
Fundação Getulio Vargas Tópico:                           IBRE
                        17/09/2009 Impacto: Cm/Col: Positivo  194
                        Valor Econômico - SP Editoria: Pg: Opinião / Marcelo Neri Capa/A 17



                        Valor Econômico - SP Editor ia: Pg: Opinião / Marcelo Neri Capa/A 17

Um ano de crise: empate 
social com muitos gols 

MARCELO 
NERI 

N 
a p~al(em do Ano I O.C. (ano 
wn depois da crise) no dia I 5 
ducrrmbro, quando a crise ir
rump<:u as b<Jisa.' devalorrs lã 

fora, o que podemos dizer dos seus ef~i
tos no bolso elo brasileiro? O Centro do 
Políticas Sociah da Funda.ção Ger.úlio 
Vargas (CI'SfiSRF.JFGV) revelou em su· 
Cf'ssivos <~tudos a emergência de uma 
oO\'ll classe mtd•• no Brasil: no periodo 
de 2003 ~ 2008 qu•nd<J 27 milhões de 
pe>soas ascenderam às classes i\BC 
(www.fgv.brJcpsJclassemedia c 
www.fgv.br/cps/d<<igualddde). 

Com 11 ch•'g•dn d11 cri>c t!lttt!ma ao país 
a partir de \c Lembro de 2008, nossos estu· 
dos voltllrnm-se 3 crllnic:1 da manutcn~ão, 
ou queda, doi p:~drõe;dcvida rect!m-con· 
quismdo> IIJqude l:ofiÍOdO cntico 
(www.fgv.br/cps/cri>t! e 
"ww.fgv.br/cpS/cnsc2009). A 00\'a classe 
mêdi.1 br.ml<'lro tomou·!le um$., ma
cro«<nóm•ro rruri;ol para compensar a 
queda na exportllçào de nossos produto.< 
como fruto da rt~~o global Damos se· 
quéno.1 aquo, ttlm dados até julho de 
2009, uo monimnunr:nto da evolução da 
composi.çâo da população rm seus diver· 
sos csuaros cronõrnicos (isto é, as classes 

E. D, C c All), b<:m como de sm< dcte•·mi· 
nantcs pr6xlmos, como a deslgueldade c 
mobdidade de rendd e seus l'c.!ipcttlvos 
cornponeofcs trabalhista>. 

Julho de 2009.nove meses após • chega· 
da da cnse,j:i h:i uma vbão clara dos j;<'US 

t-ft:~ IM rua rroda dos mbalhadores br.w· 
lcJros nas seis maiores mcc:rópolcs do paú. 
A de.igualdad<: de renda. qu~ pa>SOU por 
forte dttmoração em janeiro, <1uando 
ptrdeu·se parte das melhora$ dos (lldrnos 
anos. já voltou em julho último aos nlveis 
m11ls pr6xi.mos do pré-crise, u11111 vinual 
estabilidade em nfveis de julho de 2009 e 
2008 (aumento do Gini de0,3%~ 

A boi< noticia ~ que estamos voh~ndo 
aos oJveis JrnJJS baixos da nossa shit' his
tónr.l, que datam de 1960. Mesmo a clas
se AB, que ganha mais de RS 4.800,00 por 
m~ • <f'"-' tinha perrbdo mais com a cnse 
(·2,7X s6 em janeiro), eslá hoje apenas 
0,5% abaixo dos níveis de um ano atrâs 
{14.97% da população esrão n11 classe AS, 
com quase 55% da rend~ ). A cl:tSS<: Cjli cs· 
tA no ~do posiriv<>, com ganho ele 2,5% 
tm 12 meses (rom 53,2%. a dolS.se domJ· 
nantc no sentido populacioJUI~ Se ts~ 
empate com mwtos gols~ ser romi· 
Mr.ldo um bom resulrado em ~a de 
cri>r, por outro lad<J elt ocondt wna p:~
r•da >úbita da melhora prévia dos md•ca· 
dores: dtjulho de 2003 a julho de 2008, a 
Classr 1\lJ crrsceu 35,7%, a cL1.'iSC C sub1u 
2:!,1% c a desigualdade de rrndn caiu co· 
mo nunca tinha caído nntl's ""-' .érkos cs· 
tat!stica.• brasllci..-..s. 
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Ume síntese pode strenC'Qntrad.1 na so
madasdassesABC,qut subm 1.81toope· 
rfod.o dt crist: e 25.7% na an\pKÍOS<I fast 
anU:rior à chegada da cru<: no Brasil Um 
aspcc:to inovador da pe.!q\1ÍS.1 loi •brir..., 
ptriferias das metrópole;, onde ob5eiVol· 
mosaumcr1tos das clas~c• ABC de 2,8%nos 
últimos 12 meses e dd I ,15% no período 
anlcrior, <m túYcis ponanro ba;tlntc su
pmorts aos das mt'1r6pol~ Ou seja. dil 
meuna forma qiK' .-su é uma c:nsc no em
ao do capitalismo mundt.l), lCJ.l-se paÍS<!S 
dcscnYO!vidos, e não da chanlllda perife
ria, nM mrtrópoltsvale o mesmo: as capi
l!lis mais conectadas com u exterior pelas 
vias cla.s I!Xportações lndusniais e do credi
to so[rtrammais que :u perifcnas. 

