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CLASSE C ASCENDE E POBREZA DIMINUI

Evolução dos grupos nos últimos anos
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CLASSE E

Numa conjuntura de turbulên-
cias globais e, no âmbito do-
méstico, de desaceleração no
nível de atividade e pressões
inflacionárias, a classe C, ou a
chamada nova classe média
brasileira, corre o risco de ver
a posição conquistada sob
ameaça? Para especialistas ou-
vidos pelo BRASILECONÔMICO, es-
se grupo que responde por
53,9% da população brasileira,
e tem um potencial de consumo
da ordem de R$ 1 trilhão, dificil-
mente vai perder o posto de
grande responsável pela alta do
consumo vista no país nos últi-
mos anos.

E é justamente essa nova clas-
se média, com renda mensal fa-
miliar entre R$ 1 mil e R$ 4 mil,
um dos principais legados que a
presidente Dilma Rousseff pre-
tende deixar na atual gestão.
Não é à toa que deu à Secretaria
de Assuntos Estratégicos (SAE)
a incumbência de elaborar polí-
ticas voltadas para o segmento.
“A SAE é o ministério da nova
classe média”, disse ao BRASIL
ECONÔMICO o ministro da pasta,
Wellington Moreira Franco.

Para Franco, a implementa-
ção de ações de governo volta-
das para a classe C tem como fo-
co, para além de evitar o empo-
brecimento, garantir a consoli-
dação e a sustentabilidade des-
sa faixa da população (ler entre-
vista na página ao lado). “No iní-
cio do ano entregaremos pro-

postas concretas nas mãos da
presidente Dilma.”

Consumo ‘trilionário’
Nas contas do sócio-diretor do
instituto de pesquisa Data Popu-
lar, Renato Meirelles, a classe C
tem potencial de consumo de
R$ 1 trilhão (somando-se uma
massa de renda de R$ 830 bi-
lhões a benefícios como vale-re-
feição, 13º salário e férias). “Isso
é maior que o PIB de Portugal,
Argentina, Paraguai e Uruguai
juntos. É um volume que segu-
ra o mercado interno brasileiro
e ajuda a defender das turbulên-
cias externas”, diz Meirelles.

As insistentes pressões infla-
cionárias — em 12 meses o IPCA
acumula alta de 7,31% — tam-
bém estão bastante ligadas à for-
te demanda por consumo lidera-

da pela classe C. O fenômeno é
ainda mais visível na inflação de
serviços, que chegou a 9,84%
até setembro.

“A área de serviços é um fa-
tor preocupante para a classe C.
Em 2002, os gastos com servi-
ços representavam 49,5% do
consumo dessa faixa da popula-
ção e hoje chegam a 65%. Ago-
ra, é preciso dizer que é ela tam-
bém que mais emprega a classe
C. Ou seja, essa é a classe mais
afetada e ao mesmo tempo bene-
ficiada pelo setor de serviços.”

Para a sócia-diretora da con-
sultoria Plano CDE, Luciana
Aguiar, a inflação persistente
pode atrapalhar o consumo, es-
pecialmente de bens duráveis,
item que entrou na lista de com-
pras da emergente classe mé-
dia. Mas esse é um público que

sabe viver com menos e olhar
para o custo/benefício de uma
compra. Ele se deu ao luxo de
experimentar, mas se tiver que
voltar atrás já conhece produ-
tos e marcas que consumia an-
tes. Trata-se de um público mui-
to resiliente e adaptável a mu-
danças — a oscilação do orça-
mento é uma prática que já está
incorporada no modo de vida
dessas pessoas”, pondera.

No curto prazo, o comporta-
mento do mercado de trabalho,
que convive hoje com as meno-
res taxas de desemprego da histó-
ria, e o grau de endividamento
das famílias são os elementos fun-
damentais para manutenção do
poder de consumo. “É claro que
uma conjuntura mais difícil vai
deixar a classe C mais contida e
conservadora em relação ao con-

Eva Rodrigues
evarodrigues@brasileconomico.com.br

Classe C resiste à
economia desaquecida

De Osasco para Morumbi, a ascensão da classe C
Conhecido como um bairro de
classe média alta, o Jardim Pau-
lista, chamado também de
“Jardins”, localizado nas ime-
diações da Av. Paulista, em São
Paulo, foi o local escolhido pe-
las esteticistas Vera Lúcia Mo-
reira, 36 anos, e Viviane Silva
de Oliveira, 24 anos, para reali-
zar o sonho do negócio pró-
prio. O salão Vivera nasceu há

seis anos. “Inicialmente, abri-
mos uma unidade na Av. Briga-
deiro Luiz Antônio. E há qua-
tro anos, mudamos para a Rua
Pamplona, no Jardins.”

