
Consumo se escreve com C  
 
Mercado se empenha em entender nuanças da chamada classe popular 
 
Há cerca de três anos, houve esforço em todo o mercado em oferecer produtos à classe C. Não 
foram poucos os títulos que surgiram nas bancas a preços módicos recheados de noticias de TV, 
bastidores de novelas e celebridades. Para o presidente da Associação Nacional dos Editores de 
Revistas (Aner), Carlos Alzugaray, este tipo de conteúdo atrai porque a TV e tudo que orbita em 
torno dela é a maior fonte de lazer da classe C. "Isso não acontece só no Brasil, é um fenômeno 
de países do terceiro mundo", analisa. 
 
Entretanto, antes de se avaliar o mérito desempenhos neste sentido, é preciso entender este 
público."Não dá para pôr todo mundo no mesmo saco", afirma a diretora de marketing corporativo 
leitor da Abril, Kátia de Freitas Benchimol. Para ela, os padrões de consumo não são tão 
estereotipados e a classe C acolhe comportamentos bastante diferenciados. A diretora lembrou do 
lançamento de Viva Mais e pontua que a Abril investe neste segmento mais por meio do corte 
comportamental do que socio-econômico. "Temos histórico de títulos que estão no mercado há 
muito tempo e que passam por todos os âmbitos de interesse", diz Kátia. Segundo ela, o foco em 
celebridades não se restringe apenas à classe C e, por conta disso, a Abril procura balancear os 
assuntos nas publicações mais populares. 
 
Para acurar a definição dessas nuanças da classe C, a Abril preparou urna grande pesquisa em 
2003 em parceria com o Ibope que foi apresentada no MaxiMídia. "Depois de conhecer com 
profundidade as mulheres da classe C, compartilhamos este expertise com o mercado 
publicitário", diz o diretor-superintendente da unidade de negócios alto consumo da Abril, Andrés 
Bru-zzone. Ele afirma que o País sabe muito pouco sobre a classe C e quehá um certo preconceito 
quanto ao segmento. O resultado da pesquisa foi exibido para cerca de 2,5 mil pessoas, em 
apresentações para empresas como Unilever, Pepsi, Coca-Cola, Procter & Gamble, Pão de Açúcar, 
Pernambucanas, além de todas as agências de publicidade do eixo Rio-São Paulo e para a 
Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal (Secom). "Foi uma experiência salutar 
porque criou-se um diálogo de aprendizado e também um círculo virtuoso no qual todos ganham", 
avalia o diretor-superintendente. 
 
Segundo dados do estudo, a classe C representa 29% do mercado consumidor brasileiro. A 
população feminina do País é de 30 milhões, sendo que 12 milhões têm idade de 18 a 49 anos e 
vivem em zona urbana. Os números da pesquisa na param por aí. Os aspectos comuns às 
mulheres da classe C são que 50% têm renda familiar de R$ 481 a R$ 1,2 mil; 31% têm 
automóvel; 70% têm casa própria; 53% trabalham e 15% estão desempregadas; 59% são 
católicas e 24% evangélicas; 41 % são brancas e 42% pardas; 75% possuem filhos; 42% são 
casadas e 17% moram juntas; enquanto 39% têm ensino médio completo. O estudo destaca que 
a valorização da família e do papel de mãe é uma característica marcante de todas as mulheres 
da classe C e desfia os valores a fim de traçar os variados perfis. "Vale destacar que 29% dessas 
mulheres são ascendentes", ressalta Bruzzone. 
 
O diretor-supenntendente conta que a partir dessas informações os anunciantes não vêem mais 
revista apenas como um meio eficiente, mas um parceiro que contribui com o relacionamento 
privilegiado. "Vendemos não só audiência grande, mas também qualificada", diz. De acordo com 
Bruzzone, as revistas populares da Abril se dividem em semanais e de celebridades. A Contigo, 
com 41 anos, passou por reformulações e acaba de ser relançada em novo formato e nova 
proposta gráfica e editorial, seguindo o padrão internacional do segmento já adotado por Caras e 
Quem Acontece. Com isso, o executivo acredita que o título tem potencial para atingir público 
diferenciado. A nova proposta de Contigo oferece ao mercado espaço maior e em papel de mais 
qualidade. O leitor também ganha com o embelezamento do miolo. Há ainda um terceiro grupo de 
revistas que inclui Manequim e Faça e Venda. 
 



O diretor comercial e de marketing da Editora Globo, Ângelo de Sá Júnior, acredita que o 
segmento de revistas populares não está avançando. A Editora Globo não trabalha neste nicho e 
Sá júnior avalia que o mercado anunciante deste segmento bate de frente com o da TV aberta, 
que é a mídia que tem mais penetração nesta classe. 
 
De qualquer forma, ele considera perceptível que anunciantes varejistas como as Casas Bahia já 
se renderam ao encanto das revistas. 
 
O conteúdo ofertado à classe C não se restringe ao segmento de celebridades. "É um erro apostar 
só nesta fórmula porque a mulher da classe C tem interesse em vaidade, na educação dos filhos, 
em problemas econômicos e também quer informações assim como as das classes A e B. O que 
muda é o padrão de consumo e a linguagem", avalia Sá Júnior. 
 
A diretora da Editora Peixes, Cidinha Cabral, avalia que as revistas segmentadas, desde que 
surgiram no Brasil, são voltadas para o público A/B,  que inclui pessoas economicamente ativas, 
exigentes, de bom gosto e com pouco tempo para absorver as informações das quais necessitam, 
portanto buscam publicações específicas que possam, de fato, contribuir para seu 
desenvolvimento profissional e pessoal. Porém, o reflexo da economia nas empresas brasileiras 
nos últímos anos tem obrigado a maior parte a manter est ruturas enxutas. 
 
A classe C também começa a ter menos tempo para leitura e busca de informações, passando a 
conquistar uma fatia nesse mercado de segmentadas. "Quando falamos em revistas para a classe 
C, podemos citar um case de sucesso, que foi o lançame nto de Ana Maria, em 1996, por Ângelo 
Rossi, quando ele estava à frente da editora Azul", lembra. Cídinha antecipa que, de olho no 
potencial crescente desse público, Rossi vai apostar novamente nesse nicho de mercado e lançar 
pela Peixes - editora que criou há cinco anos - ainda no primeiro semestre de 2004, uma revista 
semanal voltada para a classe C. 
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