
Há algum tempo, pesquisas
com a nova classe C já revelam
descontentamento com saúde e
educação. Faltou ao governo
atenção a esses indicativos, que
culminaram nas manifesta-
ções?

Quando você estuda mais, ga-
nha mais dinheiro e tem mais
acessoaosserviços privados, vo-
cê muda sua régua de qualidade.
O cara que queria cesta básica,
agora quer um plano de banda
larga. Estamos falando de brasi-
leiros que passaram a fazer parte
do emprego formal e a pagar im-
posto diretamente retido na fon-
te. Aí eles começam a entender
que a contrapartida dos gover-
nos pelos impostos não é favor,
mas obrigação. Na prática, ve-
mos que o que trouxe o Brasil até
aqui não vai ser o suficiente para
nos levar mais para frente.

Qual o perfil dos manifestantes
identificado nas pesquisas do
Data Popular?

BRASIL

ENTREVISTA

André Pires e Fernanda Nunes
redacao@brasileconomico.com.br

▲

‘QUEM CONQUISTAR
OS JOVENS PODE

GANHAR A ELEIÇÃO’

O contexto mudou e a nova classe média já não é tão no-
va assim. Em tempos de economia desaquecida, não é
possível impor sobre ela a responsabilidade de conti-
nuar impulsionando o crescimento no ritmo acelerado
de anos atrás, diz Renato Meirelles, diretor-presidente
do Data Popular, instituto especialista em pesquisas so-
bre o comportamento das classes C, D e E. Ainda assim,
a nova classe C permanece consumindo em patamar ele-
vado. Ela movimenta R$ 1 trilhão por ano em compras,
quase o dobro da quantia registrada pelo instituto em
2006, de R$ 550 bilhões anuais. Nesse meio tempo, cres-
ceu o número de integrantes e também a renda salarial,
o que garante musculatura a essa fatia da população. “O
Brasil é o único país entre os BRICs que cresce de baixo
para cima”, salienta Meirelles. Sobre a nova classe C, pe-
sa a inflação. O aumento dos preços dos serviços, até en-
tão um “privilégio” dos mais ricos, hoje corrói o orça-
mento de um número maior de consumidores. Para rei-
vindicar os direitos recém-descobertos, a nova classe
média se uniu à elite, das classes A e B, e elegeu os jovens
como formadores de opinião e porta-vozes. Mais do que
conquistar a simpatia da classe C, os candidatos têm que
dar atenção aos jovens, porque as eleições tendem a ser
definidas por eles. “É preciso escutá-los”, diz Meirelles.

RENATO MEIRELLES Sócio-diretor do Data Popular
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Nova lei obriga SUS a atender vítimas

Metade da classe média e metade
da classe A e B. A grande maioria
era jovem. O jovem da classe A e
B não vê a renda da sua família
crescer na mesma velocidade
que a renda do restante do Brasil.
O colega que era filho da empre-
gada está indo no mesmo cine-
ma,temumtablete umconjunto
de produtos. A outra metade é de
jovens da classe C. Esses não têm
a memória da melhora de vida
que os pais tiveram. Porque o pai
passou fome e não tinha empre-
go e, por isso, têm gratidão. Os
maisjovens,não.Amemóriahis-
tórica deles é dos últimos cinco
anos,quandooBrasil nãomelho-
rou. A sensação dele é de perda
de perspectiva de crescimento.
O que aconteceu no Brasil é mui-
to positivo para a democracia. É
uma crise de representatividade.

A classe C será o foco dos candi-
datos nas próximas eleições?

Sim, por ser metade do eleitora-
dobrasileiro, mas principalmen-
te os jovens. Ele é o novo forma-
dor de opinião da classe média
brasileira. O jovem já representa
um terço do eleitorado. Quem
conseguir captar a vontade des-
sesjovens,que nasuamaioria es-
tudaram mais que os pais, con-
tribuíram com a renda da famí-
lia e, por ter uma memória mais
curta, pensam mais no futuro
do que no passado, tem grande
chance de conquistar essa fatia
do eleitorado.

