


O de 2009 traduz a importância da classe C 
(C1 e C2), que mesmo segmentada volta a evidenciar seu 
potencial de consumo, requerendo maior atenção dos 
setores produtivos e de serviços, como observa Marcos 
Pazzini, diretor da Target Marketing e responsável por 
esse estudo. 
Para exemplificar, Pazzini destaca que a classe C no seu 
todo absorve R$ 532,8 bilhões do consumo nacional. 
Com a tendência da segmentação das classes sociais, 
os dados da classe C2 (R$ 206,9 bilhões) apresentam-
se mais próximos dos parâmetros de consumo das 
classes D e E, de menor poder aquisitivo, gerando 
uma movimentação expressiva de R$ 314,6 bilhões, 
equivalente a 17,8% do consumo nacional nas áreas 
urbanas, para esta população localizada na base da 
pirâmide. Uma importância econômica que podemos 
observar nos gráficos a seguir: 
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Já a classe média, que se mantém com maior dimensão em 
consumo, dá sinais de perda de espaço, embora seu seg
mento, o da classe B2 (cerca de R$ 397,6 bilhões) tenda 
receber a parcela da classe C1 (cerca de R$ 326 bilhões), 
elevando o montante da classe média a R$ 723,6 bilhões, o 
que representa quase 41% do total estimado para 2009, con
tra 42,1% de participação em 2008. Já as classes A1, A2 e B1 
(topo da pirâmide social) disputarão poder de compra com 
a classe média com outros R$ 729,2 bilhões, 

Mobilidade social 
Em termos de mobilidade social nas áreas urbanas, verifica-
se ainda crescimento significativo na população da classe 
C, com ganho de participação no potencial de consumo 
quando somadas Cl e C2. Esse aumento quantitativo de 
pessoas provém normalmente das classes D e E, que em 

2009 representa também expansão de 
renda para consumo. Nas classes A2, 
B2 e B1, por sua vez, observa-se um 
contingente maior de pessoas, com 
queda no potencial de consumo. O 
maior crescimento ocorrerá na classe 
C1, representada por domicílios com 
rendimento médio de R$ 1,400,00/mês, 
que contém 24,5% dos domicílios urba-
nos em 2009 (ante 23% em 2008) e será 
responsável por 18,4% do consumo 
nacional (ante 17,4% em 2008). "Esta 
movimentação de domicílios entre as 
diversas classes econômicas significa 
oportunidade de mercado para as 
empresas através do planejamento 
adequado de produtos e serviços às 

demandas destes novos consumidores", ressalta Pazzini. 

Região Nordeste mantém o 2° lugar 
Embora a região Sudeste apresente maior participação ab
sorvendo 51,4% do consumo nacional em 2009 (no ano de 
2008 foram 51,8%), a região Nordeste revelou um crescimen
to significativo, mantendo a 2a posição no ranking nacional 
de consumo em 2009 com 18,8% (ante os 18,2% em 2008) 
e aumentando a diferença para a região Sul que perdeu 
participação quando comparada ao ano de 2008. Em 2009 
a estimativa é de que a região Sul responda por 16,3% ante 
os 16,8% de 2008. Na região Centro-Oeste, o consumo se 
apresenta estagnado em 7,8%, enquanto na Norte a partici
pação cresceu para 5,7% em 2009 ante os 5,4% obtidos no 
ano de 2008. 
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sen, concentra o maior número de 
lojas de pequeno varejo do país, cer
ca de 100 mil, um terço do total na
cional, Por sua vez, estudo da Kantar 
Worldpanel (ex-Latin Panel) mostra 
que em 2009, pela primeira vez, os 
gastos com alimentação e higiene 
das classes D e E do Norte e do Nor
deste superaram em 5% as despesas 
das classes A e B do Sudeste. Além 
disso, os gastos com produtos mais 
sofisticados aumentaram. Um exem
plo é o consumo de iogurtes, que 
cresceu, em 2009, 11,2% no Nordes
te e 6,6% no restante do país. Os nor
destinos costumam fazer compras, 
em média, 17 vezes por mês e gastam 10,50 reais, em 
cada uma delas. Em todo o país, a frequência diminui 
para 14, mas o gasto médio sobe para 12,20 reais, 

