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Estudo da Unicamp revela encolhimento no 1º ano do governo Lula; pesquisador nega tese de 
"herança maldita" 
 
A classe média empobreceu de forma generalizada em 2003, mostra estudo do economista Waldir 
Quadros, da Unicamp. Mais de 2,5 milhões de pessoas "deixaram" a classe média -integrantes de 
famílias com renda média superior a R$ 1.000- no ano passado. 
 
Cerca de 57 milhões de brasileiro pertenciam a famílias com esse perfil de renda em 2002. Em 
2003, eles eram 54,4 milhões para uma população total de 173 milhões. A classe média portanto, 
que representava 33% da população total em 2002, passou a representar 31% em 2003. 
 
Segundo o estudo, 928 mil pessoas deixaram a classe média alta, e outras 680 mil que se 
enquadravam na classe média média em 2002 já não poderiam ser incluídas no grupo no ano 
passado.  
 
Nem a classe média baixa escapou: perdeu 980 mil membros. A maioria esmagadora foi para as 
classes inferiores. 
 
A perda no padrão de vida da classe média já era algo intuitivo, que analistas e economistas 
estimavam por conta da queda no consumo. O trabalho de Quadros, professor do Cesit (Centro de 
Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho), baseado nas estatísticas da Pnad 2003, do IBGE, é 
o primeiro a quantificar as perdas. 
 
Ele divide a população em seis classes, associadas a um padrão de vida -de classe média alta, 
média média, média baixa, massa trabalhadora, pobres e indigentes. O trabalho assume que, 
quanto maior a renda, maior o padrão de vida. Algo distinto do conceito de classe social. Há, por 
exemplo, no estrato mais alto -famílias com renda superior a R$ 5.000- de advogados a 
operários. 
 
O número de pessoas na classe média alta -com renda média familiar superior a R$ 5.000- caiu 
13% no ano passado. Eram 3,96% da população em 2002 e passaram a 3,38% em 2003. 
O padrão se repete nas escalas de renda mais abaixo. 
 
O grupo que ganhava entre R$ 2.500 e R$ 5.000, que Quadros chama de classe média média, 
antes 7,10% da população, representava, no ano passado, 6,61% e perdeu 684 mil membros. 
Desapareceram da classe média baixa 960 mil pessoas. O grupo, com renda mensal que varia de 
R$ 1.000 a R$ 2.500, representava 22,15% da população em 2002, proporção que caiu para 
21,30% no ano passado. Mesmo para quem se manteve nas faixas de renda em que estava em 
2002, houve perda de renda. A renda média das famílias que ganham mais de R$ 5.000, por 
exemplo, caiu 4,7% em 2003. 
 
O resultado final da perda de renda e emprego - males que afetaram todas as classes de 
rendimento- foi uma migração generalizada para as faixas de renda mais baixas, com renda 
inferior a R$ 1.000. O grupo representava 66% da população em 2002, aumentou em 4,8 milhões 
e passou a representar 68% do total. 
 
Nem todos esses 4,8 milhões são pessoas que perderam renda ou emprego em 2003. Uma parte 
é explicada também pelo crescimento populacional. "Essa piora é o retrato da política econômica 
de 2003", diz Quadros, que não admite o argumento de que a piora possa estar relacionada a 
uma suposta "herança maldita". "O governo atual tem, sim, responsabilidade. Existe uma 
herança, claro. Mas o governo também fez suas escolhas em 2003", ano em que o PIB caiu 0,2%. 



A queda, diz o economista, ocorre de forma acelerada. A recuperação, no entanto, demora mais. 
Quadros diz que a melhora registrada nos índices de desemprego não está se refletindo em altas 
significativas da renda. Em setembro, por exemplo, o rendimento dos trabalhadores subiu 3,2% 
em relação a 2003, ano em que o rendimento havia caído nada menos do que 13%. 
 
Mudar de uma classe de renda para outra, no estudo do economista, não significa uma perda 
automática de padrão de vida. Uma família pode ter poupança, FGTS, outros investimento, enfim, 
recursos antes economizados para enfrentar turbulências. Assim, é possível, apesar da perda de 
emprego e de grande parte da renda mensal, manter certo padrão de vida - mas não 
indefinidamente. 
 
O quadro torna-se ainda mais preocupante porque a piora já havia sido detectada no ano anterior. 
A diferença, mostra o estudo do Cesit, é que naquele ano as perdas se concentravam nos 
principais centros urbanos, com concentração maior em São Paulo. Em 2003, elas foram 
generalizadas. "Podemos dizer que a Grande São Paulo foi o epicentro da crise, que se espalhou 
para o resto do país em 2003", diz Quadros. 

 
 
Leia Mais 
 
Governo Lula começa "no prejuízo", diz pesquisador  
Da reportagem local  
 
Quadros diz que FHC começou melhor, reduzindo a pobreza 
 
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva queimou gordura que não podia, avalia o economista 
Waldir Quadros, que elaborou o estudo que mostra que a classe média "emagreceu" em 2003. 
Quadros diz que, a despeito da quase estagnação dos anos Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002), o ex-presidente começou o governo com o pé direito. "Houve a estabilização, quase toda a 
perda do período anterior foi eliminada, houve queda dos índices de pobreza. Ou seja, houve 
ganhos e, mesmo com a deterioração posterior, ainda havia um balanço positivo, mesmo que 
fosse apenas uma percepção de melhora." 
 
O economista diz que a opção pelo ajuste recessivo e pelo corte de gastos públicos pode custar 
caro em termos eleitorais. "O crescimento deste ano ainda não será suficiente para recuperar o 
terreno perdido em 2003. FHC gastou um saldo acumulado nos primeiros anos.  
 
Lula já começou o governo no prejuízo, com perda de emprego, de renda, de padrão de vida da 
população." Para Quadros, os números revelados pelo levantamento mostram apenas uma outra 
face da crise social pela qual passa o país. Segundo ele, a "fotografia" mostrada pelo trabalho é 
ruim, mas ainda assim é "um retrato pálido da crise social em que o país está imerso". Crise que 
ele avalia difícil de ser combatida apenas com políticas social e de assistência. 
 
"Com um quadro de retração e de pouco crescimento, com corte e contenção de gastos, qualquer 
política social se torna impotente para resolver o problema." 
"Há muito tempo temos visto a piora nos índices de criminalidade, indicadores de pobreza, 
desagregação social", diz o economista, que admite a possibilidade de que mais alguns anos de 
crescimento possam ajudar o governo na batalha eleitoral de 2006.  
 
O problema é que, na avaliação dele, a atual política econômica não sinaliza um cenário de 
crescimento. Em outros termos: não há nenhuma garantia, dado o cenário atual, de que o Brasil 
crescerá de forma sustentável nos próximos anos, pelo menos não na avaliação de Quadros e de 
alguns de seus colegas na Unicamp. 
 



"Toda a discussão gira em torno de contenção de salários [por conta dos preços e das metas de 
inflação] e do PIB potencial [critério segundo o qual o Brasil não pode crescer muito mais que 
3,5% sem gerar altas de preços]. Sempre fatores restritivos ao crescimento. Eu costumo dizer 
que nós crescemos apesar da política econômica restritiva." 
 
Em 2006, avalia o economista da Unicamp, não será mais possível usar o discurso da "herança 
maldita" mencionado com freqüência pela equipe econômica atual. Discurso segundo o qual a 
crise de 2003 foi causada pelas políticas implementadas no governo anterior. "Já é difícil agora 
jogar a culpa de 2003 em FHC." 
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