Boa parte da nova classe média
é simpática aos programas so-
ciais do governo Lula. Essa sim-
patia foi transferida para a presi-
dente Dilma Rousseff?

Não tenho dúvida que se a elei-
ção fosse hoje ela seria reeleita.
Boa parte da classe média enxer-
ga nela a herdeira natural do
presidente Lula. Mas, por mais
que você goste do herdeiro, ele
não gera o mesmo sentimento
do original. Não confundam
aprovação momentânea com
lastro afetivo e gratidão cons-
truída ao longo dos anos. Isso é
patrimônio do Lula.

Um dos argumentos utilizados
para evitar o plebiscito da refor-
ma política foi que a população ,
principalmente das classes C, D
e E, teria dificuldade em opinar
sobre o tema. A reforma política
está na cabeça desse grupo?

O que está por trás da argumen-
tação é o preconceito. O propos-
toéqueelesnemvotem.Devería-
mos,então,terumgrupodeinte-
lectuaisesábiosparadecidirofu-
turo da democracia brasileira.
Nãoexistenadatãoantidemocrá-
tico quanto subestimar acapaci-
dade do povo brasileiro em deci-
dir o seu futuro. O que está por
trás desse discurso é a incapaci-
dade da classe política de tradu-
zir a discussãoda reforma políti-
ca para a maioria da sociedade
brasileira. É papel da classe polí-
tica explicar o que é voto distri-
tal, de uma forma que essa classe
entenda, e incentivar o debate.

Em pesquisas, entrevistados che-
garam a abordar o plebiscito?

A forma como o plebiscito foi
apresentado para a população é
maisoumenoscomoquandovo-
cêestácomocarroquebrado.Vo-
cê vai ao mecânico e não enten-
de nada de carro. Aí pergunta
qual o problema. Ele diz que é a
“repimboca da parafuseta”. Vo-
cê desconfia: se ele está falando

complicado,está tentandoenga-
nar. Foi essa a leitura que o tema
reforma política teve da popula-
ção. Se a pergunta fosse “Você é
afavor queapopulaçãovoteede-
cidasobreuma nova formadere-
presentaçãopolítica?”,todosse-
riam favoráveis. O brasileiro é a
favor de chamar para si a decisão
sobre o seu futuro. Em uma pes-
quisa na véspera das passeatas,
53% dos jovens colocaram que
acreditam em si mesmos para
conquistar um futuro melhor.
Depois vinha Deus e lá atrás,
com menos de 5%, o governo.
Qual o sinal? Eles querem ser
protagonistas da própria histó-
ria. Cabeà classe política se reco-
nectar e se mostrar um agente
confiável.

Como políticos e empresas con-
seguirão se conectar aos jo-
vens?

O jovem dá muito valor às infor-
mações que ele busca. Anúncios
de 30 segundos na TV não fazem
sentidoparaele.Quandoquersa-
ber sobre algo, procura no Goo-
gle ou pergunta na rede social se
alguém já teve experiência com
aquelamarcaou político.Esse jo-
vem vive a era da conectividade.
Por isso, nas passeatas, as redes
sociais foram mais importantes
que os partidos. Isso é um desa-
fio para a empresa e para opolíti-

co. O Brasil não precisa mais de
salvadores da pátria, mas de ca-
nais diretos de diálogo. Que não
sófalem,masprincipalmentees-
cutem.

Qualapercepçãoatualdomerca-
do sobre a nova classe média?

Durante muito tempo existia
um preconceito do mercado em
admitir que vendia para a classe
C, que era vista como consumi-
dor de segunda classe. Para clas-
se C, eu não quero vender, mas
para a média, eu quero. Média é
um conceito econômico. Não es-
tou dizendo do ponto de vista so-
ciológico e não estou tratando
de classe social. É um conceito
estatístico. Boa parte das pes-
soas se julga da classe média,
pessoas que pertencem ao extra-
to mais rico da população brasi-
leira. O conceito é que rico é o
Antônio Ermírio de Morais. Mas
vivemos em uma sociedade com
renda desigual, em que a renda
per capita da fatia 1% mais rica é
de R$ 6 mil. Não é possível cha-
mar essa parcela da população
de classe média, porque ela não
é média de nada. Uma família de
quatro pessoas significaria uma
renda familiar de R$ 24 mil. É
muito dinheiro? É, mas não é ne-
nhuma fortuna.