A classe C agora é "a nova classe média" 
A classe média cresceu no Brasil nos últimos anos e já 
responde por mais da metade da PEA (População Eco
nomicamente Ativa), segundo estudo apresentado pelo 
economista Marcelo Neri da FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), Intitulada "A Nova Classe Média", a pesquisa 
apresentada em agosto de 2008 aponta que o número 
de famílias nesta categoria subiu de 42,26% para 51,89% 
entre 2004 e 2008, 
Pela metodologia da fundação, que se baseia na ren
da de trabalho, foram consideradas pessoas em idade 
ativa de 15 a 60 anos, e uma família é considerada de 
classe média (classe C) quando tem renda mensal en
tre R$ 1.064 e R$ 4.591. A chamada elite (classes A e 
B) tem renda superior a R$ 4.591, enquanto a classe D 
(classificada como "remediados") ganha entre R$ 768 e 
R$ 1.064. A classe E (pobres) reúne famílias com rendi
mentos abaixo de R$ 768. 
Segundo o estudo, entre 2004 e 2008 as famílias das 
classes A e B cresceram de 11,61% para 15,52% da 
população. Já os brasileiros da classe D passaram de 
46,13% para 32,59%, 
Para levantar os dados, a FGV analisou informações do 
Ministério do Trabalho e do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), De acordo com os institutos, a 

redução da pobreza entre 2002 e 2008 em seis regiões 
metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Honzon-
te, Porto Alegre, Recife e Salvador) foi de 13,5%. 
Na avaliação de Marcelo Neri, a redução da pobreza 
e o crescimento da classe média refletem diretamente 
o aumento do emprego com carteira assinada. Segun
do dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados), só nos seis primeiros meses do ano 
de 2008 foram gerados 1,361 milhão de novos postos de 
trabalho, um aumento de 24,3% em relação ao primeiro 
semestre de 2007, recorde para o período. 
Neri ressalta que na pesquisa, duas são as perspecti
vas na classificação das classes. Uma primeira é pela 
análise das atitudes e expectativas das pessoas. Este 
tipo de abordagem foi desenvolvida nos anos 50 e 60 
por George Katona, psicólogo behaviorista. Seguindo 
nesta linha, Thomas Friedman (2005) define classe mé
dia como aquela que tem um plano bem definido de 
ascensão social para o futuro. Esta fábrica de realização 
de sonhos individuais é o motor fundamental para a con
quista da riqueza das nações. O combustível é o anseio 
de subir na vida; o lubrificante é o ambiente de trabalho 
e negócios, 

A segunda forma de definir as classes econômicas nas 
faixas E, D, C, B e A é o Critério Brasil, utilizado pela 
ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa), 
que mede o potencial de consumo com base no acesso e 
número de bens duráveis (TV rádio, lava-roupa, geladei
ra e freezer, videocassete ou DVD), banheiros, emprega
da doméstica e nível de instrução do chefe de família, 
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Assim, o pesquisador ressalta que seja do ponto de 
vista do consumidor, seja do produtor, os números 
apontam para o boom na classe C: casa, carro, com
putador, crédito e carteira de trabalho atingiram seus 
recordes históricos. 
Além disso, desde 2002, a probabilidade de ascender da 
classe C para a classe A nunca foi tão alta. Por sua vez, a 
probabilidade de cair para a classe E nunca foi tão baixa. 

Estudo sobre a classe C realizado agência McCann 
Erickson em parceria com o Instituto Data Popular iden
tificou mudanças internas já cristalizadas e observou 
tendências e demandas futuras do que hoje representa 
a classe emergente do Brasil. Os achados da pesquisa 
motivaram a agência a criar uma nova unidade de ser
viço, a Bairro, direcionada especificamente ao universo 
da classe C. 
Foram aplicados mil questionários nas cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Goiânia envol-
vendo casais com renda mensal entre R$ 1 mil e R$ 2 mil. 
A faixa etária pesquisada foi de 20 a 65 anos, sendo 50% ho
mens e 50% mulheres. Além deles, o estudo envolveu fon
tes secundárias, como líderes comunitários e profissionais 
de marketing de redes de varejo, bem como as referências 

