcela de americanos está sendo expulsa pelos preços daquilo 
que os autores de Pew chamam de "âncoras de um estilo de vida de classe média", começando 



com habitação, assistência médica e educação. Além disso, um dos fenômenos difíceis de 
mensurar na economia (a expansão do setor habitacional) transformou-se em outro fácil de 
mensurar (endividamento). O índice da dívida em relação à renda para a classe média 
aumentou de 0,45 em 1983 para 1,19 hoje. 
 
Parte dessa mudança deve-se à alta dos preços residenciais: a porcentagem da renda da 
classe média destinada a pagar custos imobiliários passou de 26,8%, em 1981 para 33,7%, 
em 2006. Em 1970, as pessoas pagavam o dobro da renda familiar por uma residência; agora, 
pagam o quíntuplo. Esse dinheiro destinado à casa própria não dava a impressão de ser 
perdido, uma vez que podia ser gasto. Bastava apenas tomar empréstimos com a casa como 
garantia para consegui-lo. As pessoas captaram muito crédito. Em um mundo de "posse" sem 
patrimônio, a diferença entre propriedade e aluguel não fica tão óbvia. 
 
A classe média dos Estados Unidos sempre teve uma empatia com os ricos, algo anômalo no 
contexto mundial. Em geral, sempre absteve-se de criticar os que têm alta renda, na crença de 
que eles próprios poderiam ser ricos algum dia. Essa empatia, no entanto, vem sendo minada. 
Apenas 42% da classe média acha que as "pessoas ricas obtêm sua riqueza por meio de 
ambição e trabalho duro"; 47% atribui a riqueza das pessoas com grandes recursos a 
"conexões e laços familiares". 
 
Essas pessoas tinham empatia pelos ricos, por achar que um dia seriam como eles. 
Mas essa percepção está mudando 
 
A quem culpar pela mudança? As respostas dizem muito sobre a política nesta eleição 
presidencial. Os analistas do Pew vêem certa ambigüidade. A classe média é mais 
conservadora do que os muito ricos e os muito pobres, mas pende para os democratas. Sua 
simpatia é emprestando a terminologia da conferência econômica italiana entre o partido 
"Preguiçoso" e o partido "Maluco". Os republicanos, considerados o partido "Maluco", têm o 
dobro de probabilidade de culpar "as próprias pessoas", que pensavam poder usar seu 
patrimônio residencial para viver como os ricos, pela crise. Os democratas, o partido 
"Preguiçoso", têm o dobro de chance de culpar o governo. No mínimo, culpam os republicanos 
que, por sua vez, pensavam que o governo, também, poderia de alguma forma captar dinheiro 
emprestado sem endividar-se. Por enquanto, o melhor palpite está no partido "Preguiçoso" e 
não no "Maluco". Mas, é claro, ambos poderiam estar certos.(Tradução de Robert Banvolgyi) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 abr. 2008, Tendências & Consumo, p. B6. 
 


