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Pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FVG), tendo com base os 
dados de 2008 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio apresentada 
semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
afirma que 31 milhões de brasileiro tiveram ascensão de 2003 a 2009. 

Segundo a pesquisa 19,4 milhões deixaram a classe E, que traça a linha da 
pobreza no país, com a renda domiciliar inferior a R$ 768,00. 1,4 milhões 
saíram da classe D. Mostrando uma queda acumulada de 43% entre os mais 
pobres. As classes que representam os que têm as maiores rendas 
domiciliares com renda superior a R$4.807,00, A e B, receberam 6 milhões
de pessoas. A classe C, com renda familiar entre R$ 1.115,00 e R$ 
4.807,00, que corresponde à maioria da população, recebeu 25,9 milhões 
de brasileiros. 

A mobilidade social, de acordo com o economista da FGV, Marcelo Neri, foi 
produzida pela transferência de renda do Governo Federal, como o Bolsa 
Família, que cria uma mudança direta nas classes mais baixas. Para Neri, a 
transferência de renda na crise pode auxiliar na retomada do 
desenvolvimento econômico. 

“Se eu reajusto o Bolsa Família, a grande beneficiária é a Classe E. Se eu 
aumento o salário mínimo, por exemplo, quem ganha é a Classe D. Já se 
faço o reajuste das aposentadorias acima do mínimo, quem ganha são as 
Classes A e B. Por isso defendo mais reajustes transitórios ao Bolsa Família 
do que reajustes permanentes ao mínimo e muito menos ganhos de
pensões acima do mínimo, que não beneficiam nem a Classe Média 
brasileira”, afirmou Neri. 

Falando sobre a política de rendas, que tem efeitos diferentes na 
desigualdade e na pobreza, Neri explicou: “O pobre consome toda a renda 
dele e, nesse momento em que a gente está precisando de um ataque
contra a crise, eu diria que o Pelé é o mercado interno e o seu 
companheiro de ataque é o Tostão do Bolsa Família. Esta é a dupla 
eficiente que está permitindo ao Brasil sair da crise ou não ter entrado 
tanto nela”. 
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