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Pesquisa Levantamento da FGV surpreende ao mostrar como os brasileiros se classificam em 
termos de riqueza. 
 
O que os programas de combate à pobreza e os estudos das empresas para vender para as 
classes baixas têm em comum? Ambos ignoram a segmentação social e os conceitos de pobreza 
da própria sociedade brasileira. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, encomendado 
pela multinacional de produtos de consumo Unilever, revela um abismo entre as duas óticas. A 
começar pela classificação entre pobres e classe média - menos ditada pela renda e pelos padrões 
de consumo do que se acreditava.  
 
A surpresa começa pelo topo da pirâmide social: não há ricos no país. Ou, pelo menos, na 
amostra de 600 pessoas da cidade de São Paulo, a mais endinheirada do país, ninguém se 
considera rico. Ao longo da pesquisa, feita entre outubro e novembro e analisada pelo antropólogo 
Roberto Da Matta, percebe-se que alguns valores negativos relacionados aos ricos, como a 
corrupção, podem influenciar as pessoas mais abastadas a preferir se enquadrar como classe 
média.  
 
Metade dos entrevistados, por sinal, afirma ser de classe média. A segmentação é tão abrangente 
que abriga pessoas de todas as quatro faixas de consumo (classes A, B, C e D) do chamado 
critério Brasil, estabelecido pela Associação Nacional de Empresas de Pesquisa (Anep). Nas classes 
A e B de consumo, 32,6% se declararam pobres. Nas classes C e D, 40,6% afirmam que são 
classe média - e não pobres.  
 
"O eixo econômico não é hegemônico no Brasil, como acontece em outras sociedades dominadas 
pelo mercado", diz Roberto Da Matta, que leciona antropologia na Universidade de Notre Dame, 
nos Estados Unidos. "O local da moradia e a rede de relações sociais, por exemplo, são 
importantes nessa classificação." Para empresas de consumo, a conclusão da pesquisa explica 
porque consumidores das classes A e B às vezes têm comportamento típicos de classes C e D, 
como comprar marcas famosas apenas em promoção, ao mesmo tempo em que pessoas das 
classe C e D, que se consideram classe média, sustentam as boas vendas de redes varejistas 
populares, como Casas Bahia ou Marabrás.  
 
Para Da Matta, a pesquisa é também um manancial de informações - e reflexões - sobre 
programas e diretrizes de governo. Um dos questionamentos do professor é se os programas de 
combate à pobreza devem incluir as novas categorias reveladas pela pesquisa, como as classes 
baixas que se consideram classe média ou as famílias A e B que se julgam pobres.  
 
O Estado mostra-se presente em diversos pontos do estudo e é apontado como o maior 
responsável pela pobreza. Os principais motivos apontados para alguém ser pobre estão 
relacionados ao governo e à política. Motivos como "falta de oportunidades", "não ter chance de 
estudar" , "corrupção" e "o governo não ajuda" tiveram a concordância de 70% a 86% dos 
entrevistados. Depois, vêm motivos individuais, como preguiça ou falta de jogo de cintura, e 
apenas 28% acreditam que cor e raça tenham alguma relevância. "Isso demonstra o equívoco de 
importarmos um modelo de preconceito sem relação com a nossa realidade", defende Da Matta, 
referindo-se à adoção de cotas para negros.  
 
O governo é visto como culpado pelas mazelas, mas também uma espécie de caminho para a 
ascensão social, aponta Alberto Carlos Almeida, pesquisador do FGV Opinião. "A percepção é de 
que, para enriquecer, existe um outro caminho, via governo, sem precisar trabalhar", diz ele. A 
conclusão de Almeida fica evidente no ponto alto da pesquisa: uma lista sobre comportamentos 
identificados como "coisa de pobre" e "coisa de rico". Na lista dos ricos, "ter parentes ou amigos 
no governo" aparece em segundo lugar, perdendo a dianteira apenas para "usar jóia".  



 
Da Matta observa, mais uma vez, que a posse de bens não é a única determinante da separação 
entre as classes sociais. São relacionados, por exemplo, itens como "estudar em faculdade", "ser 
corrupto/roubar dinheiro público" e "ter emprego, mas não trabalhar". O antropólogo abre um 
parênteses para falar sobre a relação do brasileiro com o trabalho: "Isso é fruto do nosso passado 
escravocrata. O trabalho é quase um castigo, de tão negativo."  
 
De fato, na lista das coisas de pobre, "ter que trabalhar para sobreviver" aparece em quarto 
lugar. Mas foi na seleção de pontos comuns entre ricos e pobres que Da Matta encontrou algumas 
surpresas, provando que não há tantos antagonismos entre as classes sociais no Brasil. A lista é 
encabeçada por "tomar banho todo dia" e "manter a casa limpa" e inclui "fazer churrasco em 
casa". "Não esperava tanta agregação em torno do conceito de limpeza", diz o professor, 
lembrando que pobres e ricos também estão unidos no sofrimento pelos assaltos e na obrigação 
de manter os documentos em ordem e andar dentro da lei - mais uma vez mostrando a força da 
presença do Estado no dia-a-dia da população.  
 
 
Leia mais 
 
Empresa quer avançar no mercado de baixa renda 
 
Chamado internamente de "Projeto 200", a nova investida da Unilever para crescer na América 
Latina tem semelhança com os incontáveis estudos sobre o potencial de consumo da China ou da 
Índia. Aqui, os números são mais modestos, mas grandes o suficiente para levar a empresa a 
considerar a região estratégica para o seu crescimento. O alvo são os "200" milhões de 
consumidores no continente que ainda não podem se dar ao luxo de comprar marcas como Omo, 
Hellmann's ou Seda. Identificar esses consumidores em pesquisas - como a encomendada à FGV - 
e atraí-los significa um incremento de 500 milhões de euros no faturamento anual, segundo 
cálculos da companhia.  
 
Os 200 milhões de consumidores, acredita Laércio Cardoso, gerente para negócios de baixa renda 
na América Latina, já devem estar próximos dos 300 milhões, por conta do empobrecimento 
recente da Argentina e da Venezuela. Mas é o Brasil, com 70 milhões, quem mais contribui para 
os cálculos de potencial de crescimento nas vendas.  
 
"Vamos mudar nosso sistema de negócios para oferecer produtos com uma boa equação de valor 
para essas pessoas", diz Cardoso, garantindo que a empresa não vai abrir mão da qualidade. Para 
chegar a um preço atrativo, a regra será reduzir os custos na cadeia produtiva - e não lançar 
produtos chamados de combate. Ele ressalta que essas pessoas alvo da companhia, ao contrário 
dos indianos ou chineses, já estão inseridos no universo de consumo. "Mas estamos perdendo 
essas pessoas para o mercado informal, para produtos de baixo valor ou substitutivos." (MB)  
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