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Boas Páscoas!

Luiz Carlos Azedo

Nunca se vendeu tanto chocolate no Brasil como na última semana. Tudo por causa da 
Páscoa e da “nova classe média”. Essa é uma expressão cunhada pelo economista da 
Fundação Getulio Vargas Marcelo Neri, que acaba de lançar um livro sobre o tema — A 
nova classe média, o lado brilhante da pirâmide (FGV/Saraiva) — para designar a classe 
C, um extrato econômico visto pejorativamente pelas elites do país (a classe A) e pela 
classe média tradicional (a classe B).

» » »

O livro de Neri mostra que as mulheres, os negros, os analfabetos e os nordestinos 
foram os grupos que mais progrediram de vida. São famílias que ultrapassaram a 
pobreza e devem somar 60% da população em 2014, chegando a 118 milhões de 
pessoas. Em 2003, a classe C representava apenas 65,8 milhões de pessoas.

» » »

Essa nova classe C tem até dois filhos; na década de 1960, a média era superior a seis. 
Está mais preocupada com a educação desses filhos e com o emprego formal. De 2003 a
2011, seu crescimento no Nordeste foi de 42%; no Sudeste, 
de 16%. Ao contrário do que muitos imaginavam, inclusive Neri, a nova classe média 
está mais apoiada na produção do que no consumo. 

Mudança

Essa mudança social silenciosa é mais sustentável do que supõem os críticos dos 
programas de transferência de renda do governo, que dão base à chamada classe E. 
“Mais do que frequentar templos de consumo, o que move a nova classe média brasileira
é a produção. A Carteira de Trabalho é o seu principal símbolo”, explica Neri. O emprego 
formal, as aposentadorias, o número menor de dependentes para cada família, a maior 
escolaridade, tudo isso contribui para que as desigualdades sociais estejam se 
reduzindo.


