Entrevistas
José Ronaldo de Castro Souza

Estamos à beira do precipício

Marcelo Cortês Neri

O diamante não trincou

Sonia Bueno

revista da espm • ano 23 • edição 107 • nº2• abril/maio/junho 2017 • r$ 32,00

A DANÇA D
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Depois da nova classe média e dos novos
pobres, o Brasil nunca mais será o mesmo!
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“Estamos à beira
do precipício”

arcelo Cortês Neri é um economista experiente. Tem 54 anos, já foi
presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e
ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo
Dilma. Ph.D. em economia pela Universidade de Princeton, é um dos
mais respeitados especialistas em políticas públicas voltadas à distribuição de renda
no Brasil. Hoje atuando como pesquisador e diretor da FGV Social, Neri tem dito que
o retrocesso social do país nos últimos dois anos é ainda maior do que o revelado pelo
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), divulgado em março. Medida por esse
indicador, a desigualdade no Brasil aumentou pela primeira vez em 22 anos.
Responsável por popularizar o termo “nova classe média”, Neri defende que a
classe C vitaminada nos anos Lula era, sim, “classe média no sentido econômico”.
Ele diz entender o questionamento feito por muitos sociólogos, sobre as reais condições de vida do contingente de trabalhadores alçados ao mercado de consumo
— “mas as minhas classes não são sociais, são classes econômicas”, pondera nesta
entrevista. Se o modelo para comparação for a classe média americana ou europeia,
nota ele, “ela estaria mais em linha com a nossa classe A/B”.
Para Neri, o aumento da desigualdade é fruto de dois fatores simultâneos — aumento da inflação e desemprego em alta — que minam os esforços de retomada do
crescimento. “Pessoas perdem seus empregos”, diz, enquanto outras, com medo do
que está por vir, “agem como se estivessem desempregadas”. Com isso, o motor do
consumo das famílias, fundamental para a expansão do PIB no último ciclo de crescimento, não é religado. Outro entrave à retomada do crescimento e do processo de
inclusão é o endividamento das famílias. “Mais do que o consumidor, os economistas brasileiros têm de aprender mais sobre as vantagens de poupar”, afirma Neri,
que é crítico da falta de estímulo à poupança no país.
Pelas suas contas, o ponto crítico da crise, em termos de queda de renda, foi o
segundo trimestre de 2016. “De lá para cá, a perda de renda das pessoas vem diminuindo, embora o desemprego esteja alto e continue subindo”, afirma. “Estamos à
beira do precipício”, conclui Neri. “Mas ainda estamos surpreendentemente altos.”
Por Alexandre Teixeira
Foto: Divulgação
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Revista da ESPM — Você ficou conhecido na última década como o economista da nova classe média, por ter popularizado esse conceito. Hoje, passados três
anos de recessão, muitos afirmam que
a nova classe média não era tão média
quanto se dizia na época. Era remediada.
Marcelo Neri — Ela é uma classe
média no sentido de que é o grupo do
meio [na pirâmide socioeconômica nacional]. Talvez não corresponda às expectativas de uma classe média americana ou europeia, que são ricas para
os padrões brasileiros e mundiais. Elas
estariam mais em linha com a nossa
classe A/B. A classe C é uma classe
média brasileira no sentido econômico, não no sentido social. Eu não sou
sociólogo, nunca tive a pretensão de
criar um termo sociológico, mas do
ponto de vista de movimentação dos
mercados, de um retrato da distribuição de renda, é uma classe média, sim.
Revista da ESPM — Se era uma classe
média, ela não atingiu uma condição
social sólida o bastante para sobreviver à
crise econômica, certo?
Neri — Essa classe C — e todo o mercado de trabalho brasileiro, integrado
fundamentalmente por essas pessoas
— manteve-se relativamente forte. O
ápice dela foi em novembro de 2014,
quando registrou a menor taxa de
desemprego e o maior salário médio —
dois anos e meio após o início de uma
desaceleração forte do PIB, em 2012.

Revista da ESPM — Mas, a partir de
2015, o desemprego aumenta e a renda cai.
Neri — Nos últimos dois anos a queda
da renda das pessoas está sendo maior
do que a queda do PIB. Agora estamos
voltando ao patamar de 2013. Muitos
dizem que a classe média voltou para
2006. Não é verdade. Voltou para 2013.
Revista da ESPM — Alguns especialistas alegam que as classes sociais não se
alteram com tanta rapidez. Além de um
aumento de renda por um curto período,
a mobilidade social dependeria de outros
fatores, que têm a ver com qualidade de
vida e dos serviços públicos. Como você
encara essa corrente de pensamento?
Neri — Essa é a visão dos sociólogos,
que às vezes se sentem incomodados.
Mas as minhas classes não são sociais, são econômicas. Note que as firmas tiveram de se adaptar a esse novo
público, que elas não atendiam antes.
Esse é um processo lento. O nosso até
que foi rápido e intenso. Mas, para se
consolidar, ele demora mais tempo.

