


base da pirâmide econômica, forma 

da pelas classes D e E, foi reduzida 

de 96,2 milhões em 2003 para 73,2 

milhões em 2009, sendo 2 milhões 

em pleno ano da crise internacional. 

Isso significa que nas últimas sete 

edições da Pnad (Pesquisa Nacional 

por Amostras de Domicílios) mais 

de meia população do Reino Unido 

foi incorporada às classes A, B e C. 

Os 50,5% da população brasilei-

ra hoje chamada de nova classe mé-

dia poderia, sozinha, decidir uma 

eleição presidencial. Esta também é 

a classe dominante do ponto de vista 

econômico, pois concentra 46,2% do 

poder de compra dos brasileiros, su-

perando as classes A e B - estas com 

44,12% do poder de compra total. 

As demais classes, D e E, têm hoje 

9,65% do poder de compra nacional, 

uma queda expressiva ante o nível 

de 19,79% registrado imediatamente 

antes do lançamento do Plano Real. 

Dados sobre os ganhos de renda 

familiares para as seis principais re-

giões metropolitanas do Brasil mos-

tram que, em janeiro de 2009, a crise 

internacional atingiu os bolsos brasi-

leiros de forma intensa, causando um 

aumento de 6,8% na pobreza apenas 

nesse mês. No entanto, desde feverei-

ro de 2009, o Brasil livrou-se da crise 

e recuperou seu ritmo de crescimen-

to. Na realidade, superou-o. Nos 12 

meses encerrados em julho de 2010, a 

pobreza caiu 11,3%, e a classe C cres-

ceu 3,4%. A renda está 25% maior e 

a desigualdade 50% menor do que 

no período de ouro de 2003 a 2008. 

O crescimento robusto do empre-

go formal, duplicado desde 2004, é 

o principal símbolo da nova classe 

média. O Brasil vinha, até há pouco, 

quebrando, mês após mês, seu re-

corde anterior de emissão de novas 

carteiras de trabalho, apesar da au-

sência de qualquer reforma traba-

lhista e previdenciária significativa. 

Segundo o Caged (Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados), 

nos nove primeiros meses do ano, o 

país gerou 2,2 milhões de postos de 

trabalho formais, superando qual-

quer ano completo da série até 2003. 

Dados os custos de contratação e 

demissão, anormalmente elevados 

pela legislação trabalhista brasileira, 

este movimento sugere expectati-

vas empresariais bastante positivas 

para o futuro. Embora tenha havido 

aumento forte da renda derivada de 

programas sociais e aposentadorias 

ligadas ao salário mínimo - 4,72% 

ao ano entre 2003 e 2009 -, a par-

cela devida ao trabalho, que corres-

ponde a 76% da renda total no Brasil, 

não ficou muito atrás. O incremento 

médio, no mesmo período, foi de 

4,61% ao ano, o que confere sustenta-

bilidade a este movimento para além 

das transferências de renda oficiais. 

Da mesma forma, a queda do ní-

vel de desigualdade e o aumento dos 

anos de escolaridade indicam uma 

melhoria continuada no futuro. Au-

mentos no número de anos passados 

na escola no período 2003-09 são 

responsáveis por 65,3% do expres-

sivo crescimento de 7,95% ao ano 

da renda per capita média dos 20% 

mais pobres no país. E por 24% do 

aumento de 3,66% na renda dos 20% 

mais ricos. De forma complementar, 

a nova POF (Pesquisa de Orçamen-

tos Familiares) indica que, nesse 

mesmo período, houve um aumento 

da poupança financeira das famílias. 

B DE BRICS_ O Brasil está , como 

se diz na gíria, bombando. Enquanto 

nossa desigualdade caiu, a dos de-

mais Brics (Rússia, índia e China), 

embora mais baixas, seguiram su-

bindo. Portanto, a goleada de cres-

cimento sofrida pelo Brasil frente a 

outros Brics depende do placar que 

se olha. Nossas taxas de crescimen-

to ainda estão aquém das de outros 

Brics, especialmente a China. No 

entanto, a qualidade do crescimen-

to brasileiro é indiscutivelmente 

melhor do que o chinês em vários 

aspectos: melhor t ra tamento do 

meio ambiente e do trabalho, junta-

mente com a igualdade crescente. O 

Brasil é uma democracia que apren-

deu de maneira dura como é difícil 

promover uma boa política dentro 

de um sistema bagunçado. O país 

ainda enfrenta muitos obstáculos, 

incluindo ensino fraco, baixas taxas 

de poupança e um emaranhado de 

obstáculos regulatórios. Mas, para 

as perspectivas de crescimento fu-

turo, o que importa não é o nível 

absoluto desses fatores, mas como 

eles evoluem no tempo. O Brasil 

pode avançar verticalmente se esco-

lher os caminhos certos em direção 

à sua fronteira de possibilidades. 

É preciso ir além e "dar o merca-

do aos pobres", completando o mo-

vimento dos últimos anos, quando, 

pelas vias da queda da desigualda-

de, "demos os pobres aos mercados 

[consumidores]". Devemos tratar o po-

bre como protagonista de sua histó-

ria e não como um passivo receptor 

de transferências de dinheiro oficial 

e de crédito consignado. Nada con-

tra, mas há que se turbinar o prota-

gonismo das pessoas. Nos termos do 

dilema confuciano entre "dar o pei-

xe" e "ensinar a pescar", isto signifi-





ca mostrar aos pobres que aprende-
ram a pescar o "mercado de peixes". 

