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Estudo da USP e Serasa mostra que divisão por faixa de renda é insuficiente  
 
Com base nos atuais movimentos de ascensão social e nas mudanças de hábitos de consumo, 
estratificar a população brasileira por faixa de renda não é mais suficiente para compreender o 
seu potencial econômico.  
 
Ontem, a Serasa Experian, em parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo 
(USP) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), lançaram uma nova 
classificação, com base em 400 variáveis, dentre elas educação, comportamento de crédito, 
profissão e renda. No total, perceberam 39 classes com diferentes demandas. 
 
A maior parte da população está inserida na "periferia jovem", que representa 21% dos 
cidadãos acima de 18 anos, registrados com CPC. Compõe esse grupo pessoas atuantes na 
informalidade (2,7%), jovens dependentes de programas sociais (3,1%) e trabalhadores com 
baixa qualificação 4,6%). Destaca-se, contudo, o subgrupo "excluídos do sistema", que 
totalizam 5,5% da população nacional. São pessoas que exercem trabalho manual, entre 30 e 
40 anos, sem conta em banco e de baixa renda. "Há uma demanda muito grande por parte 
desse grupo em investimentos educacionais. Por conta da baixa escolaridade, grande parte 
tem de atuar na informalidade ou em empregos de baixo valor agregado. Além disso, grande 
parte está excluída do sistema financeiro, princialmente do crédito, que ajuda a fomentar a 
economia", analisou Juliano Marcilio, presidente de Marketing Services da Serasa. 
 
"Todos os estratos sociais apresentam lacunas. Porém, se conhecermos melhor quais são 
essas necessidades, as políticas sociais e os investimentos privados podem ser melhor 
direcionados, tornando-se mais eficientes" , complementou. 
 
O segundo maior nicho populacional está no "Brasil rural", com 16% de participação. "A 
maioria vive longe dos centros, ficam à margem de escolas, bancos, produtos e serviços. 
Mantém na agricultura familiar e em pequenos comércios locais a fonte de sustento e são mais 
independentes de emprego. Também carecem de crédito e são desbancarizados". 
 
Por conta do fenômeno de envelhecimento da população, sentido mais fortemente nos últimos 
dez anos, uma nova classe econômica está em alta, a "aposentadoria tranqüila". Fazem parte 
do nicho idosos que dão preferência a viagens e que se aposentaram com uma renda mais 
elevada. 
 
Com base nas novas características de consumo, surgem os "aspirantes sociais", compostos 
por profissionais em ascensão e jovens em busca de oportunidades de emprego. Na outra 
ponta, estão os "empresários de sucesso nas grandes cidades", que junto aos "executivos e 
formadores de opinião", formam a minoria brasileira, com 1,8% de representatividade.  
 
OS NOVOS ESTRATOS BRASILEIROS 
 
1-Quem são os jovens da baixa renda 
 
O estudo identificou seis grupos dentro do estrato Jovens de Periferia. Dentre eles, as Famílias 
Assistidas, formadas por cidadãos amparados por programas sociais. Outros sãos os Jovens 
Trabalhadores de Baixa Renda, que trabalham em serviços que exigem pouca qualificação, 
compatível com a formação escolar mais fraca. 
 
2-Os brasileiros que vivem na zona rural 
 
Com 16,5% de participação, vivem de agricultura familiar e comércio local. No grupo, destaca-
se "A pequena Alemanha no Brasil" (1,28%). "São compostos de comunidades que mantém a 
língua nativa e os costumes do mercado alemão", analisa Marcilio. Têm formação escolar 
elevada, com baixo índice de analfabetismo. 



 
3-Aposentadoria com mais conforto 
 
O grupo "aposentadoria tranqüila" representa 15% da população brasileira. Em destaque, 
estão os aposentados que gostam de viajar, não possuem dependentes e têm grande potencial 
consumidor. Do total, 5,77% vivem afastados dos centros urbanos, preferindo o interior. 
Possuem baixo índice de atividade financeira. 
 
4-Brasileiros em ascensão social 
 
Os Aspirantes Sociais estão divididos em quatro grupos: Profissionais em Ascensão Social, 
"Boa vida no interior", Jovens em busca de oportunidades, e Consumidores Indiscipliados. Nas 
cidades se encontram jovens, em sua maioria mulheres entre 26 e 40 anos, casados e com 
alto grau de escolaridade. No interior, comerciantes e empresários. 
 
5-Jovens de olho em futuro promissor 
 
No grupo de "assalariados urbanos", que representam 8,93%, estão os "jovens promissores". 
Habitam área de classe média de cidades desenvolvidas e investem na formação profissional. 
Solteiros e com idade de até 30 anos, têm predileção por planejamentos de longo-prazo. 
Geralmente trabalham e estudam. 
 
6-Ricos, sofisticados e influentes 
 
Formado por empresários e Sucesso e executivos formadores de opinião, representam 1,86% 
da populaçãon. São formados em sua maioria por um público masculino, materializam seu 
status social pelo consumo de produtos exclusivos, com os maiores rendimentos da sociedade 
brasileira. Têm entre 46 e 60 anos. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 14‐15. 
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