Nova classe média é realmente o
termo adequado para tratar do
novo grupo de consumidores ?

Há várias formas de chamar. A
primeira pessoa que falou nisso
foi o Neri (Marcelo, presidente
do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada; na época, econo-
mista da Fundação Getúlio Var-
gas), considerando o critério de
renda. No início do ano passado,
passou a ter essa discussão na Se-
cretaria de Assuntos Estratégi-

cos (SAE) da Presidência da Re-
pública, que hoje é interinamen-
te ocupada pelo Marcelo. Ele tra-
balha com o conceito de renda
per capita familiar, que vai de
R$ 291,00 a 1.019 por pessoa da
família. Estamos falando de
uma renda familiar média em
torno de R$ 2.500 e R$ 3.000.
Não é classe social, é classe eco-
nômica. Quando se fala de clas-
se social é uma forma de avaliar
a sociedade, são conceitos mui-
to mais ligados à sociologia do
que realmente ao poder de com-
pra das pessoas.

Desde que foi definida a nova
classe média o país passou por
mudanças importantes, com o
desaquecimento da economia.
Mudou para essa classe média
também?

Tem mudado em alguns aspec-
tos. Primeiro alguns fatores que
explicam um processo de desa-
celeração. Durante muito tem-
po essa classe média estava de-
sassistida de alguns produtos e
serviços. Esse cara não tinha te-
levisão, não tinha computador,
não tinha acesso a um conjunto
de produtos e serviços que era
acessível à parcela mais rica da
população. Com isso, houve um
boom de consumo de geladei-
ras, televisores. Mas as pessoas
não precisam trocá-los todos os
dias. Parte da desaceleração da
economia se deve à saturação
de alguns mercados. O segundo
aspecto está ligado a um proces-
so efetivo de aumento do endivi-
damento das pessoas, não de
inadimplência. Os índices de
inadimplência continuam os
mesmos dos últimos dez anos.
A inadimplência de pessoa físi-
ca varia de 6% a 7%. Só que a
quantidade de dívida cresceu.
O terceiro aspecto é que o Brasil
passou por um processo de redu-
ção da pobreza, um processo de
criação de empregos formais,
que foi sem dúvida a mola pro-
pulsora da classe média. E por
mais que o Brasil ainda esteja
com índices de desemprego
muito baixos, o crescimento da
geração de vagas não consegue
ser o mesmo, pois já tem muita
gente empregada. Então,não é
fácil ter uma economia em cres-
cimento contínuo, na mesma
velocidade.

O processo de expansão do con-
sumo nesse grupo chegou ao li-
mite?

Não diria limite, mas é natural
que desacelere. Para crescer, é
necessário que a economia con-
tinue avançando. É preciso re-
solver gargalos profundos. Se o
salário cresce acima da inflação
por decisão do governo, tem
que haver uma contrapartida
de produtividade.

Em 90 dias, contados a partir de sexta-feira (2/8), entra em vigor a

Lei 12.845/2013, que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a

prestar atendimento emergencial e multidisciplinar às vítimas de

violência sexual. A nova lei, sancionada sem vetos pela presidente

Dilma Rousseff, determina que o atendimento deve incluir exames

para detectar gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. ABr

Não existe nada tão
antidemocrático quanto
subestimar a
capacidade do povo
brasileiro em decidir o
seu futuro. A classe
política é incapaz de
traduzir a a reforma
política para a maioria”

“

“

Nas passeatas, as redes
sociais foram mais
importantes que os
partidos. Isso é um
desafio para empresas
e políticos. O Brasil não
precisa mais de
salvadores, mas de
canais de diálogo”

AlessandroCosta

FotosPatriciaStavis

VIOLÊNCIA SEXUAL
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Ogargalo da produtividade é es-
pecialmente preocupante no se-
tor de serviços, justamente o
que mais empregou a nova clas-
se média.

