
Em 6 anos, 3 milhões entram na classe média das grandes capitais 
Adriana Fernandes 
 
Estudo do Ipea mostra que taxa de pobreza nas 6 maiores regiões metropolitanas caiu de 
32,9% para 24,1% 
 
Entre 2002 e o final de 2008, 3 milhões de brasileiros que moram nas seis principais regiões 
metropolitanas do País - São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e 
Recife terão saído da pobreza. É o que aponta estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), órgão do governo federal.  
 
A taxa de pobreza nessas seis capitais do País onde vive um quarto da população brasileira e 
são produzidos dois quintos do Produto Interno Bruto (PIB) cairá de 32,9% para 24,1%.  
 
Esse contingente populacional passou a integrar o grupo que o presidente do Ipea, Márcio 
Pochmann, chamou ontem de "classe média emergente".  
 
Esse novo segmento da população se expandiu com o crescimento econômico dos últimos 
anos, que permitiu o aumento do emprego e da renda. Em 2003, ano seguinte à crise 
econômica, o número de pobres era maior do que em 2002. 
 
A pesquisa do Ipea também apontou um crescimento do número de "novos-ricos". Esse grupo 
aumentou 28,1 mil entre 2002 e 2008. Em 2002, as pessoas consideradas ricas nas seis 
regiões correspondiam a 448,5 mil. 
 
Agora, em 2008, somarão 476,6 mil. Apesar disso, a participação de ricos no total da 
população nessas seis regiões metropolitanas permaneceu estável, em 1%.  
 
O Ipea classificou como pobres as pessoas que têm renda per capita igual ou inferior a meio 
salário mínimo (R$ 207,50). Ricas são aquelas pertencentes a famílias com renda igual ou 
maior do que 40 salários mínimos (R$ 16,6 mil).  
 
Para elaborar a pesquisa, o Ipea retrabalhou informações da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Os dados de 2008 foram estimados pelo Ipea, uma vez que o ano ainda 
não terminou. Pochmann ressaltou, no entanto, que a pesquisa capta basicamente a renda 
oriunda dos rendimentos do trabalho e da aposentadoria.  
 
POBREZA RELATIVA 
 
"O Brasil está deixando de ser um país de pobreza absoluta para ser um país de pobreza 
relativa, diminuindo a distância entre o topo e a base da pirâmide", disse Pochmann. "O 
avanço é maior nos pobres do que nos ricos", acrescentou. 
 
Segundo ele, a pobreza está caindo nessas seis regiões por causa do crescimento da 
economia, do aumento do salário mínimo, dos programas sociais de transferência de renda do 
governo, como o Bolsa-Família, e dos incentivos à agricultura familiar.  
 
A maior queda na pobreza foi observada na região metropolitana de Belo Horizonte, onde o 
número de pobres cairá de 38,3% da população em 2002 para 23,1% da população até o final 
de 2008. Por outro lado, Recife e Salvador apresentaram as maiores taxas de pobreza: 43,1% 
e 37,4%.  
 
A pesquisa também mostrou redução do número de indigentes nas seis regiões 
metropolitanas. Em 2002, 5,6 milhões pessoas eram consideradas indigentes e em 2008 esse 
contingente cairá para 3,1 milhões. Indigente na pesquisa é quem vive com até um quarto do 
salário mínimo por mês. 
 



Na avaliação de Pochmann, o retrato observado nessas capitais pode ser estendido para o 
resto do País. Ele alertou, porém, que os ganhos de produtividade não estão sendo repassados 
aos salários. Isso porque, segundo ele, os mais ricos estariam "capturando" o crescimento da 
produtividade, sem repassá-lo para os trabalhadores com salários mais baixos. 
 

 
Leia mais: 
 
Alta do juro pode frear tendência, diz Pochmann 
Adriana Fernandes 
 
Um cenário de desaceleração do crescimento da economia brasileira provocado pelo aumento 
da taxa de juros poderá frear a redução da pobreza no País, disse o presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Márcio Pochmann.  
 
Ao divulgar o resultado da pesquisa que mostra redução do número de pobres nas seis 
principais regiões metropolitanas, ele defendeu ações para minimizar os efeitos do aumento 
dos juros no crescimento da economia. 
 
"Se não houver nenhuma medida que compense, possivelmente teremos um quadro de 
desaceleração da economia, que vem com menos emprego e renda, impactando o 
comportamento da pobreza", advertiu. Ele avaliou, no entanto, que os efeitos do aumento dos 
juros na economia podem ser contrapostos pelo governo. 
 