Revista da ESPM — Ou seja, as
pessoas tentaram se segurar na classe
média, mas caíram...

Revista da ESPM — Seu livro A nova
classe média. O lado brilhante da
pirâmide (Editora Saraiva, 2012) registra que 29 milhões de brasileiros
passaram a integrar a classe C entre os
anos de 2003 e 2010. Nos últimos dois
ou três anos, o país viu um movimento
contrário, de gente saindo da classe C e
retornando para as classes D e E. Como
se deu essa virada?

Revista da ESPM — Por que só agora
os indicadores mostram aumento da
desigualdade social?

Até meados de 2016, que foi o ponto mais
crítico da crise, quando a renda do brasileiro
caiu 6%, três quartos dessa queda eram
devidos à inflação e um quarto, ao desemprego
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Neri — A crise começou a chegar ao
mercado de trabalho no fim de 2014.
Apesar do aumento do desemprego e
da perda de vagas com carteira assinada, que é um importante símbolo
dessa nova classe média, o brasileiro
começou a montar o seu negócio, a fazer um “bico”. Então, de alguma forma,
ele se defendeu ainda por um tempo. A
partir do terceiro trimestre de 2015, a
renda do brasileiro cai bastante. Desde
então, em todos os trimestres até o começo de 2017, observamos não só uma
queda da renda maior do que a queda
do PIB, como também um aumento
da desigualdade. Em 2015, a perda de
renda média das pessoas foi de 7,04%,
e o PIB per capita caiu 4,6%.

Neri — Nos dois últimos anos há uma
perda de renda até maior do que a perda econômica. Só que o ganho conseguido de 2003 em diante foi tão grande
que estamos voltando a 2013.

Neri — É um processo novo. A princípio, a crise se manifestou por meio de
uma estagflação: aumento da inflação
e aumento do desemprego. Até meados de 2016, ponto mais crítico da crise, quando a renda do brasileiro caiu
6%, 75% da queda de renda das pessoas
era devido à inflação, e 25%, ao desemprego. Como agora a inflação está
caindo, ela passou a jogar a favor. E o
desemprego está jogando mais contra
do que nunca. Além daqueles que
foram demitidos, muitos acham que

podem perder seus empregos e agem
como se estivessem desempregados.
Revista da ESPM — Isso ajuda a entender o tamanho da queda no consumo
das famílias em 2016: R$ 300 bilhões
em um ano. É uma perda tão grande que
nos leva a pensar se nos anos anteriores
havia uma bolha de consumo.

Revista da ESPM — Faz sentido dizer
que tivemos uma bolha de consumo?
Neri — Não foi bolha, porque havia um
fundamento para o consumo elevado,
que era o mercado de trabalho. Se existiu uma bolha, foi no mercado de trabalho. Mas eu não chamaria de bolha. O
mercado de trabalho dava sustentação
ao consumo. Talvez o comportamento
atípico tenha sido menos do consumidor e mais das firmas, continuando a
empregar pessoas apesar da crise. É
verdade que, aqui no Brasil, a gente valoriza pouco a poupança. O brasileiro
não acredita na força da poupança, no
sentido de cada um tentar se defender
das crises fazendo seu pé-de-meia.
Revista da ESPM — O retrocesso social
no país foi revelado no último Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). Qual é
a situação atual?
Neri — Nos últimos dois anos, a renda
das pessoas caiu dois pontos percentuais mais do que o PIB. Ou seja, está
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Neri — Foi uma queda grande do consumo. Os fatores por trás dela são a
queda da renda das pessoas, mais
forte que a queda do PIB, o aumento
da desigualdade e a falta de crédito. Os
segmentos com maior queda de faturamento são ligados ao crédito, como
móveis e automóveis.

