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Mesmo na crise, pobres migram para classe média

Estudo da FGV aponta expansão da classe média

FolhaNews – VALOR

A crise econômica não interrompeu o processo de expansão da classe média
brasileira, revela estudo feito pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação
Getulio Vargas (FGV), com base em dados da Pesquisa Mensal do Emprego
do IBGE . A população economicamente ativa incluída na classe C (pessoas
com renda domiciliar de R$ 1.115 a R$ 4.807) representava, em julho,
53,20% do total, crescimento de 2,5% sobre a proporção verificada em julho
de 2008.

Ao mesmo tempo, a classe AB (renda superior a R$ 4.807) teve retração de
0,5%. Em julho, representava 14,97% da população, de acordo com os dados
da FGV. A classe D (entre R$ 804 e R$ 1.115) diminuiu 4,1% em relação a
julho do ano passado, significando 13,51% dos brasileiros. A classe E (renda
inferior a R$ 804) apresentou recuo de 3,3% em um ano, passando a
representar 18,32% da população.

“No período pré-crise, em cinco anos, houve crescimento de 35% da classe
AB e de 23% da classe C. No pós-crise, a boa notícia é que houve algumas
perdas iniciais já recuperadas. Hoje, a classe AB está 0,5% abaixo de um
ano atrás, e a classe C está 2,5% acima. Ou seja, a crise não afetou o bolso
do brasileiro comum”, afirmou o coordenador do estudo, Marcelo Neri.

Neri explicou que está havendo uma recomposição da classe AB, sem perdas
significativas. Ele frisou que o aumento da classe C é resultado, basicamente,
de pessoas oriundas das classe mais baixas (D e E). O economista
acrescentou que as chamadas periferias mantiveram um bom ritmo de
atividade econômica durante a crise, sendo menos afetadas que os grandes
centros urbanos.
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“A peça-chave contra a crise brasileira é a classe média, é o poder de compra
construído nos últimos anos. Então, as periferias conseguiram aumentar suas
rendas nos últimos anos, isso segurou a atividade econômica dessas áreas
na crise. Esse mercado interno gera atividade, e atividade gera emprego e
mercado interno”, comentou Neri.

Estadão

De acordo com pesquisador da FGV, com a crise, ficou mais
difícil se manter nas classes A e B

Adriana Chiarini, RIO – O Estado SP

A crise no Brasil atingiu principalmente a população de maior renda, inclusive
na capital de São Paulo. A virada econômica dificultou o acesso e a
permanência nas classes econômicas mais altas, A e B. Porém, os mais
pobres, das classes D e E, mantiveram a mobilidade em direção à classe,
classificada como “média baixa”. Essas são algumas das conclusões de
estudo do Centro de Políticas Sociais (CPS), da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) feito a partir da comparação de dados de julho deste ano com o
mesmo mês de 2008.

O conjunto das classes A e B chegou a cair 0,5% entre julho do ano passado
e julho deste ano, em contraste com o crescimento de 35,7% entre julho de
2003 e o mesmo mês do ano passado. Por outro lado, a classe C, cresceu
2,5% de julho do ano passado até julho de 2009, principalmente pela
passagem de pessoas das classes mais baixas para a classe média. A classe
C tinha crescido 23,1% entre os meses de julho de 2003 e 2008.

“É um empate e é um resultado muito bom para a época de crise, mas é uma
parada súbita, já que a gente vinha melhorando a taxas altas. O copo está
meio cheio e meio vazio”, disse o economista-chefe do CPS, Marcelo Neri.
Ele observou que, entre 2003 e 2008, 27 milhões de pessoas – “meia
França”, salientou – foram incorporadas ao conjunto de classes A, B e C e 24
milhões deixaram a pobreza.

Na capital de São Paulo, o conjunto das classes A, B e C caiu 0,68% entre
julho de 2008 e julho de 2009. No entanto, na periferia paulista, houve um
crescimento de 0,67% nesse grupo. Neri observou que, com exceção de
Salvador, as periferias de maneira geral, reagiram melhor à crise do que as
capitais nas seis principais regiões metropolitanas do País. Entre elas, São
Paulo foi a única capital com queda no total das classes A, B e C.

Na avaliação de Neri, tanto a melhor performance das periferias quanto o pior
desempenho de São Paulo podem estar relacionadas a que a indústria,
principalmente a exportadora, e as instituições financeiras foram mais
atingidas pela crise. Já as periferias teriam se beneficiado da renda da
população mais pobre que continuou movimentando setores de comércio e
serviços, segundo o especialista. “O mercado interno foi um verdadeiro Pelé
contra a crise”, disse Neri.