Segundo ele, parte significativa do crescimento da economia em 2008 foi "assentada" no ano 
passado, quando o cenário de elevação dos juros não estava definido. "Sinais mais concretos 
do comportamento da economia poderão ser observados no final do ano e início do ano de 
2009." 
 
Sem fazer críticas diretas ao Banco Central, responsável pela taxa de juros, Pochmann 
ressaltou que os salários não são fonte de pressão inflacionária. Ele avaliou que os ganhos de 
produtividade, ao não serem repassados aos trabalhadores, terminam favorecendo os 
segmentos mais privilegiados, que acabam acumulando maior riqueza. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 



Estimativas provisórias e pesquisa requentada 
Rui Nogueira 
 
Há quase um ano no cargo, o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), 
Márcio Pochmann, tem se notabilizado pela habilidade de criar fatos políticos e requentar 
pesquisas econômicas como forma de atrair holofotes e divulgar teses políticas. 
 
Ontem, por exemplo, ele convocou uma entrevista para divulgar que "três milhões de pessoas 
terão saído da pobreza entre 2002 e 2008". A única novidade na pesquisa é apresentar 
estimativas provisórias para o comportamento da pobreza e da desigualdade neste ano, que 
nem sequer acabou. Na essência, não acrescenta nenhuma informação qualitativa e nova. 
 
Há pouco mais de um mês, o próprio Pochmann já havia convocado entrevista para anunciar 
"a queda na desigualdade de renda", com base em números do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Isso não significa que essas estatísticas não devam ser 
atualizadas, mas há uma diferença enorme entre produzir os números e divulgá-los com 
pompa. 
 
Mensalmente, os técnicos do Ipea produzem dezenas de estudos, mas nem todos ganham 
destaque. Pochmann, porém, tem aproveitado sua condição para convocar coletivas em torno 
dos textos mais afinados com a atual direção do Ipea. 
 
No fim de maio, por exemplo, ele divulgou estudo mostrando que "pobres pagam mais imposto 
que ricos" (o que já é repetido em estudos do economista Fernando Gaiger Silveira, do Ipea, 
desde 1997) e convocou uma coletiva em que defendeu mais faixas de tributação do Imposto 
de Renda das Pessoas Físicas, medida que, segundo ele, atingiria os brasileiros "mais ricos".  
 

 
Leia mais: 
 
São Paulo perde espaço em número de ricos 
Adriana Fernandes 
 
Porcentual caiu de 52,2% para 50,9% em relação às 6 regiões pesquisadas 
 
Embora ainda concentre mais da metade de todos os ricos que vivem nas seis principais 
regiões metropolitanas do País, São Paulo vem perdendo espaço. Enquanto em 2002 52,2% 
dos ricos dessas seis regiões viviam em São Paulo, o porcentual caiu para 50,9% em 2007. 
 
O estudo sobre "Pobreza e Riqueza no Brasil Metropolitano", divulgado ontem pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), mostrou que Belo Horizonte foi a região metropolitana 
onde a participação de ricos teve o maior salto entre 2002 e 2007: de 6,9% para 10,6% do 
total das seis regiões. A capital mineira aumentou a sua participação relativa de ricos tomando 
espaço também de Recife, Salvador e Porto Alegre. A região metropolitana de Porto Alegre foi 
a que teve maior redução, com a participação de ricos caindo de 6% para 4,5%.  
 
Belo Horizonte também conseguiu avanços maiores na redução da participação de pobres no 
grupo das seis regiões metropolitanas. Em 2002, a região metropolitana de Belo Horizonte 
concentrava 12% de todos os pobres que viviam nas seis regiões. Em 2007, essa participação 
caiu para 10,1%. 
 
Já a parcela de pobres em São Paulo ficou praticamente estável, passando de 35,8% para 
35,7%. Recife, Salvador e Porto Alegre aumentaram a participação de pobres. A região 
metropolitana do Recife foi a que mais aumentou a participação de pobres, de 12,2% para 
13,6%. 
 
Os dados da pesquisa mostraram que São Paulo diminuirá até o fim deste ano em 1,152 
milhão a população de pobres.  
 



O presidente do Ipea, Márcio Pochmann, não quis arriscar uma avaliação das razões que 
levaram a essas mudanças. Ele fez questão de ressaltar, no entanto, que está havendo 
aumento da riqueza em áreas fora dessas metrópoles. 
 
Segundo ele, esse movimento reflete a transferência de empresas para outras localidades 
(fugindo dos custos mais altos das regiões metropolitanas) e ao crescimento recente da 
agricultura. Enquanto em 1992 essas regiões metropolitanas tinham 54,1% dos mais ricos do 
País, em 2006 essa parcela caiu para 42,6%. 
 