Cada real que o país emprega no Bolsa Família provoca um impacto sobre o PIB três
vezes maior do que cada real que o Brasil aplica na Previdência

devolvendo uma parte dessa gordura
social que foi criada. Esta crise social,
do ponto de vista de perda de renda
das pessoas, é muito mais forte do que
a muito discutida crise econômica. Porém o ganho foi tão grande no período
anterior que o país está andando para
trás, mas só voltamos até 2013.
Revista da ESPM — Aproximadamente há um ano, você já dizia que as perdas
sociais ainda não haviam acontecido
na mesma escala da crise econômica.
É isso que você está reforçando agora,
com os dados disponíveis. Como é essa
dinâmica?
Neri — No começo de 2016 o país ainda
não tinha o aumento da desigualdade
materializado. Ele já estava acontecendo, mas ainda não havia sido
observado nos estudos. De lá para cá, o
Brasil colheu um ano de forte aumento

da desigualdade e dois anos de forte
queda de renda, ainda maior do que a
queda do PIB.
Revista da ESPM — Demorou, mas a
desigualdade voltou a crescer no Brasil.
Neri — A imagem que eu gosto de usar
é a de que estamos na beira do precipício, mas ainda surpreendentemente
próximo ao topo. O país já perdeu bastante, mas nada que se aproxime ao
ganho que teve de 2003 a 2014. Foi uma
queda vertical, só que tínhamos subido a montanha durante muitos anos.
O brasileiro, por meio do seu trabalho,
conquistou muito na última década.
Há muito o que se perder.
Revista da ESPM — Por esta lógica, de
que há algum atraso entre a queda da
atividade econômica e a diminuição do
emprego e da renda, o que podemos espe-
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rar em termos de recuperação, a partir da
retomada do crescimento?
Neri — Em termos de queda de renda,
o ponto crítico da crise aconteceu no
segundo trimestre de 2016. Desde então, a perda de renda das pessoas vem
diminuindo, embora o desemprego
continue subindo. A inflação está ajudando. Só que há dois componentes
que dificultam a retomada do crescimento. De um lado, a desigualdade. De
outro, as incertezas futuras. Embora
os mercados estejam “valorando” a
melhora de fundamentos prospectiva
que houve no Brasil, ainda existem incertezas de médio prazo. Neste ano, a
renda está piorando a uma taxa menor,
mas a desigualdade não dá qualquer
sinal de arrefecimento.
Revista da ESPM — Li alguns comentários seus com críticas e preocupação
a respeito dos efeitos que as reformas
propostas pelo governo Temer podem ter
sobre o emprego e a renda do brasileiro.
O que essas reformas representam?
Neri — As reformas, sobretudo a da
Previdência, devem ser encaradas
não apenas como uma forma de retomar o crescimento da economia,
mas também como uma maneira de
reestabelecer a justiça social. De retirar privilégios presentes no país. Vejo
a defesa dessas reformas muito por
causas macroeconômicas. As razões
macro são importantes, mas há razões
de justiça social. E o foco nos mais

pobres ajuda a criar um ciclo virtuoso.
Cada real que o país emprega no Bolsa
Família tem um impacto sobre o PIB
três vezes maior do que cada real que
o Brasil aplica na Previdência e mais
de quatro vezes maior do que cada real
que é depositado no FGTS. O governo
adotou uma estratégia de liberar as
contas do FGTS. Pode ser justo, mas
não vai impactar muito a demanda.
Seria mais sábio colocar o dinheiro na
mão de quem consome.
Revista da ESPM — Outro possível
entrave à retomada do crescimento é o
endividamento das famílias.
Neri — Ele deriva de uma deficiência
que temos no Brasil: não acreditar em
poupança. Num país com essa taxa de
juros, só se beneficia quem poupa. Mas
não houve um incentivo à poupança
para o brasileiro aproveitar essa anomalia e acumular capital. De alguma
forma, o brasileiro está pagando a conta dos juros, por meio de empréstimos,
que tiram a sua renda disponível, ou
da inadimplência, que explodiu nos
últimos anos. Agora está havendo um
processo de desalavancagem financeira, que vai ajudar o Brasil lá na frente.
Revista da ESPM — Isso pode servir de
lição para o próximo ciclo de crescimento?
Neri — É uma questão difícil de responder. É necessário ter dados sobre isso.
Temos uma pesquisa que mostra que
somente 15% dos brasileiros poupa-