O investimento inicial foi
baixo, cerca de R$ 10 mil para
os equipamentos, mas fruto de
muita disciplina. “Guardei res-
cisões de trabalho e FGTS”,
conta Vera, que anteriormen-

te trabalhava como auxiliar de
escritório.

À parte a burocracia e “dor
de cabeça” de ter um negócio
próprio, Vera garante que sua
vida mudou muito, e para me-
lhor. Mas sem extravagâncias.

“Tenho cama box e televi-
são com DVD embutido. Mas
não comprei carro, dá muito
custo. Tudo que ganhei, gastei

no salão”, afirma ela, acres-
centando que hoje conta com
internet, computador e novos
equipamentos. Além de forma-
ção: “O mercado da beleza é
competitivo, aparece algo no-
vo todos os dias. E temos de
nos atualizar e investir em co-
nhecimento.”

O resultado desse esforço
Vera colhe agora: o apartamen-

Com renda mensal familiar entre R$ 1 mil e R$ 4 mil e poder de compra que pode
chegar a R$ 1 trilhão, a nova classe média brasileira ganha prioridade na gestão Dilma

“

O investimento
inicial para o salão
de beleza foi
baixo, cerca de
R$ 10 mil para os
equipamentos,
mas fruto de
muita disciplina

Claro que uma
conjuntura difícil
vai deixar a classe C
mais contida em
relação ao consumo,
mas olhando para a
posição conquistada,
vemos variáveis
que devem se manter
no longo prazo

Luciana Aguiar
Sócia-diretora da

consultoria Plano CDE

BRASIL

Meirelles,doDataPopular,
vêdesaceleraçãono
consumodaclasseC,
masnãoempobrecimento
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O bom planejamento estratégico traz 
alternativas para desafios complexos.
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O ministro da Secretaria de As-
suntos Estratégicos (SAE), Wel-
lington Moreira Franco, está
com os olhos voltados para a con-
solidação e sustentabilidade da
emergente nova classe média
brasileira. Ele avalia que, após
uma primeira geração de políti-
cas sociais universais e que têm
sua expressão maior no Bolsa Fa-
mília, agora o país demanda uma
segunda geração de políticas pú-
blicas que devem ser customiza-
das para atender as diferentes de-
mandas da nova classe C.

Qual é a estratégia da SAE
voltada para a nova classe
média brasileira?
Somos o ministério da nova clas-
se média. O nosso grande esfor-
ço na Secretária de Assuntos Es-
tratégicas é exatamente pensar
essa nova classe e monitorar jun-
to ao grupo de conjuntura a situa-
ção econômica para tomar medi-
das, especialmente no sentido de
prevenir problemas. Para pensar
em políticas direcionadas à clas-
se C realizamos um seminário
em agosto e teremos outro nesta
semana para definir as melhores
políticas para a primeira infân-
cia. Nossa ideia passa pela unifi-
cação de todas as ações que já
existem hoje nos diferentes pro-
gramas de governo voltadas para
as crianças de zero a três anos.

São políticas voltadas
para a manutenção
do poder de compra?
Nossas políticas pretendem garan-
tir condições de consumo e renda
para essa classe, mas vão além dis-
so. Precisamos considerar que há
um contingente expressivo de jo-
vens na classe C e as políticas so-
ciais devem pensar na melhoria
da qualidade desse jovem para o
futuro. E estamos convencidos de
que se o Brasil tem como objetivo
ser a quinta economia do mundo
temos que ter políticas voltadas
para a consolidação e sustentabili-
dade da classe média. Dessa for-
ma, além do programa para a pri-
meira infância, também quere-
mos criar programas de qualifica-
ção para trabalhadores que ga-
nham até dois salários mínimos.
Hoje a cultura brasileira é muito
voltada para programas de qualifi-
cação do desempregado, mas te-
mos que pensar também em

quem está trabalhando e em pro-
gramas que ajudem a diminuir a
alta rotatividade do mercado de
trabalho brasileiro. Além disso, es-
se tipo de programa contribui pa-
ra melhorar a produtividade do
trabalhador que, em última ins-
tância, significa custos menores
para as empresas.