 
Leia mais: 
 
Classe média já é maioria no País 
Alessandra Saraiva  
 
De 2002 a 2006, famílias com renda entre R$ 1.064 e R$ 4.591 passaram de 44,19% para 
51,89% da população 
 
A classe média já é mais da metade da população nas seis principais regiões metropolitanas do 
País. Com renda maior e comprando mais, as famílias que agora ocupam essa faixa foram as 
grandes beneficiadas pela estabilidade econômica e pelo aumento do emprego com carteira 
assinada. É o que revela o estudo A Nova Classe Média, divulgado ontem pelo Centro Políticas 
Sociais da Fundação Getúlio Vargas.  
 
Segundo a pesquisa, hoje há mais chances de ascensão social do que há seis anos. Desde 
2002, a participação da classe média na população economicamente ativa cresceu de 44,19% 
para 51,89% nas seis regiões pesquisadas (Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Porto Alegre), que formam a base da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
No levantamento da FGV, a classe C é classificada como classe média, com renda mensal 
domiciliar entre R$ 1.064 e R$ 4.591. O economista Marcelo Neri, um dos coordenadores da 
pesquisa, usou dados da PME para traçar um retrato da atual classe média e sua evolução nos 
últimos seis anos. Ele aponta como um dos principais fatores para inflar a classe média a 
expansão no emprego formal. "A carteira assinada é o grande símbolo da classe média", 
comentou.  
 
O fenômeno é dissociado dos efeitos de programas assistenciais, como o Bolsa-Família, por 
exemplo. "Na verdade, a nova classe média é aquele segmento do meio, que cresceu muito 
nos últimos anos: o grupo emergente que cresceu a partir do próprio trabalho", afirmou. 
 
Esse aumento do emprego pode ter influenciado na redução da pobreza e da miséria nos 
últimos seis anos, também revelado pela pesquisa. "Na verdade, o levantamento apresentou 
um cenário positivo também no combate à desigualdade."  
 
Os dados da análise mostraram o desenvolvimento do Índice de Gini, que mede o grau de 
desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. O índice 
varia de 0 a 1, no qual o 0 significa que não há desigualdade e 1, desigualdade máxima, ou 
seja, apenas um pequeno grupo detém toda a renda da sociedade. De abril de 2002 para abril 
deste ano, o Índice de Gini passou de 0,62 para 0,58. 
 
Neri comentou ainda que a participação das famílias na faixa da miséria (renda próxima de 
zero) no total da população caiu de 34,93% para 25,16%, nos últimos seis anos. "Estamos 
com uma boa safra de indicadores sociais, nunca antes vista."  
 
Um dos pontos fracos apontados pelo estudo foi a ausência de mão-de-obra qualificada para 
cargos com maiores salários. "Antes tínhamos uma crise de desemprego; hoje temos um 
apagão de mão-de-obra", disse. A pesquisa revelou ainda que a renda média domiciliar total 



da população saltou de R$1.784,08 para R$ 1.956,90 de abril de 2002 para abril deste ano, 
um aumento de 9,6%.  
 
Nos últimos seis anos, a participação das classes A e B (famílias de renda acima de R$ 4.591 
mensais) também cresceu nas seis regiões, passando de 11,61% para 15,52%. Já a 
participação das famílias de classe mais baixa, que ganham menos de R$ 1.064 por mês, caiu 
de 46,13% para 32,59% da população. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
''Ainda há desequilíbrio'' 
 
Com o aumento da renda dos brasileiros e o conseqüente crescimento da classe média, 
diversas pessoas passaram a ter acesso a recursos que anteriormente não tinham, como 
internet, livros e eletroeletrônicos. Mas ainda há espaço para melhoras, diz a psicóloga Maria 
Remédios Docampo Antonini, cuja renda familiar se encaixa nos padrões considerados de 
classe média no País. 
 
Ela atualmente está fazendo uma reforma no apartamento, na zona Sul de São Paulo. "Ser da 
classe média significa que você pode ter acesso a um imóvel, um carro, internet, cultura. Mas 
também quer dizer que você paga todos os impostos, não ganha nenhum benefício por isso e 
não tem o padrão de vida de um rico", critica ela. "Claro que é melhor que ser pobre e não ter 
acesso a nada disso, mas ainda está longe de ser o ideal do que se considera ?médio?". 
 