Quando os mercados estão in-
completos, é possível sair do velho 
dilema entre eficiência (direita) e 
equidade (esquerda) e ganhar por 
meio da união harmoniosa desses 
vetores. Concretamente, no âmbito 
das políticas públicas pelo lado fi-
nanceiro, falo de microsseguro e de 
microcrédito. O crédito produtivo 
popular é fundamental para dar va-
zão aos espíritos empreendedores 
da baixa renda. Temos o exemplo do 
Crediamigo, de um banco público fe-
deral em área pobre (o Banco do Nor-
deste), que funciona na linha propos-
ta por Mohammad Yunus, criador 
do Grameen Bank, pois usa sistema 
de grupo solidário nos colaterais. 

O Crediamigo cobre 60% do 
mercado nacional de microcrédito, 
gerando aumento médio de lucro de 
13% ao ano a seus clientes, que são 
empresas informais de fundo de 
quintal, tais como mercearias, bisca-
teiros, escolas privadas etc. A proba-
bilidade de um cliente que era pobre 
sair da pobreza em 12 meses após o 
crédito é de 60%, ante 2% de proba-
bilidade do movimento em sentido 
contrário. Isto sem subsídios, pois o 
programa gera um lucro de R$ 50 ao 
ano por cliente. O Crediamigo acabou 
de ser eleito a melhor experiência de 
microcrédito do continente america-
no pela principal agência de rating 
de microcrédito, a MIX Market. Há 
riqueza no meio da pobreza, e o Es-
tado pode interagir sinergicamente 
com o setor privado nesta busca. 

Uma agenda que está atrofiada no 
Brasil é aquela ligada aos trabalha-
dores por conta própria e pequenos 
produtores urbanos, que carecem de 
acesso aos mercados consumidores. 
Cerca de 65% dos empresários nani-
cos urbanos dizem que seu principal 
problema é falta de clientes ou con-
corrência acirrada. São problemas de 
demanda e não de oferta, como for-
malização, infraestrutura, acesso a 
crédito etc. Faltam políticas de acesso 
a mercados consumidores, tais como 
exportação por meio de cooperativas 
de pequenos produtores, potenciali-
zação do comércio eletrônico e mes-
mo compras governamentais. Como 
nos casos em que municípios cearen-
ses compram carteiras escolares e 
merenda de produtores locais. A esta-
bilidade macroeconômica cria terre-
no fértil para o desenvolvimento dos 
mercados na base da pirâmide, assim 
como a diminuição da violência. As 
UPPs (Unidades de Polícia Pacifica-
dora) cariocas são um exemplo vivo 
de como "o choque de ordem" pode 
levar a um "choque de progresso". 
Uma boa política de transporte nas 
zonas urbanas, onde vive 85% da po-
pulação brasileira, segue nesta linha. 
Em particular, nos casos de São Pau-
lo e do Rio de Janeiro. Este último é o 
primeiro caso de Bilhete Único inter-
municipal, aproximando os pobres 
das periferias dos mercados, sem que, 
para isso, precisem morar em favelas. 

"Dar o mercado" significa, aci-
ma de tudo, melhorar o acesso das 
pessoas ao trabalho. A agenda de 
reformas trabalhista, previdenci-

ária e tributária (desoneração da 
folha de pagamento etc) turbina a 
relação entre crescimento e o merca-
do de trabalho. Mas fica difícil falar 
delas quando geramos quase 2 mi-
lhões de empregos formais em oito 
meses. A educação funciona como 
passaporte para o trabalho formal. 
Refiro-me a todos os níveis escolares 
formais e à educação profissional. 
A prática de premiar os professo-
res com salários atrelados às notas 
dos alunos é outro exemplo recente 
de "salário-eficiência", vigente nos 
estados de São Paulo e Pernambu-
co e na cidade do Rio de Janeiro. 
Como o setor público é, ou deveria 
ser, mais próximo dos pobres, pode 
pavimentar o acesso ao mercado. 

A avaliação de proficiência es-
colar traz aos pais uma medida 
transparente da qualidade da es-
cola de seus filhos, melhorando o 
funcionamento do setor público. 
Se a opção é ir além do "dar o mer-
cado aos pobres", usando o Esta-
do como ponte, vale incorporar na 
agenda do choque de gestão a co-
nexão da distribuição de recursos 
orçamentários com a performance 
das diferentes unidades receptoras, 
medidas por indicadores sociais. 
Alguns gostariam de uma agenda 
mais amigável à ação privada, ou-
tros gostariam de um Estado pro-
vedor. O coletivo de brasileiros, no 
fundo, quer as duas coisas. Respeito 
às regras de mercado, com política 
social ativa pelo Estado. Se os con-
sensos de Washington não vigoram 
em Brasília, Caracas também não é 
aqui. O desafio é combinar as virtu-
des do Estado com as virtudes dos 
mercados, sem esquecer de evitar 
as falhas de cada um dos lados. Este 
é o caminho do meio a ser trilhado 
pela nova classe média brasileira. 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 45, p. 70-76, nov. 2010.