É um novo momento das
políticas públicas?
Sim, após uma primeira geração
de políticas sociais universais e
que têm sua expressão maior no
Bolsa Família, agora o país de-
manda uma segunda geração de
políticas públicas que devem ser
mais customizadas para atender
as diferentes demandas da nova
classe C. Este novo momento re-
flete uma sociedade que evoluiu
nas políticas sociais ao longo do
tempo e que agora precisa dar
novos saltos. E a SAE é o ministé-
rio da nova classe média.

Há um prazo para a
implementação dessas políticas?
No início de 2012 deveremos en-
caminhar às mãos da presiden-
te Dilma nossas propostas con-
cretas voltadas para a nova clas-
se média. ■ E.R.

sumo, mas quando olhamos para
a posição conquistada ao longo
dos anos vemos um conjunto de
variáveis que deve se manter no
longo prazo: aumento real do sa-
lário mínimo, inflação controla-
da, cesta básica mais barata,
além da expansão nas políticas
sociais que vem ocorrendo no
país desde a constituição de 88",
discorre Luciana Aguiar”.

Do ponto de vista da renda,
2012 começa com boas pers-
pectivas para a classe C. O rea-
juste do salário mínimo na ca-
sa dos 14% já vai significar vo-
lume significativo de dinheiro
na economia e garantir consu-
mo. Isso sem falar nas eleições
municipais, momento em que
tradicionalmente as torneiras
do dinheiro público ficam
mais abertas. ■ E.R.

Henrique Manreza

Igo Estrela

“Somos o ministério
da nova classe média”

em São Paulo
to comprado na planta no bair-
ro Morumbi, cujas chaves se-
rão entregues até o final do
ano. E sem precisar da ajuda
do governo.

“Usei recursos do banco,
onde mantenho a conta pes-
soa jurídica”, diz Vera, que ho-
je mora na região metropolita-
na da cidade, em Osasco. ■

Regiane Oliveira

Custo de vida sobe emSãoPaulo

“

CLASSEC

Estamos convencidos
de que, se o Brasil
tem como objetivo
ser a quinta economia
do mundo, temos de
ter políticas voltadas
para a consolidação
e sustentabilidade
da classe média

Divulgação

104 milhões
de brasileiros fazem parte da
nova classe média, o equivalente
a 53,9% da população.
A renda domiciliar média
desse grupo é de R$ 2.295,
segundo o Data Popular.

MAISRENDA...OQUEFAZER?

● Segundo a consultoria
Plano CDE, a primeira resposta
da classe C é a compra
da casa própria ou reforma.

● A segunda resposta diz
respeito a poupar algum
dinheiro; em terceiro lugar
está a compra da segunda casa.

● Em quarto lugar vêm o
carro e viagens. Somente
depois disso aparece a
intenção de pagar dívidas.

Para o titular da secretaria, demanda é por segunda geração de políticas públicas

O custo de vida na capital paulista subiu 0,26% de agosto para
setembro, de acordo o Índice de Custo de Vida da Classe Média (ICVM),
da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomercio-SP) e a Ordem
dos Economistas do Brasil. Desde o começo do ano, o índice acumula
alta de 4,3%. Os maiores aumentos foram dos grupos habitação
(0,29%) e alimentação (0,2%). Os gastos com aluguel subiram em
média 0,57% no período. ABr

ENTREVISTA WELLINGTON MOREIRA FRANCO Ministro da SAE

ParaMoreiraFranco,
ograndeesforço
épensaranovaclasse
médiaemonitoraro
grupoa fimdeadotar
medidas,principalmente
preventivas

O KPMG’s Network of Women (KNOW) 
é um grupo de mulheres executivas 
de destaque no mercado, empenhado 
em promover a troca de conhecimento 
e experiências, bem como o 
networking corporativo feminino.

Saiba mais: kpmg.com/BR
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