Ela conta que, no dia-a-dia, mantém uma alimentação saudável, compra alguns livros e, às 
vezes, janta fora. "Mas não posso fazer isso sempre." Ela cita como um dos principais 
exemplos do desequilíbrio brasileiro as alíquotas do Imposto de Renda. "De repente, ela pula 
de cerca de 11% para 27%. A classe média paga 27%, assim como a classe alta. Por que não 
criam mais faixas?" 
 
Outra disparidade seria o rodízio. "Uma família rica tem mais de um carro, então dribla o 
rodízio. Uma família pobre, infelizmente, nem carro tem. E a família de classe média, com um 
carro só, fica sem poder usar - acaba como a mais prejudicada." 
 
A psicóloga concorda com a definição do economista Marcelo Neri, da FGV, de que a classe 
média cresceu com renda a partir do próprio trabalho. "É uma faixa de renda que não recebe 
nenhuma ajuda como Bolsa-Família. Ou seja, esse crescimento vem do esforço próprio." 
 

 
Leia mais: 
 
Indústria se ajusta aos ''novos'' clientes 
Márcia De Chiara 
 
Comércio também se adapta ao gosto do consumidor emergente, que não busca apenas preço 
baixo 



 
Em sintonia com os resultados das pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que apontam o crescimento da classe média, 
indústrias e grandes redes varejistas já fizeram ajustes necessários na produção e nos tipos de 
itens ofertados nas lojas para conquistar o consumidor emergente.  
 
"Não vendemos mais TV convencional, só televisão de tela plana, e cortamos de 20% para 
10% a participação de geladeiras de uma porta nos estoques das lojas", diz Décio Pedro 
Thomé, diretor de Varejo do Grupo Silvio Santos, que controla as Lojas do Baú Crediário. Há 
50 anos vendendo para as classes de menor renda, ele diz que a empresa detectou mudanças 
no perfil dessa população que, nos últimos tempos, não olha só para o preço baixo. "Ela quer 
primeiro preço, mas com qualidade."  
 
A Casas Bahia, templo do consumo popular, é outra rede varejista que quebrou algumas 
regras para atender a essa nova clientela. A partir de 2002, por exemplo, abriu lojas em 
shoppings, algo impensável antes. Além disso, agregou produtos com mais tecnologia, como 
computador e máquina fotográfica digital, passou a vender geladeira side by side, 
eletrodomésticos com acabamento de inox, móveis envernizados e até cozinha planejada. A 
empresa não revela quanto aumentou o valor médio das vendas por cliente nos últimos anos, 
mas informa que hoje comercializa produtos mais caros para um consumidor que antigamente 
não conseguia pagá-los. 
 
De olho no aumento da classe média, a mexicana Mabe, dona das marcas GE e Dako de 
eletrodomésticos, vai colocar no mercado brasileiro no fim deste mês uma nova marca feita 
sob medida para esse consumidor. "Será uma linha com preços intermediários entre a marca 
Dako, a mais econômica, e a GE, destinada à alta renda", diz o diretor de Marketing, João 
Sérgio Dias Ramos. A terceira marca levará o nome da empresa, Mabe, e terá uma linha 
completa de produtos, da geladeira à máquina de lavar roupas. 
 
Antes de optar por uma marca para a classe média, a companhia fez ajustes nas marcas 
existentes. Os eletrodomésticos da Dako, por exemplo, ganharam acabamento metálico, 
semelhante ao inox, porque o consumidor de menor renda almeja esse tipo de produto, 
observa Ramos. "Aproveitamos a melhoria do poder aquisitivo e as facilidades de crédito para 
ofertar produtos com mais recursos." Ele lembra que no ano passado as vendas de 
refrigeradores de duas portas cresceram a uma taxa de dois dígitos, enquanto os de uma porta 
tiveram acréscimo de um dígito. 
 
"Há algum tempo, já percebemos esse movimento na economia, por causa do avanço do 
crédito, da estabilidade dos preços e do crescimento da construção civil", diz o diretor de 
Marketing da Whirlpool, Jerome Cadier. Dona da Brastemp e da Consul, a empresa ampliou o 
espectro de preços das marcas para fisgar consumidores emergentes. "A Brastemp ficou com 
preços mais agressivos para atrair a classe média." Ele diz que a empresa também lançou este 
ano uma marca para a população mais rica: KitchenAid. 
 
"Os extremos estão puxando as vendas", conclui o diretor de Marketing da unidade de 
negócios Perdigão, Eric Boutaud. A mortadela Ouro, para as classes abastadas, e a Confiança, 
para as econômicas, têm as maiores taxas de crescimento. 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 ago. 2008, Economia, p. B4-B6. 