Sim, mas há também um novo
modelodeinflaçãoqueatingees-
sa nova classe média. Durante
anos, era a inflação de alimentos
que impactava e comia a renda
dos maispobres.Essanova classe
médiaquepassouatercomputa-
doremcasa,passouaassinarpla-
no nacional de banda larga. Ela
comprou TV de LCD e passou a
ter plano de TV por assinatura,
passou a viajar de avião, e a fre-
quentar universidades. De dez
anosparacá, temosmaistrêsmi-
lhões de universitários no Brasil.
Tudo isso é gasto com serviços. A
inflação de serviços passou a pe-
sar mais na nova classe média.
Há uma década, de cada R$ 100
gastos, R$ 49 eram gastos com
serviços.Hoje,sãoR$65.Porou-
tro lado, se tenho muita gente
querendo comprar geladeiras, é
possível importar. Mas isso não
valeparamanicureerecepcionis-
tasde supermercado.Oaumento
daprodutividadecontrolaainfla-
ção pela oferta, pois se produz
mais com um número menor de
pessoas.Assimé possívelsegurar
os preços e controlar a inflação.

A inflação, entre todos os pro-
blemas econômicos atuais, é o
que mais prejudica a nova clas-
se média?

Do ponto de vista da economia,
sim, principalmente a inflação
dos produtos e de serviços para
a classe média mais ascendente.
A renda cresceu em uma veloci-
dade superior à da escolaridade.
E isso impacta diretamente na
produtividade. Se a massa traba-
lhadora dos brasileiros tivesse
um ano a mais de estudo, isso
iria significar US$ 109 bilhões a
mais na economia.

Qual o perfil das classes C, D e E,
hoje?

Vamos começar pela D e E, as
mais baixas. Parte considerável
está no mercado informal de tra-
balho, ou seja, não tem acesso a
uma série de benefícios traba-
lhistas. Em geral, são pessoas
com baixa escolaridade e com
presença maior na zona rural do
que na urbana. A classe C, por
sua vez, está nas cidades. São
pessoas que passaram a ter um
trabalho formal. Algumas estão
na informalidade, mas tendem
a se formalizar, como as empre-
gadas domésticas e trabalhado-
res da construção civil. E que,
graças ao aumento real do salá-
rio mínimo, subiram de classe.
Temos três protagonistas nessa
nova classe média. O primeiro é
a mulher. A ida da mulher ao
mercado de trabalho, em espe-
cial na classe média, foi a gran-
de protagonista da mudança. O
segundo são os jovens, com es-
colaridade muito melhor que a
dos seuspais. É um jovem conec-
tado, que aparece como novo
formador de opinião da nova
classe média. É muito comum
nas nossas pesquisas etnográfi-
cas, em que vamos morar na ca-
sa das pessoas da classe C, ver

um pai falando que pensou em
comprar celular, mas precisa da
opinião do filho.

O que diferencia as classes mé-
dias?

A nova classe média é mais oti-
mista que a tradicional, dá mais
valor àquilo que paga, então,
pesquisa mais preço e é mais fiel
aos produtos e marcas que con-
fia. Diferentemente da classe
média do passado, ela tem mais
orgulho da sua história. Vale
também comentar sobre a nova
elite que está surgindo. Hoje
44% das classes A e B são a pri-
meira geração de pessoas com
dinheiro na família. E não estou
falando só do jogador de futebol
ou de um cantor que ficou famo-
so de uma hora para outra. É o
dono da padaria, do mercadi-
nho. São milhões de brasileiros
que têm bolso de classe A e jeito
de pensar da classe C.

Então, quem é a elite brasileira,
hoje?

Estou falando das classes A e
B, que tem uma renda per capi-
ta acima de R$ 1.019. Essa ca-
mada da população brasileira
é de 20%.

Isso significa que está ocorren-
do uma ascensão de patamar
das classes sociais?

O Brasil é o único país entre os
BRICs (Brasil, Rússia, Índia e Chi-
na, considerados emergentes)
que cresce de baixo para cima.

