
baiano Juraci Ferreira Gonzaga, 42 anos, e a paulis
tana Eliane Santana Sena Gonzaga, 36, casaram-
-se em janeiro de 1994, pouco mais de um mês an

tes do lançamento oficial do Plano Real no Brasil. Na épo
ca, o casal tinha uma vida difícil em São Paulo. Ele era me
talúrgico, e ela, dona de casa. Passada mais de uma década e 
meia, as coisas mudaram. Com a estabilidade e o crescimen
to da economia, Bira, como é conhecido, e sua esposa ascen
deram para a chamada classe C. De uma renda familiar de 
R$ 600 mensais, os dois passaram a receber, juntos, cerca de 
R$ 4 mi l , em média, a cada mês, balanço do final de 2010. 
Durante esse período, Bira mudou sua a tuação profissional 
algumas vezes. Foi motorista de lotação e prestador de ser
viços da Telefônica até se firmar como mestre de obras, em 
2003, ano em que Lu la assumiu a presidência do Brasil. Ao 
lado do sogro, sua carreira na construção c ivi l deslanchou, 
assim como a economia do país. Paralelamente, o baiano 
abriu um salão de beleza para a mulher no sobrado onde vi
vem, no bairro Jardim das Rosas, em São Paulo (SP), per
tencente ao sogro e onde moram também as famílias de uma 
i rmã e um i rmão de sua mulher, ambos com filhos. "Ao to
do somos 11, mas cada família em uma casa independente", 
diz Bira. A partir de 2008, ano em que estourou a crise finan
ceira mundial, os negócios do mestre de obras ficaram mais 
aquecidos do que nunca. E Eliane passou de diarista a em
pregada doméstica registrada em carteira, além de continu
ar com o salão nos fins de semana. 

Eles, então, foram às compras. Em pouco mais de dois 

anos e meio, o casal financiou seu primeiro carro em uma con
cessionária, comprou um terreno como investimento, adqui
riu uma TV tela plana de 42 polegadas, trocou fogão, gela
deira e máqu ina de lavar, instalou computador com banda 
larga e mobiliou parte da casa. "Só falta reformar a lavan
deria", diz Bira. 

Bira agora pensa em voltar a estudar, já que não com
pletou o primeiro grau. Ao vir da Bahia para São Paulo, em 
1987, abandonou a escola para trabalhar e ajudar a mãe. A 
julgar pelo número de clientes do mestre de obras e a quanti
dade de ligações que recebe por dia, o mesmo não deve acon
tecer com as sobrinhas do casal, a maioria delas vivendo sob 
o mesmo teto deles. Todas estão na escola. A mais velha, de 
17 anos, está no colegial e pretende se tornar administrado
ra de empresas, e a mais nova, de 6 anos, passou para a 1a sé
rie e ainda não sabe o que fará da vida. Mas certamente terá 
mais oportunidades do que seus pais e tios tiveram. 

A história da família Gonzaga é apenas um dos muitos 
exemplos que vêm se multiplicando nos últimos anos em to
do o Brasil. A ascensão de quase 30 milhões de brasileiros 
à chamada "nova classe média" já provoca uma verdadeira 
caça ao tesouro no mercado, e empresas dos mais diversos 
setores se desdobram para criar produtos e atrair o interesse 
desses consumidores. 

ASCENSÃO LATINO-AMERICANA 
Assim como no Brasil, em toda a América Latina fala-se de 
novos grupos médios, cuja expansão, Mar t in Hopenhayn, 



diretor da Divisão de Desenvolvimento So
cial da Cepal (Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe), associa ao cres
cimento econômico, ao acesso massivo ao 
crédito e ao barateamento dos produtos de 
consumo de massa. Segundo cifras da orga
nização, nos últimos oito anos, o número de 
pobres na América Latina caiu de 44% pa
ra 32,1% da população, ou seja, uma queda 
de 41 milhões de pessoas. 

"Isso pode ser encarado sob duas pers
pectivas: redução da pobreza ou ampliação 
da classe média", afirma o mexicano Luis 
de la Calle. "Nós sentimos que o discurso 
sempre foi o da redução da pobreza, mas vê-
-lo como expansão da classe média impli
ca uma oportunidade de negócios, de cres
cimento. O que vai desenvolver um país é o 
crescimento da classe média." 

De la Calle, um dos principais negocia
dores mexicanos do T L C (Tratado de Livre 
Comércio), é coautor, ao lado de Luis Ru
bio (diretor do Think Tank Centro de Inves
tigação para o Desenvolvimento), do livro 
Clasemedieros, um ensaio que reúne cifras e 
dados que mostram que, pela primeira vez 
na história, a classe média mexicana supe
ra a dos pobres. 

