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Segundo cálculos do Ipea, 13,5 milhões de pessoas passaram à classe média e 6 milhões 
alcançaram a alta entre 2001 e 2008 
 
Dezenove milhões e meio de pessoas ascenderam socialmente no país entre 2001 e 2008. 
Segundo cálculo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), este é o número 
de brasileiros que tiveram rendimento individual superior à renda per capita nacional e à 
inflação nesses anos. No mesmo período, a renda per capita nacional cresceu 19,8% em 
termos reais (descontando a inflação). 
 
Pelos critérios do Ipea, 13,5 milhões de pessoas passaram a ser consideradas classe média e 6 
milhões viraram classe alta. O estudo dividiu a população em três segmentos: classe baixa 
(renda per capita familiar menor do que R$ 188), classe média (entre R$ 188 e R$ 465) e 
classe alta (acima de R$ 465, o valor atual do salário mínimo). 
 
Segundo a última estimativa do IBGE considerada no estudo, o Brasil tinha cerca de 189 
milhões de habitantes em 2008. Ou seja, cerca de 10% da população ascendeu socialmente, 
ainda que com disparidades regionais. 
 
O Brasil ainda cresce mais no Sudeste, mas a população nordestina, majoritariamente pobre 
nas últimas décadas, começou a ter uma fatia maior na renda per capita superior a R$ 188. Eis 
os números: enquanto a classe baixa representava 57,2% do Nordeste em 2001; essa 
participação caiu para 46,4% em 2008, ainda segundo o critério do Ipea. "O Nordeste partiu 
de uma base menor, mais pobre, então é mais fácil crescer", destaca o consultor Renato 
Meirelles, do Instituto Data Popular. 
 
Cidades menores 
 
As grandes cidades, em todo o Brasil, também deixaram de ser o palco principal da ascensão 
social e isso não está relacionado à migração. 
 
Caiu a proporção de pessoas de maior poder aquisitivo (classe alta) nas metrópoles: em 1998, 
eram 42,78%; em 2008, 38,61%. A classe alta cresceu mais nas cidades pequenas no 
período. "Não dá para dizer mais que no interior do Brasil vive a parte pobre", declarou Mareio 
Pochmann, presidente do Ipea, ao apresentar a pesquisa. 
 
Essa ascensão ocorreu principalmente pelo aumento do salário mínimo nos últimos anos e pelo 
aumento do emprego, segundo o IPEA. Em novembro de 2001, o valor nominal do salário 
mínimo era R$ 180. 
 
Janela de oportunidade 
 
Mas, apesar da redução significativa nos últimos anos, o Brasil ainda tinha cerca de 25% da 
população com rendimento mensal inferior à R$ 188, ou cerca de RS 6 por dia. A considerada 
classe baixa representou 34% da população entre 1997 e 2004. A partir daí, a participação 
relativa desse segmento encolheu 22,8% entre 2005 e 2008. 
 
Para o pesquisador José Eustáquio Alves, da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), o 
melhor período de redução da pobreza e crescimento econômico foi entre 2004 e 2008. Alves 
avalia que desde o início da década de 90 o Brasil vive um período favorável a esse 
crescimento e ao aumento da renda per capita, chamado de "bônus demográfico" pelos 
acadêmicos. 
 
Essa janela de oportunidade é criada porque há mais pessoas em idade economicamente ativa 
do que inativa, lembra o pesquisador. Isso ocorreu principalmente pela queda na taxa de 
fecundidade, que possibilitou uma renda familiar maior, dividida por menos gente. "Os fatores 



demográficos ajudaram no aumento da renda per capita e na mobilidade social ascendente", 
diz Alves. 
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