Isso permanecena atual conjun-
tura econômica ou é um proces-
so estagnado?

Não estagnou por algumas ra-
zões. Os motivos que levam ao
enfraquecimento da economia
não atingem o colchão de sus-
tentação das classes D e E. Con-
tinua existindo o Bolsa Família
e o aumento do salário mínimo
tem piso por lei. O que há é

“

BRASIL

A nova classe média é
mais otimista que a
tradicional, dá mais
valor ao que paga,
pesquisa mais preço
e é mais fiel aos
produtos e marcas
que confia.Tem mais
orgulho da sua história”

ENTREVISTA

▲

‘HOJE, MAIS DE 60%
DOS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS
SÃO DA CLASSE C’

RENATO MEIRELLES Sócio-diretor do Data Popular
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IPC registra deflação de 0,13% em julho
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC/Fipe) de São Paulo fechou

julho com deflação de 0,13%, após variação positiva de 0,32% em

junho, beneficiado pela forte queda dos preços de Transportes. Em

relação à terceira quadrissemana do mês, o indicador mostrou perda

do ímpeto deflacionário, após recuo de 0,16% na apuração anterior.

O setor de Habitação registrou o maior avanço: 0,40%. Reuters

uma redução na velocidade do
crescimento da classe média, o
que é natural pelo desaqueci-
mento da economia, mas não
há nenhuma chance de essas
pessoas regredirem. Elas estão
estudando mais e o mercado in-
terno ainda segura o crescimen-
to do PIB (Produto Interno Bru-
to) com algumas categorias de
produtos. As geladeiras, todos
os lares já possuem, mas meta-
de ainda não tem acesso à má-
quina de lavar.

Mas, para quem está nas classes
DeE,está complicadoascender?

Todo momento em que a econo-
mia não cresce na velocidade
que todos gostariam, dificulta a
mudança de classe.

Há um grupo de vulneráveis. Ele
aumentou atualmente?

São as classes D e E. O Brasil du-
rante anos desenvolveu um con-
junto de políticas públicas que, na
prática,nãopermitequeapopula-
ção volte à extrema miséria.

O que esperar de mudança na
classe média daqui para frente?

A classe média, que está em tor-
no de 52% da população brasi-
leira, deve chegar a 57% a 58%
na próxima década. É uma esta-
bilidade comparada ao cresci-
mento dos últimos anos. Se é fa-
to que a carteira assinada nos
trouxe até aqui, talvez o que fa-
ça com que as pessoas cresçam
seja o empreendedorismo. Vai
ser um crescimento mais len-
to, gradual, mas sólido. Para is-
so, o Brasil precisa ter uma polí-
tica forte de incentivo. Seja
através de redução dos impos-
tos, seja pela diminuição de bu-
rocratização.

O fato de ter uma classe C avan-
çando não significa que a renda
está sendo melhor distribuída.
A impressão é que a antiga classe
média está sendo comprimida...

Se o crescimento de quem tem
mais dinheiro é menor do que o
de quem tem menos dinheiro,
prossegue o processo de distri-
buição de renda. É possível que
uma camada da população que
se intitula classe média, mes-
mo fazendo parte da camada
mais rica, comece a se incomo-
dar com isso. Essas pessoas es-
tão sofrendo mais com a desace-
leração da economia e a infla-
ção de serviços.

Umacríticarecorrenteaoconcei-
todenovaclasseCédequesetra-
ta de um grupo econômico sem
acesso a avanços sociais e cultu-
ra.É uma questão de tempo?

Há uma visão preconceituosa do
que é cultura. Hoje mais de 60%
dos estudantes universitários
pertencem à classe C. Mais de
70% das pessoas que frequen-
tam salas de cinema são da clas-
se C. O fato é que primeiro cres-
ceu a renda e, em seguida, avan-
çaram os hábitos culturais.

Passado o período de acesso a
umasériedebens,oqueseriaho-
je o sonho de consumo da nova
classe média?