Nos dois últimos anos, houve uma perda de
renda até maior do que a perda econômica.
Só que o ganho conseguido de 2003 em diante
foi tão grande que estamos voltando a 2013
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ram no fim do período de ouro [entre
2003 e 2014], quando a renda estava
crescendo. O país tem uma taxa de
poupança que é um quarto da chinesa,
e não é vista como virtude aqui. Mais
do que o consumidor, os economistas
brasileiros têm de aprender mais sobre
as vantagens de poupar. O superendividamento, em parte, é por causa da
alta taxa de juros brasileira. Mais por
isso e menos pelo total de dívida que
as pessoas tomaram. O problema é que
as pessoas pegaram muita dívida cara.
Revista da ESPM — Em entrevista concedida para a própria Revista da ESPM,
em 2011, você fez a avaliação de que o
país estava perto de atingir a Meta do
Milênio de reduzir a pobreza pela metade. Considerando os efeitos da atual crise
econômica, essa previsão permanece
válida ou precisa ser atualizada?
Neri — A taxa de pobreza extrema,
usando a linha de US$ 1,25 por dia,
caiu de 6,26% da população brasileira
em 2004 para 2,34% em 2014. Em 2015,
ela voltou para 2,88%. Apesar da volta
da extrema pobreza, o Brasil cumpriu
a Meta do Milênio, porque o prazo acabava em 2015. Existe aí uma mensagem importante: estamos na beira do
precipício, perdemos muito, mas ainda
estamos surpreendentemente no alto.
Revista da ESPM — Por que a surpresa?
Neri — É uma surpresa para quem não
acompanhou o período de ascensão
forte que o Brasil viveu a partir do Plano Real. Depois tivemos um período
de crises externas no fim dos anos
1990 e demonstramos uma resiliência
grande também. O desemprego explodiu, mas o tamanho da pobreza não
aumentou nesse período de crise.

Neri — Porque o Brasil acabou assumindo a meta de superar totalmente
a pobreza. Até as Nações Unidas, em
suas metas de desenvolvimento sustentável, acabaram incorporando o
desafio assumido pelo Brasil. Só que
esse desafio é problemático quando a
taxa de pobreza está muito baixa. Em
2013, ela estava em 3,47% da população brasileira. Em 2014, 2,34%. Caiu,
portanto, mais de 40% em um ano.
Depois, a taxa sobe 24% de 2014 para
2015. Ela fica ricocheteando. Estamos
em uma zona de instabilidade e não
podemos usar isso como indicador. O
país não deveria pensar em extrema
pobreza e sim em pobreza.
Revista da ESPM — E as classes A e B,
como estão neste processo atual?
Neri — O público A/B perdeu bastante.
De modo até surpreendente, a classe
C não foi muito afetada em termos de
tamanho. Muita gente caiu da classe
C para as classes D e E. Mas a classe C
recebeu muita gente da classe A/B. O
target A/B subiu de 10,6% da população brasileira em 2009 para 13,88% em
2014. Em 2015, ele voltou para 12,5%,
o nível de 2012. Essa foi a classe que
mais retrocedeu. Agora, todos estão
perdendo, mas a classe A/B relativamente menos, porque a desigualdade
está aumentando. Ela talvez seja o
maior exemplo dessa reversão no país.
Revista da ESPM — Em que sentido?
Neri — A classe E era a que mais crescia em termos proporcionais. Mais
do que a C. Mas teve uma queda forte
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Revista da ESPM — Por que tem
gente dizendo que o país não atingiu as
suas metas sociais?

Há dois componentes que dificultam a retomada do crescimento. De um lado, a
desigualdade. De outro, as incertezas futuras vindas do conturbado cenário político

de 2014 para 2015. De 2016 em diante,
ainda não temos os resultados, mas,
como a desigualdade tem aumentado,
pode ser que ela esteja sendo um pouco poupada. Tem perdido muito, mas
talvez menos do que as outras classes.
Revista da ESPM — Quais as suas
previsões em termos de emprego e renda?
Neri — No curto prazo, há uma inflexão favorável. Ainda estamos no
vermelho, perdendo renda, mas quase
retornando ao azul. A inflação em
queda passou a ser aliada da renda do
brasileiro. O desemprego continua a jogar contra. Contratações com carteira
de trabalho eram um sinal positivo em
fevereiro deste ano. É cedo para afirmar, mas há uma tendência de voltar
ao azul no que diz respeito ao crescimento da renda das pessoas. No curto
prazo, o aumento da desigualdade pre-

judica não apenas os mais pobres, mas
toda a economia. Talvez devêssemos
ser mais altruístas em relação aos pobres, pensar não só em justiça social,
mas na economia. Ainda não aprendemos a ver como um movimento de
redução da desigualdade consistente
gera uma sinergia boa para a economia. Agora, existe uma incerteza no
médio prazo, que é 2018. É difícil dizer
qualquer coisa. Por mais que a situação
possa melhorar no próximo ano, será
preciso aguardar para saber. A nossa
incerteza não é para o longo prazo.
É para o médio prazo, e é grande. O
que o Brasil vai fazer? Não sabemos.
Há um círculo virtuoso que começa a
acontecer; a desigualdade é uma pedra
no caminho. Se fosse “endereçada”,
poderia não atrapalhar esse processo.
Mas o maior problema está no médio
prazo. O que vai ser do Brasil em 2019?
Não tenho a menor ideia. Infelizmente.
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