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Amaioria dos livros de marketing fala
do consumidor típico se referindo
ao consumidor de classe média.
Entretanto, aqui no Brasil, apenas
12% da população economica-
mente ativa ganham acima de 5
salários mínimos1. Nosso consumi-
dor típico não estaria nos 53,9
milhões de brasileiros com renda
per capita inferior a ½ salário mí-
nimo2? Apesar do baixo nível de
renda, o consumo agregado das fa-
mílias desta camada da população
representa um montante nada
desprezível. Aliás, Prahalad (2005)
chama a atenção para o potencial
de lucro existente para quem serve
aos pobres; e vai além, afirmando
ser possível lucrar ajudando a
erradicar a pobreza. Mesmo com
ambições menores que as de Praha-
lad, há de se conhecer este consu-
midor para servi-lo, ou será que os
pobres teriam o mesmo comporta-
mento de compra que a tão
estudada classe média?

Os estudiosos do comportamento
do consumidor geralmente reco-
nhecem que valores, motivações,
processo de informação e decisão
de compra de produtos variam de
uma classe a outra, mas ainda há
uma carência de estudos para se
entender os consumidores pobres
(HOLT, 1998; WILLIAMS, 2002).
Uma das dificuldades do estudo de
classes e consumo é a delimitação
de fronteiras. Quais seriam os ele-
mentos determinantes das classes
e que esquemas classificatórios de-
veriam ser utilizados em pesquisas
do consumidor?

A importação de conceitos da
sociologia para o marketing parece
ter tido uma interrupção na década
de 1970. É comum nos livros de
marketing encontrar-se a descrição
de classes norte-americanas feita
por Lloyd Warner em 1958 como
sendo ainda atual. Durante as
décadas de 1960 e 1970 as discus-
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sões sobre a utilização de classes
focaram a segmentação e a previ-
são do consumo de produtos e
serviços. Buscava-se uma relação
direta entre o pertencimento a uma
classe e o consumo de um deter-
minado produto. Os estudos objeti-
vavam provar que classe era uma
variável desejável para uma seg-
mentação bem feita. Mostravam
também que classe era uma variá-
vel que predizia melhor o consu-
mo do que a renda (FISHER, 1987).
Alguns autores atribuem esta
interrupção nos estudos ao fato de
eles não terem sido conclusivos e

também à inadequação dos ins-
trumentos ou esquemas de classifi-
cação social (COLEMAN, 1983;
SIVADAS et al., 1997; HILL, 2002).

De fato, esquemas de classificação
social são polêmicos mesmo dentro
da sociologia e antropologia, que
dirá sua utilização após a impor-
tação para o marketing. Em lugar
de determinar classes bem defini-
das, diversos autores de sociologia
levantaram critérios múltiplos de
demarcação. A condição socio-
econômica seria função da ocupa-
ção, da renda, das condições de

existência, do modo de consumir,
ainda que esses diferentes critérios
pudessem apresentar demarcações
conflitantes. Coleman (1983) mos-
trou que a aplicação do conceito
de classes sociais era viável desde
que houvesse um aperfeiçoamento
das definições e medidas, alertando
que a discussão não deveria ser se
a classe afetava mais o consumo
do que a renda, mas sim como as
classes sociais afetavam a forma de
consumir.

Os principais tipos de medidas
utilizados hoje em marketing são:

A pesquisa teve dois momentos, um foi o levantamento na literatura de estudos sobre o consumidor
pobre e o outro foi um trabalho de campo realizado na favela da Rocinha no Rio de Janeiro.✲
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Subjetivas: Os próprios indi-
víduos estimam sua posição
social. Auto-imagem.

Reputação: Informantes e pes-
quisadores julgam a perti-
nência de outras pessoas a

determinada classe.

Objetivas: envolvem variá-
veis quantitativas (ocupação,
instrução, renda etc). A

maioria utiliza um índice de itens
múltiplos, mas há quem use apenas
uma variável (exemplo: só ocupação).

No Brasil a polêmica classificatória
parece ser ainda maior, pois o es-
quema mais utilizado no marketing
é o Critério Brasil, que não pretende
ser uma classificação social e sim
um critério econômico baseado em
posses ou uma estimativa de poder
de compra. O problema é que
mesmo para estimar renda ele se
mostra inadequado, pois alguns
estudos mostram a fraca correlação
entre posses e renda (MATTAR,
1995). Quando se trata de clas-
sificar quem são os pobres, classe
trabalhadora ou classes C, D e E, a
questão fica ainda mais compli-
cada, pois entram em jogo interes-
ses políticos.