Há uma preferência pelo que
chamamos de produtos e servi-
ços plataformas, que servem de
meio para continuar mudando
de condição de vida. O compu-
tador não é visto como um pro-
duto de luxo, mas uma forma
de ter um 'doutor' dentro da fa-
mília. Os gastos com estudo são
uma forma efetiva de ter au-

mento real nos salários. Mesmo
alguns produtos que os econo-
mistas chamam de supérfluos,
como produtos de beleza, são
plataforma. Quando conversa-
mos com as mulheres, quatro
das cinco profissões são de aten-
dimento ao público. A aparên-
cia é um requisito para ter su-
cesso profissional. Isso é difícil
para os economistas homens
entenderem.

O consumo é uma plataforma ou
um status?

O status vale em especial para
as classes A e B. Enquanto a eli-
te compra buscando exclusivi-
dade, a nova classe média com-
pra produtos que a ajude a rom-
per com o preconceito social,
que ainda existe. Mas também
compra marcas que funcionam
como selo de garantia. Ela topa
pagar um pouco mais caro por
produtos que justifiquem seu
preço. Diferentemente do que
pensa o senso comum, as clas-
ses A e B compram mais produ-
tos piratas. Enquanto a classe C
prefere parcelar em dez vezes
no cartão.

O preconceito dificulta a ascen-
são da classe C?

Não tenho dúvida. Quanto mais
a elite estiver preparada para as
diferenças étnicas e valores de
cultura, mais a classe C vai po-
der crescer e se desenvolver eco-
nomicamente.

O mercado também está tendo
menos preconceito e está produ-
zindo mais para a classe C?

Essaéaboanotícia.AclasseCho-
je movimenta R$ 1 trilhão por
ano, com mais de 100 milhões
depessoas. Esse poderiotem fei-
to com que as empresas olhem
cada vez mais para essa classe
média brasileira. Você tem a po-
pularização das viagens aéreas,
oprocesso da criação de concur-
sos de beleza em favelas, a busca
por uma linguagem mais popu-
lar. O mercado está se mexendo.
Se o dinheiro mudou de mão, o
mercado está tentando atingir o
interesse dessa nova parcela de
consumidores, que não é mais
um nicho de mercado, mas um
verdadeiro mercado brasileiro.

Em 2006, uma pesquisa do Data
Popular falava em R$ 550 bi-
lhões. Mudou tanto assim?

Mudou, porque aumentou o nú-
mero de pessoas na classe média
e houve aumento real do salário.
E essa pesquisa de 2006 era mas-
sade renda,agoraestamosfalan-
do de consumo. O Brasil gasta
hoje R$ 2,1 trilhões.

Pensando na outra protagonista
das mudanças: a mulher. O que
ela trouxe ao mercado e à políti-
ca brasileiros?

A partir do momento em que a
mulher passa a contribuir com a
rendadafamília,elapassaadeci-
dir mais o consumo da família. A
mulher deixou de ser a dona de
casaepassouaser adonadacasa.
Ela passa a influenciar boa parte
dasdecisõesdeconsumodomari-
do.Éamulherquefazofilhoestu-
dar mais. Há dez anos, a mulher
que ia para o mercado de traba-
lho colocava ombreira e falava
grosso, utilizandoos mesmos ar-
tifícios dos homens para impor
respeito.Essanovamulherbrasi-
leira é da política do consenso e
com jeitinho tenta conseguir o
que quer. O importante é que as
coisas aconteçam do jeitodela.

“

“

“

DeisiRezende

O computador não é
visto como um produto
de luxo, mas uma
forma de ter um
‘doutor’ dentro da
família.Os gastos com
estudo são uma forma
efetiva de ter aumento
real nos salários”

Diferentemente
do que pensa o
senso comum,
as classes A e B
compram mais
produtos piratas,
enquanto a classe C
prefere parcelar em
dez vezes no cartão”

A mulher deixou
de ser a dona de casa
e passou a ser
a dona da casa.
Ela passa a influenciar
boa parte das decisões
de consumo do marido.
É a mulher que faz o
filho estudar mais”

FotosPatriciaStavis
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 ago. 2013, Brasil, p. 4-7.