E os números comprovam isso. Segun
do o estudo da O C D E (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômi
co) sobre a classe média latino-americana, a porcentagem de 
lares que ganha entre 0,5 e 1,5 da média salarial da região 
oscila entre 36,7% na Bolívia e 52,8% no México. Quem são 
essas pessoas? O que consomem? Como enxergam o futuro 
e o restante da sociedade? 

"Com as nuances de cada país, há uma classe média tra
dicional, que cresceu com referências importantes, como a 
burocracia estatal. Normalmente, essa classe média é intole
rante às classes mais baixas e pretensiosa em relação às mais 
altas", afirma Hopenhayn. 

Segundo o especialista, a classe média emergente, por 
outro lado, não é avessa aos extratos mais baixos e sua maior 
aspiração é se integrar, o que se manifesta na valorização da 
educação. "Eles estão dispostos a qualquer coisa, contanto 
que seus filhos possam frequentar uma universidade. N ã o 
existe muita preocupação com a qualidade do ensino, mas 
sim com as redes de relacionamento a que seus filhos pos
sam ter acesso", afirma. 

VORACIDADE E IDENTIDADE 
Em agosto de 2010, o Uruguai superou a Argentina em con
sumo de carne bovina per capita. "Assim termina um reinado 

de mais de um século, durante o qual n inguém havia amea
çado nossa orgulhosa voracidade carnívora", sentenciou o 
jornalista Hector Huergo. Mas a notícia verdadeira era ou
tra: os argentinos comiam menos carne simplesmente porque 
ela estava mais cara. Depois de levar uma verdadeira surra 
no início da década passada, a classe média mais orgulhosa 
da região já não é mais a mesma. 

Ao contrário de México e Brasil, a identificação com a 
classe média na Argentina vem de longa data. "Apenas as 
pessoas que realmente são muito pobres reconhecem que 
não pertencem a ela", afirma Ezequiel Adamovsky, histo
riador e autor do livro Historia de la Clase Media Argentina. "A 
expressão 'classe média ' nasceu nos tempos do peronismo, 
em 1946, como reação à presença plebeia - os trabalhadores 
peronistas - no cenário político." 

Até então, um médico consideraria uma ofensa ser en
quadrado na mesma categoria social que um verdureiro. A 
ironia é que as políticas redistributivas dos dois governos do 
amado - e odiado na mesma, medida - Juan Domingo Pe-
rón permitiram que essa classe média crescesse como nun
ca. A partir de meados dos anos 1970, a maré começou a mu
dar. Primeiro, lentamente, e, nos anos 1990, com força total, 



quando amplos setores da sociedade empobrece
ram. Os sinais concretos disso, afirma Adamo-
vsky, professor da Universidade de Buenos A i 
res, são o surgimento dos condomínios e bairros 
fechados, onde se segregam aqueles com um pa
drão melhor, e a dispersão da oferta educacional, 
com a degradação do ensino público, fenômenos 
que atingiram o auge entre 2001 e 2003. 

"Apenas recentemente voltamos ao patamar 
acima do momento anterior ao da crise. No entanto, o consu
mo se recuperou sem voltar às mesmas marcas nem, necessa
riamente, aos mesmos padrões", afirma Fernando Moiguer, 
especialista em estratégia de Negócios e Marca da Moiguer 
C i a de Negócios. 

Embora o consumo de carne tenha caído, outros movi
mentos interessantes acontecem hoje na Argentina: na falta 
de asado (o churrasco argentino), a classe média experimen
ta um frenesi de consumo não observado desde os anos 1990, 
em plena conversibilidade peso/dólar. E pertencer à classe 
média é sentir que se pode e se merece ter uma boa vida, o 
que não é definido pela economia, pelo sentido de uma mis
são nacional ou por uma doutrina político-religiosa, mas sim 
pela educação e, cada vez mais, pelo consumo individual. 

"Historicamente, a classe média aspirava a ser classe alta 
e, portanto, considerava que comprar bens com desconto era 
um ato impróprio a sua condição. Hoje, isso está mudando, 
e o consumidor sente-se mais confortável em usufruir essas 
oportunidades", analisa Moiguer. Outro aspecto visível não 
apenas na Argentina são os novos padrões de consumo cul
tural. "Tradicionalmente, a classe média atuava como árbi-

tro entre o bom e o mau gosto, entre a alta cultura e a baixa 
cultura", diz Hopenhayn, da Cepal. "Essa fronteira não exis
te mais, opop e o kitsch não são mais necessariamente malvis
tos. Graças à internet, o cosmopolitismo também não é mais 
um atributo exclusivo da classe média tradicional." 