Apesar desta dificuldade em se
delimitar classes sociais, a carência
de estudos sobre o consumidor
pobre motivou uma pesquisa sobre
os pobres e seus problemas finan-
ceiros. A pesquisa teve dois momen-
tos, um foi o levantamento na li-
teratura de estudos sobre o consu-
midor pobre e o outro foi um
trabalho de campo realizado na
favela da Rocinha no Rio de
Janeiro. Os critérios de clas-

sificação utilizados na pesquisa de
campo foram: baixa renda, ocupa-
ção sem qualificação e baixa
escolaridade. O próprio local de
moradia também reforçou a clas-
sificação. O estudo utilizou o termo
pobre3 para evidenciar que se
tratava da camada mais baixa,
com todo o preconceito nele
embutido. Segundo o dicionário
Aurélio, pobre é aquele que não
tem o necessário à vida ou cujas
posses são inferiores à sua posição

ou condição social, ou seja, é uma
definição que remete à condição
material e a uma categoria social,
portanto adequada ao fim. A idéia
era tornar esse consumidor menos
invisível. O estudo deu origem ao
livro “Me empresta seu nome. Um
estudo do consumidor pobre e seus
problemas financeiros”.

Na maioria dos estudos levantados,
os consumidores da base da pirâ-
mide são percebidos como sendo

1)
2)

3)

Apesar desta dificuldade em se delimitar classes sociais, a carência de
estudos sobre o consumidor pobre motivou uma pesquisa sobre os
pobres e seus problemas financeiros.

✲
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mais imediatistas, fatalistas, envol-
vendo-se em empréstimos desfa-
voráveis, buscando menos infor-
mações e dependendo mais da opi-
nião externa para formar seu
julgamento (CAPLOVITZ, 1963;
COLEMAN, 1983; SIVADAS, MAT-
THEW e CURRY, 1997; HILL, 2002).
Estes estereótipos carecem de
comprovação empírica e mais,
quando são baseados em pesquisas,
estas foram feitas em sociedades
como a norte-americana, que tem
níveis de pobreza bastante distintos
dos da sociedade brasileira.

Uma das constatações levantadas
no citado trabalho de campo foi a
de que existe uma certa busca ime-
diata por gratificação. As pessoas
entrevistadas diziam que era
impossível haver sobras, ou guardar
para uma eventualidade, mas todas
estavam de alguma forma pagando
um carnê ou uma prestação. Havia
uma crença de que não era possível
pensar no futuro, mas isto seria um
traço do brasileiro, pois a classe
média também não tem hábitos
fortes de poupança. Onde estaria a
diferença? Pode-se dizer que a
diferença estaria no fato dos pobres
se encontrarem bem mais vulne-
ráveis. Por exemplo, um consumidor
típico de classe média tem conta
em banco e plano de saúde, já o
pobre não. Ou seja, eles não podem
contar com alguns dias de cheque
especial e quando acontece um
acidente, uma doença ou outro
imprevisto, a solução é pegar um
empréstimo a juros exorbitantes em
financeiras ou agiotas. A classe
média tem, de alguma forma, meca-
nismos que amortecem os percalços,
como seguro de carro e de saúde, o
que não deixa de ser uma poupança.

Outra diferença está no próprio
significado dos produtos financeiros.
Entre os pobres, ter conta em banco
é um símbolo de status e
empréstimo é a pior coisa do mundo.
O que não significa que os
empréstimos não sejam utilizados,
pelo contrário, os empréstimos, em
financeiras principalmente, são na
maior parte das emergências a
única fonte disponível. Dado que a
taxa de “bancarização4” no Brasil é
de apenas 30 a 50%.

Uma outra característica levantada
na pesquisa, e que foi corroborada
pelo levantamento bibliográfico de
antropologia, foi a solidariedade.
Na comunidade da Rocinha havia
uma forte rede social de suporte.
Os laços familiares e de amizade
pareciam ser mais fortes do que na
classe média. Talvez por contar
bem menos com serviços públicos,
a comunidade depende dela mes-
ma para se virar. Existe uma espé-

cie de obrigação moral de ajudar
aos próximos e de retribuir. Isto fica
claro na prática mais do que comum
de se “emprestar o nome”. Quando
alguém está com o nome sujo, ou
seja, inadimplente, ele pede a um
amigo que compre algo com a
prestação no nome deste amigo.
Este “empréstimo” de nome não é
uma prática comum na classe
média, enquanto nas classes mais
baixas ele é bastante recorrente. As
obrigações morais fazem com que
seja impensável negar o emprés-
timo do nome já que não há di-
nheiro para emprestar.

Um outro fato curioso levantado na
pesquisa foi a constatação de que
o mito do “pobre bom pagador” não
se mostrou muito real. O famoso
caso da Casas Bahia foi bastante
estudado por ser uma empresa
voltada para os pobres e que tem
um índice de inadimplência baixo,
comparado com o do setor. Estaria

A conclusão a que se chega é que os pobres passem a ser tratados
como consumidores exigentes, que buscam preço baixo, mas também
prezam pela qualidade e pelo valor das marcas.

✲
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NILDA
Prestações ➝ gravidez ➝ desemprego ➝ inadimplência ➝ aumento
da família ➝ novo emprego com redução de renda ➝ “nome sujo”.

JUCIARA
Empréstimo em banco para obra ➝ desemprego ➝ agiota ➝
pagamento da dívida.

