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1. Introdução 

Segundo dados do Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB,2019) 

28,3% das famílias no Brasil sobrevivem com uma renda per capita de até R$719,81. 

Além disso, segundo levantamento do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD, 2019), o Brasil se encontra na sétima colocação no ranking 

mundial de desigualdade de renda (Índice de Gini), perdendo apenas para 6 países 

africanos. Isso mostra o quão grave é a situação de muitas pessoas no Brasil e que é 

necessário ter um olhar especial para essa grande parcela da população. As classes D e E 

são as camadas mais vulneráveis da sociedade e vivem problemas que muitos nunca nem 

sonhariam ter. Exemplo disso são os dados do Instituto Trata Brasil que mostram que 

quase metade da população brasileira não possui sistema de esgotamento sanitário em 

suas residências, tendo assim que recorrer a meios alternativos para solucionar a questão 

do despejo dos dejetos, enquanto 35 milhões de brasileiros não possuem sequer acesso a 

água tratada. Para que possamos formular meios de auxiliar financeiramente esses 

indivíduos primeiro precisamos entender quem são essas pessoas: o IBGE define a classe 

E como sendo a que possui um rendimento familiar total de até dois salários mínimos, 

enquanto a classe D engloba as famílias que possuem renda de 2 a 4 salários mínimos. 

Dentro da classe E podemos citar também o alto número de pessoas que se 

encontram em situação de miséria, que em 2019 já alcançava 13,5 milhões de habitantes 

que, ainda segundo o IBGE, sobrevivem com até R$145 no mês inteiro. Somado a isso, 

os dados mostram também que grande parte dessa população, 78% mais precisamente, é 

formada de negros e pardos que possuem pouca ou nenhuma formação escolar. Isso 

acontece devido principalmente ao fato de que essas pessoas muitas vezes se veem num 

dilema entre prosseguir com a educação ou abandonar os estudos com o intuito de ajudar 

na subsistência do núcleo familiar fragilizado. Com isso, nota-se que a situação de 

moradia dessas pessoas segue um padrão absurdamente baixo, onde muitas não possuem 

eletricidade, cômodos separados, e até saneamento básico, como citado anteriormente. 
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Já a classe D atualmente se encontra numa situação de ascensão no que diz 

respeito principalmente a consumo. Muitos empresários estão começando a voltar seus 

olhos para esse público cada vez mais em potencial no país e procuram a todo momento 

se adequarem para atenderem as necessidades do nicho. No entanto, com essa escalada 

no consumo, surge o problema do dispêndio estimulado pelo impulso, que é ainda mais 

presente nas classes mais baixas: “são as classes que mais consomem desta maneira” 

(SPC Brasil e CNDL, 2017). Dessa forma nota-se a urgência em promover a educação 

Financeira para essas pessoas no intuito de suprimir essa vulnerabilidade a qual elas estão 

inseridas. 

 Nesse texto falaremos mais exclusivamente sobre as classes D e E e também como 

a pandemia afetou essa população. Além disso, analisaremos suas limitações em relação 

à questão financeira e iremos propor algumas alternativas de controle das finanças e de 

incremento de renda voltado para esses indivíduos, tanto especificamente em tempos de 

Covid-19 quanto num contexto geral. 

2. A pandemia e seus impactos nas classes D e E 

Conforme levantamento feito pela GOOGLE (2020), cerca de 70% da população 

brasileira teve sua renda impacta devido a pandemia. O mesmo estudo destaca que 45% 

da população das classes D e E estão compartilhando a sua renda de alguma maneira com 

uma ou mais pessoas. Segundo DOMINGUES, CARDOSO e MAGALHÃES  

(março/2020), a renda de famílias pobres deve ser 20% mais afetada pelo Corona vírus 

do que a média da população. Em sua pesquisa os autores destacam que isso se deve 

principalmente à dependência da classe mais baixa da renda do trabalho e pelo fato delas 

estarem trabalhando em setores que sofreram um impacto maior pela crise. 

Essa crise atingiu principalmente a população mais carente, a qual muitos tiveram 

seus empregos perdidos, e estão sobrevivendo somente com o auxílio emergencial 

fornecido pelo governo, atualmente cerca de R$600,00. 

É inegável que tais indivíduos se encontram numa situação ainda mais fragilizada 

do que antes da pandemia, e talvez um mau gerenciamento de suas finanças anteriormente 

à crise pode estar trazendo ainda mais problemas no presente em conjunto com a 

interrupção de seus ganhos e consequentemente sequelas futuras em suas situações 

financeiras. 

