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Voto da classe média deve decidir eleição, dizem analistas
(Não Assinado)
Ascensão social leva classe C a ser maioria em pleito. Pré-candidatos já disputam votos do segmento e paternidade das
mudanças. Legenda: A família Alves Costa está dentro do padrão que deve decidir as eleições deste ano Pela primeira
vez na história, a classe média brasileira chega a uma eleição como
maioria no país. São 31,2 milhões de brasileiros que escalaram a
pirâmide social desde 2002, engrossando as fileiras da chamada classe
C. Miolo da sociedade, a classe média representa hoje 53,6% da
população brasileira, ou 103 milhões de pessoas. São famílias que
recebem de R$ 1.115 a R$ 4.807 por mês, segundo cálculos do Centro
de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Se toda a
classe C pudesse votar, e o fizesse em apenas um candidato a
presidente, decidiria sozinha a eleição. A hipótese é improvável, mas
poucos duvidam do papel de fiel da balança que essa fatia da população
terá em outubro. De olho nos votos dessa nova classe média, PT e
PSDB _partidos que governaram o país nos últimos 16 anos_ já
disputam a paternidade das mudanças. Qual será, contudo, o impacto
nas urnas dessa transformação? A pergunta divide especialistas
consultados pelo G1. Como a classe C se encorpou durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, há quem aposte em um
“voto de gratidão” à pré-candidata petista, a ex-ministra Dilma Rousseff. “Essa nova classe média é eleitora do Lula,
porque se beneficiou de três elementos-chave: aumento real do salário mínimo e da massa salarial e expansão do
emprego com carteira”, diz o cientista político Marcus Figueiredo, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de
Janeiro (Iuperj). Outros analistas descartam que a classe média tenha fidelidade partidária. Relacionam o avanço social à
manutenção, por Lula, da base do modelo econômico do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) _câmbio
flutuante, metas de inflação e superávit fiscal (economia de recursos para pagar a dívida pública). Um trunfo em
potencial para o pré-candidato tucano, ex-ministro de FHC e ex-governador de SP, José Serra.