MARIA
Empréstimo em banco para conserto da Kombi ➝ roubo da Kombi ➝
perda do ganha-pão ➝ agiota ➝ inadimplência ➝ ameaça de morte
➝ venda da casa ➝ volta à família (NE).

MARIO
Emergência (batida de carro) ➝ ameaça de morte ➝ empréstimo
em financeira para pagar prejuízo ➝ pagamento da dívida.

JUVENAL
Doença ➝ suspensão de renda ➝ uso de reservas.

ROSANGELA
Morte por assassinato ➝ depressão ➝ não-pagamento de contas ➝
“nome sujo”.

MARLENE
Parente envolvido com tráfico ➝ falsificação de cheque ➝
inadimplência ➝ “nome sujo” ➝ venda da lanchonete ➝ perda da
atividade remunerada.

este índice baixo por ela ter como
público-alvo os pobres? Os
levantamentos bibliográfico e de
campo mostraram que a empresa
aprendeu a lidar com esta classe
social e este conhecimento lhe
possibilitou administrar melhor o
risco do não-pagamento. Por exem-
plo, a Casas Bahia treina seus ven-
dedores a não vender quando
percebem que existe “empréstimo
de nome”, porque ela sabe que a
segunda maior causa de inadim-
plência é justamente o empréstimo
de nome. A primeira causa é o
desemprego.

Uma vez que a pesquisa foi explo-
ratória e qualitativa, não se pode
fazer inferências para o resto da
população. Entretanto, os dados da
Febraban apontam um aumento da
inadimplência nas classes mais
baixas, o que corrobora a pesquisa,
onde os entrevistados falavam com
muita naturalidade sobre o fato de
estarem com o “nome sujo”. Nin-
guém ficava com vergonha ao falar
sobre sua inadimplência. Talvez
esta naturalidade se dê por ser um
fato muito comum nesta classe. É
natural que estas pessoas se en-
contrem inadimplentes, pois a ren-
da delas oscila muito e o desem-
prego é recorrente. Por outro lado,
o que se pode falar em defesa destas
pessoas é que elas se mostraram
bastante conscientes ao falar de
consumo e até bastante comedidas
ao narrarem seus gastos. Não houve
relatos de pessoas que se endivi-
daram por consumirem mais do que
podiam pagar. Elas faziam sempre
o confronto do valor das prestações
versus salário e tinham aversão a
empréstimos. Porém, com uma si-
tuação financeira bastante vul-

nerável, a chance da inadimplên-
cia se torna muito alta.

A idéia de que os pobres se endivi-
dam muito não encontrou respaldo
na pesquisa. O que acontece é que
a falta de reservas e recursos é
freqüente. Os empréstimos tomados
em financeiras se davam devido a
ocorrências como morte, acidentes,
ou, em alguns casos mais raros,
oportunidades inesperadas como a
possibilidade de comprar um
terreno ou casa. As pessoas que

pegavam os empréstimos tinham
plena consciência de que os juros
que estavam pagando eram muito
altos, mas diziam não ter outra op-
ção, sendo que a alternativa existente
era o agiota, cujas taxas eram altís-
simas, havendo até risco de vida.

A Figura 1 apresenta algumas dessas
ocorrências, extraídas dos relatos.

Como se pode observar, certos
eventos dão início a uma cadeia de
causalidade perversa, que leva ine-

FIGURA 1 – SEQÜÊNCIA DE EVENTOS
ASSOCIADOS A PROBLEMAS FINANCEIROS
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vitavelmente a situações difíceis e,
em sua maioria, à inadimplência.

Voltando ainda ao mito do “pobre
bom pagador”, o que se pode dizer
é que em meio a tantos eventos
negativos e problemas seríssimos,
é de se espantar que a inadim-
plência não seja mais alta. Ao
comparar a situação em que se
encontram os brasileiros pobres e
as condições dos ricos, ao deixarem
de pagar suas obrigações finan-
ceiras, pode-se dizer que o esforço
para manter a adimplência é muito
maior nas camadas mais baixas.

A conclusão a que se chega é que
temos de ouvir e pesquisar muito mais
estes consumidores para que saiam do
papel de “bom selvagem”, usando a
crítica da antropologia, e passem a
ser tratados como consumidores
exigentes, que buscam preço baixo,
mas também prezam pela qualidade
e pelo valor das marcas.

1
 Fonte: IBGE/PNAD 2004.
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 Outros termos, tais como “camada popular”,

“classe trabalhadora” e “população de baixa

renda” são também usados para designar os

pobres. O termo “camada popular” traz

conotações políticas, designando uma classe

de pessoas que, por apresentarem condições

de vida homogêneas, deveriam desenvolver uma

consciência de classe (SARTI, 1996). Por este

motivo, não foi adotado neste estudo. O uso do

termo “classe trabalhadora”, por sua vez, levaria

a pensar o pobre em relação ao trabalho,

privilegiando o aspecto econômico. Por sua vez,

a expressão “população de baixa renda” também

se encontra associada a condições econômicas.

4 “Bancarização” é o termo utilizado pela Febraban

(Federação Brasileira de Bancos) para indicar o

número de brasileiros com conta bancária.
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