A crise também parou a trajetória de queda do índice de Gini, que indica a
desigualdade na economia quanto maior estiver, que subiu 0,30% em julho
de 2009 em relação a igual mês de 2008. Foi a primeira alta na comparação
de julho contra julho do ano anterior desde 2001, segundo Neri.
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Ele comentou que a desigualdade esteve mais alta em janeiro deste ano e
que o resultado de julho já representa melhora em relação àquele mês.

Também observou que a diferença entre o índice de julho de 2008 e o de
julho deste ano é pequena.

De acordo com Néri, com a crise, ficou mais difícil se manter nas classes A e
B. De cada 100 brasileiros que estavam em alguma dessas classes em julho
de 2008, 25 tinham saído em julho de 2009, embora outros tenham
ascendido. De julho de 2006 para 2007, os que saíram foram 18 em cada
100.

FOLHA

Desigualdade recua a patamar pré-crise

Estudo da Fundação Getulio Vargas aponta que principais
regiões metropolitanas do país dão sinais de recuperação

Pobreza havia aumentado de forma preocupante no começo do
ano; pesquisador questiona se indicador ficará parado no nível
atual

ANTÔNIO GOIS
DA SUCURSAL DO RIO

As seis principais regiões metropolitanas brasileiras dão sinais de que estão
se recuperando da crise, segundo estudo divulgado ontem pelo economista
Marcelo Neri, do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas.
Ao analisar a evolução da renda na Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE -a
PME- especialmente de julho de 2008 a julho deste ano, Neri detectou que a
desigualdade, que tinha dado sinais preocupantes de aumento nos primeiros
meses deste ano, no pico da crise, praticamente voltou aos patamares de 12
meses atrás.
De 2003 a 2008, a série histórica mostra que a pobreza e a desigualdade
caíram de forma praticamente constante. Esse movimento de melhoria foi
interrompido em janeiro deste ano, quando os efeitos da crise começaram a
ser percebidos com mais força nas regiões metropolitanas brasileiras.
A piora verificada nos quatro primeiros meses do ano, no entanto, foi
compensada pela melhoria na PME em maio, junho e julho. Com isso, os
indicadores de desigualdade e pobreza voltaram praticamente aos patamares
de 12 meses antes.
“O que houve foi um empate, o que não é ruim em tempos de crise. Mas a
questão agora é o que vai acontecer no futuro: voltaremos a melhorar com a
pujança de antes ou ficaremos estagnados nessa situação atual?”, indaga o
pesquisador.
Em julho de 2003, 47% dos brasileiros estavam nas classes D ou E, definidas
no estudo como aquelas em que a renda domiciliar total é inferior a R$ 1.115.
Em julho de 2008, essa proporção caiu para 33%. Neste ano, no mesmo
mês, o percentual registrado foi de 32%.
No caso da desigualdade, que é medida pelo índice de Gini, de julho de 2003
para julho de 2008 a redução foi de 5,8%. No período de julho de 2008 a julho
deste ano, houve ligeiro aumento de 0,3%.
A analise mensal, no entanto, mostra que apenas em janeiro houve um
aumento de 2,5% em relação a dezembro do ano passado. Esse pico foi
compensado em parte pela redução verificada a partir de abril. Isso fez com
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que o indicador de todo o período de 12 meses de julho a julho ficasse
praticamente estável.

São Paulo
Na comparação das seis regiões metropolitanas da pesquisa (São Paulo,
Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio e Porto Alegre), São Paulo teve o pior
desempenho entre julho de 2008 e julho de 2009, com aumento na renda per
capita de apenas 0,5%. Nas demais, o crescimento variou de 3,7% (caso de
Recife) a 6,4% (em Belo Horizonte).
Neri analisou também separadamente as capitais e as demais cidades que
compõem as regiões metropolitanas. Na maioria delas, os municípios ao
redor das capitais atravessaram melhor o período de crise.
Em São Paulo, por exemplo, a capital chegou a registrar de julho de 2008 a
julho de 2009 queda de 3,2% na renda média per capita. Em compensação,
as demais cidades da região metropolitana tiveram crescimento de 7,7% na
renda média.
A hipótese do economista para explicar esse comportamento é que as
capitais, por serem mais industrializadas, sentiram mais os efeitos da crise
econômica internacional.
“Foram os mercados financeiros que transmitiram a crise. Talvez as periferias
sejam menos conectadas aos mercados externos via exportação.”
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