
O deputado fe-
deral Gabriel
Chalita tem 42
anos de vida,
mas já publi-
cou 63 livros.
“Eu já tinha pu-
blicado 15 aos
20 anos”, orgu-
lha-se. A hipe-

ratividade literária diz muito so-
bre a personalidade do nome
que o PMDB escolheu para dis-
putar a prefeitura de São Paulo
em 2012. Apesar da pouca idade
e do rosto juvenil, Chalita tem
pressa. Depois de flertar com a
vida reilgiosa e passar um tem-
po recluso em um seminário
em Bananal, entrou como um
cometa na vida política.

Tinha 19 anos quando foi elei-
to vereador pela primeira vez
em Cachoeira Paulista, no inte-
rior paulista. Pouco tempo de-
pois já era presidente da Câmara
Muncipal e chamava atenção de
caciques partidários fora dos
muros da cidade. Desde aqueles
tempos seu grande charme era a
oratória. No ambiente rudimen-
tar da política paroquial do inte-
rior, aquele moço jovem e boa
pinta arrebatava votos usando
um discurso que misturava pla-
titudes de auto-ajuda com tem-
peros religiosos. Essa mistura
também encantou o devoto Ge-
raldo Alckmin, que o acolheu co-
mo um membro da família e o
nomeou secretário estadual de

Educação em sua primeira ges-
tão no Palácio dos Bandeirantes.

O primeiro partido de Chali-
ta foi foi o PDT, mas sua carreira
foi construída no PSDB. Ao dei-
xar o ninho tucano para filiar-
se ao PMDB, o bom moço tor-
nou-se um coringa. Como pré-
candidato à prefeitura de São
Paulo em 2012, Gabriel Chalita
aposta que os laços afetivos que
ficaram do lado de lá podem lhe
garantir a vitória no segundo
turno. “É muito pouco prová-
vel que o PSDB apoie o PT e vice-
versa. Eu tenho uma relação
boa nos dois lados”, diz. Se con-
firmada a escolha do ministro
da Educação, Fernando Had-
dad, como candidato do PT, o
pleito paulistano será fortemen-
te pautado pela educação. “Sem-
pre fui muito parceiro do Had-
dad. Ele tem uma postura de vi-
da muito legal, mas minha vi-
são é menos estatista”, diz. ■

Henrique Manreza

Oportunidades. Essa parece ser
a palavra-chave que define os
anseios da emergente classe C,
ou nova classe média, como
preferem os especialistas no te-
ma: Marcelo Neri, coordenador
do Centro de Políticas Sociais
da FGV; Luiza Trajano, presi-
dente do Magazine Luiza que
atende os mais novos sonhos
de consumo dessa classe que re-
presenta algo em torno de R$ 1
trilhão em poder de consumo;
e Debora Wright, membro do
conselho da Lojas Renner, que
está de olho nas tendências de
moda para o segmento.

A nova classe média não se
trata de “bloco monolítico”,
concordam os três, mas um con-
tingente que chega a 53,9% da
população brasileira com con-
tornos muito heterogêneos em
suas aspirações. “Eles querem
casa, carro, computador e car-
teira de trabalho que, talvez, se-
ja o grande símbolo de ascensão
no Brasil e por isso acho que es-
sa classe se sustenta no cresci-
mento”, disse Neri, para quem
essa fatia da população que ver
tanto melhoria nos serviços pú-
blicos quanto renda para pagar
pelos serviços que demanda.

Há 53 anos à frente do Magazi-
ne Luiza, Trajano diz que a nova
classe média tem “os mesmos
valores e princípios que a gente
tem”, referindo-se aos integran-
tes de classes sociais mais abas-
tadas. “Mas são pessoas que fica-
ram muito tempo à margem do
consumo, sem uma boa TV,
uma boa geladeira — nunca se
vendeu tanta TV LCD como no
ano passado, mas ainda há mui-
to espaço: enquanto nas demais
classes 26% têm TV LCD, na
classe C apenas 7% têm.”

Segundo Luiza, o setor mo-
veleiro está atualmente traba-
lhando em linhas de móveis
menores justamente para

atender as necessidades da
Classe C, que vive em casas
menores — se no centro de
São Paulo há 23 mil habitan-
tes por quilômetro quadrado,
na periferia os números sal-
tam para 33 mil habitantes.

A moda não fica atrás e está
interessada nesse cliente ávido
por consumo, mas que exige
um olhar apurado. O que é dita-
do como tendência em Milão,
Nova York ou Paris chega aqui,
explica Debora, da Renner.

A busca de “valor” é outro fa-
tor relevante nas opções de com-
pra. Ou seja, trata-se de um públi-
co resiliente e adaptável a mudan-
ças, que sabe viver com menos e
aprendeu a olhar o custo-benefí-
cio. “Temos um mercado incrível
nas mãos”, pondera Debora. ■
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Com apoio do STF, “fichas sujas” aguardam
hoje decisão do Senado para tomar posse

O Democratas (DEM) deve apresentar, esta semana, o pedido de
impeachment contra o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz
(PT). Os motivos são as denúncias de desvios em convênios do
Ministério do Esporte, que derrubaram o ex-ministro Orlando Silva
e também atingem gestão de Agnelo na pasta. “O DEM não vai ficar
parado”, diz o senador Demóstenes Torres (DEM-GO). Ag.Senado

Karime Xavier/Folhapress

Nova classe média
quer recuperar
o tempo perdido

“

“Sempre fui parceiro
de Haddad”

A Mesa Diretora do Senado realiza reunião hoje para decidir sobre
a posse de Cássio Cunha Lima (PSDB-PA) e João Capiberibe (PSB-AP),
ambos considerados inelegíveis pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
com base na Lei da Ficha Limpa, devido a condenações por
compra de votos. O Supremo Tribunal Federal (STF) já determinou
neste ano a posse imediata nos dois casos. Ag.Senado

Com R$ 1 trilhão em poder de consumo, a classe C brasileira
vira sonho de consumo das empresas do varejo nacional

A despeito dos
saltos de qualidade
experimentados
pelo Brasil nos
últimos anos,
como a consolidação
democrática, o
controle inflacionário
e alguma diminuição
da desigualdade,
entre os desafios
futuros a melhoria
qualitativa da
educação é vista
como essencial

BRASIL

É muito pouco
provável que o
PSDB apoie o PT
e vice-versa.
Eu tenho uma relação
boa nos dois lados
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Onovo
consumidor
brasileiro: renda
emaltaebusca
porqualidade
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 8.
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