Muitas vezes esses indivíduos dependem de forma acentuada dos programas de 

transferência de renda. Para muitos, 600 reais podem parecer um valor baixo, mas para 

outros pode ser o diferencial entre possuir uma renda de subsistência e a completa miséria. 

Assim, é inegável a importância do papel do governo para essas pessoas mais vulneráveis. 

Outro fator importante é que, segundo pesquisa da empresa Plano CDE (2020), 

70% da população de classe D e E não conseguem sobreviver mais de 1 mês com o 

dinheiro que tem guardado, reforçando ainda mais o quão tentador e problemático pode 

ser o ato de recorrer ao crédito de forma desenfreada. 



Nas classes D e E, 51% perderam metade da renda ou mais na pandemia (Plano 

CDE) 

Diante do cenário desafiador por conta da pandemia, o desemprego no Brasil não 

para de subir. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,9% no 

último trimestre com 7,8 milhões de postos de trabalho destituídos. Além disso, de acordo 

com a pesquisa, menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada, o 

que ressalta mais uma vez o quão grave esse período está sendo. 

O auxílio emergencial, que foi instituído pela lei 13.982, de 2 de abril de 2020 

propõe pagamentos mensais de R$ 600 a trabalhadores de baixa renda, incluindo 

desempregados, trabalhadores informais e microempreendedores individuais. 

A OMS sugeriu o isolamento social como forma de evitar a disseminação do 

Covid-19. Além disso, frisou que o uso de máscaras poderia reduzir (e muito) as chances 

de contagio pela nova doença, tornando-a quase um item básico nesse período de 

pandemia. 

Ademais, deve-se lembrar que o país se encontra em um momento conturbado, 

onde apresentou três Ministros da Saúde em um dos piores momentos de sua história em 

termos de crises de saúde. Com um número de mortes ainda crescente, é difícil fazer uma 

previsão de quando as coisas irão voltar ao normal e mais complicado ainda dizer em que 

velocidade será essa “volta ao normal”. 

3 – Politicas: Seus impactos e sugestões 

Visando diminuir os impactos negativos que a pandemia resultou, o governo 

adotou uma série de políticas, solucionando algumas consequências do COVID-19. O 

auxílio emergencial foi uma dessas políticas, e uma das mais importantes, elaborado pelo 

governo. A lei 13.982, de 2 de abril de 2020, constata que trabalhadores de baixa renda, 

incluindo desempregados, trabalhadores informais ou microempreendedores individuais, 

tem direito a receber pagamentos mensais de R$600,00. O principal efeito dessa política 

foi ter proporcionado uma melhora na situação das classes mais vulneráveis, que em plena 

pandemia, tiveram uma melhora no nível de pobreza, que no Brasil se encontra no menor 

nível já registrado (FGV, 2020). 

O resultado impressionante que essa política proporcionou na população resultou 

em um debate de vários economistas, que defendem a continuação dessa iniciativa para 

pós-pandemia. Contudo, existem aqueles que divergem dessa opinião, com o principal 

argumento que isso afeta seriamente os cofres públicos, pois essa medida está custando 

cerca de R$ 50 bilhões por mês ao governo. 

Outra medida adotada pelo governo a fim de amenizar alguns dos problemas do 

COVID-19 foi o programa "BNDES Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia do 

Corona vírus”, que disponibilizou R$ 2 bilhões visando a entrega de 3 mil novos leitos 

emergenciais de UTI, 15 mil respiradores, cinco mil monitores e 80 milhões de máscaras 

cirúrgicas, ao oferecer créditos a empresas de saúde. Essa medida certamente apresentou 

impactos positivos na saúde, evitando o colapso dos hospitais presentes no Brasil. 



Portando, deixando de lado os atrasos para o início de implementações de medidas 

para combater o novo Corona vírus, observou-se que o governo federal conseguiu adotar 

algumas medidas interessantes, em termos econômicos, para ajudar a sociedade brasileira 

nesse momento tão difícil que está sendo vivenciado. Constatou-se que houveram 

diversas ações positivas, que certamente, sem elas, as consequências teriam sido piores. 

4 – Conclusões 

 Por tudo isso, nota-se que as classes mais baixas, principalmente as classes D e E 

configuram-se como as que mais sofrem com a pandemia. Apesar dos grandes impactos 

sofridos com a pandemia, com a reabertura da Economia, a taxa de desemprego vem 

reduzindo, e com ela as dores causadas pela pandemia, no entanto, é visível que 

dificuldades irão ser enfrentadas, mas com boas tomadas de decisões para auxiliar a 

população esses litígios poderão ser encarados mais facilmente por toda a sociedade. 
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