VOTOS COBIÇADOS 
As novas classes médias são um segmento crucial em prati
camente todos os países da região e explicam, em parte, os 
novos consensos e ofertas políticas que se impõem. Segundo 
o relatório da O C D E , "os estratos médios latino-americanos 
expressam um claro apoio à democracia, mas são críticos do 
funcionamento desse sistema político, opinião amplamen
te influenciada pela baixa qualidade dos serviços ofereci
dos pelo Estado". 

E aqui se observam também nuances interessantes. En
quanto na Argentina a surrada classe média em seu conjun
to depositou sua confiança em Nestor Kirchner em 2003, e 
depois em sua mulher, Cristina, em 2007, os menores de 25 
anos apresentam uma forte politização, com demandas por 
projetos coletivos que não se viam há 40 anos. 



No México, ao contrário, é significativo o triunfo das 
mãos de Felipe Calderón sobre Manuel López Obrador, o 
candidato da esquerda tradicional que liderava as pesqui
sas pouco antes dos comícios e que não conseguiu conven
cer uma massa crítica de eleitores sobre as maldades do F M I 
e do neoliberalismo. " H á um grupo de pessoas relevante a 
quem convém que o México continue sendo um país de po
bres, porque com base nisso constroem suas teorias", afir
ma o acadêmico e articulista Mar io Schettino. O estudio
so refere-se a profissionais da burocracia e aos sindicatos, 
que man têm um discurso proletário para não perder níveis 
de renda que os inserem na classe média. "Guardiões da po
breza", denominam Rubio e De la Calle 
em seu livro. 

Na opinião de Schettino, "esses gru
pos resistem à economia de livre merca
do e à democracia competitiva porque is
so significaria a perda de suas receitas. 
São de classe média pelo nível de renda, 
não por sua forma de pensar, e isso é um 
problema". 

Ao contrário do discurso proletário da 
esquerda mexicana, no Brasil, o sucesso 
do Partido dos Trabalhadores se explica 
precisamente pela mudança de foco e pela 
promoção da mobilidade social. A campa
nha de D i l m a Rousseff exibiu incansavel
mente cenas de famílias comprando veí
culos novos, ultrapassando a fronteira da 
sonhada casa própria e matriculando seus 
filhos em um bom colégio. U m a narrativa 
sedutora, que explica, em parte, os 12 mi
lhões de votos de diferença entre a candi
data e seu adversário, José Serra. 

JANELA DEMOGRÁFICA 
Em função de seu tamanho, grande parte 
da diminuição da pobreza regional se con
centra no Brasil, país onde as potenciali
dades e os riscos da nova classe média se 
manifestam como em nenhum outro. 

A retomada do dinamismo econômi
co após quase duas décadas de hiperinfla-
ção, desajuste fiscal, altas taxas de desem
prego e dívida externa elevada devolveu a 
mobilidade social no país, e inchou a clas
se C, com renda domiciliar entre R$ 1 m i l 
e R$ 5 mi l (US$ 588 e US$ 2,9 mil). Segun
do o Centro de Políticas Sociais da Fun
dação Getulio Vargas (FGV) , os 94,9 mi
lhões de brasileiros que compõem a nova 
classe média correspondem a mais da me
tade da população e concentram 46,24% 

do poder de compra total do mercado interno, mais do que 
os 44,12% das classes A e B. 

Na prática, a classe C voltou às compras. Hoje, todos têm 
televisão, 90% possui celular, metade adquiriu computador e 
por volta de 35% usa banda larga, segundo pesquisa do C N I / 
Ibope. Eles t ambém almejam mais acesso a planos de saú
de, escola privada para os filhos e carteira de investimento, 
já que menos de 40% deles possuem esses símbolos da clas
se média tradicional brasileira. 

Apesar dos números, o economista Paulo Rabello de 
Castro, sócio-diretor da RC Consultores, considera o saldo 
social ainda negativo. "O país primeiro empobreceu sua clas

se média, sobretudo du
rante a década de 1980, 
época em que devíamos 
demais, poupávamos de 
menos e inflávamos nos
sa moeda sem parar, pa
ra agora resga tá - la da 
pobreza", sustenta. Se
gundo ele, a pujança eco
nômica e a consequente 
ascensão social no Bra
sil passam pela escalada 
de preço das commodities 
no mercado internacio
nal - motivada pelo des
locamento do centro di-



Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 396, p. 48-53, fev. 2011.