Antts de começar a comemorar, del.~
nloo ressaltar que temos .unda muitas in· 
cm<-r.;u" desafios no fururo pr6xuno. Ao 
compararmos e.<ta última M~mana da sé
rie com o wt:al do mê$ perccbem05 que a 
classe ABÇ a!IS\ln\lria um vifs dr baixn 
(67,44%, ou seja J,06t nb.d•o da média 
do mês de julho de 2009 romo um todo, 
mas amda J,l% maior que julho de 
2008~ Como se isto MO OOst.lsse, v:U sa 
dlftdl nos próximos doi> meses manter o 
rirmo de mscimento do pe.rfodo julh<>
sctembro do ano pa.ss.1do, quando as 
classes ABÇ estavam bomb~ndo, romo se 
diz na glria, crescendo 2,4% no período. 
Ou seja. um empate de f~ to em r.etcmbro, 
um 1100 D.C. deve >er visto como um re
sultado ainda mais ausptd~ que o ob
sm'ado até agon. 

O brn>iimo"" acostumou com lllnlida
de 1; \'llÓil.lS e não acett• cmpatl'S. Mal 
compar.~ndo, é como na lnu\.i•"l claM~fi· 
c.>ção ;mt<-ctpada que acabamo> dr ron
quhtar l>•rn a U>pa do Mtrndo. 011 o fato 
dcocrmos,até 2018,o unJCopall a ter par· 
ridp~du de tt>d.u; as ectiç()e< dd Copa. Mas, 
O> trunfo; tt><:cntes ou passados n3o vão 
atenuu um fiaM:o no ano qut vtm bto é 
tio •ertoquamo o f.:no do< argentinos não 
comcmocu~m por nil<, ou que nós não 
choremo< por cle5-

Depois da piora em janeiro, a 
desigualdade já voltou aos 
níveis pré-ertse, os mais 
baixos da nossa sét1e 
histórtca que data de 1960 

NO'il~ c>lratt'gía é, • c~cta .1tu.Uização 
das no>>•> .séries tradiclonall, Incorporar 
uma novn dimensão à annh« da nova 
cla<se mEdia como o "' c>SI> a bens de 
consumo, cmprt-endedori<nlO c micro
crfdl!o. ed001ção de boa qu.lltdade, entre 
outrM, explorando a Cilda P"'QlU>a uma 
R0\'3 6ncJ. Na nossa úluma ~u..a, im· 
pactadr» pelo> riscos emanildos do es· 
rouro de bolhas financciras, (XJ)Ioramo. 
n clcmancla por mecanismo< de S<?g\ll'o 
p~ln populaçiio de baixa rendn r pelos 
~t.·gmrnto~ rccim-promO\~dus a novos 
estraru~ t.-conôm1cOS. 
Mkrosse!{U~Eornaagendaquccmer-

ge só agor<~, tal como o mtcrocl'fdltO flo
r=eu nas Oltunas duas dl'c.lda.. S..o ><'· 
quêncías nantr.us ck um mesmo proc"""': 
o mJCrocrtdtto pos>ibilita à.< po.'$$0<1.1 sub1· 
rem na vid" c o núcrosseguro impede que 
css.l~ me-stn\l'i pess0.1s sununbam êl cho· 
ques adver;os relacionados a d~sc~mpre
go, doença,, ac.identes, roubo. morte, en· 
trc outro,. hto i!, micros~ro impede 
que um.l ~1ruação crinca "" wmc trôoita 
(~ídt WWWfgv.htfcpsfms~ Ournnteamc· 
!hem na dt•tnbmçào de rendados ()Jamos 
anos,clemosospobresaomorradoconsu
midor. j 15 que"' rec:haro ciclo edaro mcr· 
cado ao< pobres produtores. 

Rec'QilhL'Ccr O> pobres como pmt.1gu· 
nis<a.> de su~svidas, ~lornr as imcraçoo 
público-privada' no bojo das polhica.' so· 
c1ais. ck><:nvoh~r ações de emprttnd~
n>mo q11e •tcnd.un a prinapal drfiodda
de rdat3d3 pelos nanoemp~riO': falta 
de clícnres. dt.,;envolver micrm'C'!(UIOS e o 
rréchto produtim popular, dar q\lnlidade 
ã cclucaçá() b.!síca compQI!m n nov<~ ger~
çá<> de pol!dcas públicas para ,, pr6xim• 
Meada O dfiafio e por meio d~...._, açbe> 
articulAr o ml'io de campo entk a nossa 
bem planl.lda defesa macroeronllmica co 
nosso ataqut !flX'l.l!. 

M.1tcelo Canos Neri. chefe oo Ceow a~ 
Polll;icas SuclaiS ilo JBRE/FGV P Jli'OIWN d3 
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