de acadêmicos. "O objetivo da pes
quisa é ampliar o conhecimento da 
McCann sobre a classe C brasileira, 
que representa o faturo do cresci
mento interno do País, ultrapassando 
o óbvio do que já se sabe sobre essa 
fatia para de ir além do que se vê. A 
pergunta é: qual é o horizonte?", ex
plica Aloísio Pinto, vice-presidente da 
McCann Erickson. 
O estudo levou em consideração os 
temas autoimagem, projetos de vida, 
mudanças no papel da família, finan
ças, alimentação, beleza, entreteni
mento, tecnologia e comunicação. 
As respostas são permeadas por 
descobertas como a de que a classe 

C vive em meio a um ecossistema econômico e social pe
culiar, com renda e tarefas compartilhadas por familiares 
que vivem a até 200 metros de distância uns dos outros. 
A classe C identifica diferenças claras de consumo 
entre a sua classe, os pobres, a classe média alta e os 
ricos. Tem ainda a consciência de que pode comprar, 
mas quer mais e melhor. Seu sentimento de exclusão 
deixa de estar ligado ao aspecto financeiro e atinge o 
comportamental, "O desejo prioritário da classe C é 
hoje consumir sem preocupação e aprender ase com
portar como classe média", afirma Aloísio. 

Autoimagem peculiar 
Pessoas de classe média baixa. É assim que parte consi
derável da amostra - 47% - definiu-se na pesquisa. Têm 
a necessidade de priorizar os gastos, carregam sempre 
alguma pendência financeira, mas não sofrem com a 
falta de alimentos, condição restrita aos "pobres", na 
visão do público pesquisado, Ainda assim, 68% sentem-
se desprezados pelos ricos e 55% declaram ser avessos 
a produtos comercializados em lugares considerados 
"chiques", "É curioso perceber que a classe C deseja 
consumir mais, mas não demonstra a preocupação em 
mudar de classe", afirma Aloísio. 
A proporção de poupadores entre a classe C ainda é mi
noritária: apenas 38% têm esse hábito, Fazer planos para 
o futuro não significa, necessariamente, poupar dinhei
ro. "Vivo com o que tenho e compro o que é possível" é 
afirmado com veemência por 59% dos entrevistados, 
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A relação direta entre a tomada 
de decisões diversas e as crenças 
religiosas ainda é latente, Quase 
metade dos entrevistados (49%) 
denota essa realidade. Porém, mu
danças comportamentais ligadas 
à modernidade também aparecem 
no estudo. Homens mais preocupa
dos com a imagem e reconhecendo 
sua importância para o crescimento 
profissional já ultrapassam os 80%. 
Falar e buscar informações sobre 
sexo também se tornou mais co
mum, entre homens e mulheres. 

Estabilidade econômica 
é prioridade 
Quando o tema é projeto de vida, estabilidade econômica 
é o item que aparece com mais força: 82% dos entrevista
dos afirmam que ela é prioritária e que nem sempre está 
associada ao trabalho formal. Trocar a mobília da casa, 
reservar quantias maiores para o lazer da família e cus
tear o ensino superior dos filhos também ocupam o topo 
dessa lista. "A preocupação com a educação dos jovens 
é expressiva quando o quesito investimentos é observa
do, e o que também cresceu é o desejo dos próprios 
pais em concluir seus estudos", afirma Aloísio, 
A aquisição do carro - de preferência zero quilômetro 
- para uso da família representa um projeto futuro para 
a metade dos avaliados. O financiamento em 36 meses 
é apontado por 44% da amostra como forma de alcançar 
esse objetivo. E quando o tema "projeto de vida" é am
pliado para possíveis decisões de maior peso, o perfil 
mais tradicional da classe C é notável - 53% quer con
tinuar a viver em seu bairro atual e 71% na cidade onde 
reside atualmente. 

Estrutura familiar em mutação 
Se a presença feminina no mercado de trabalho tornou-
se mais forte na classe C, o papel da mulher na adminis
tração e na efetivação dos gastos do lar também cresceu. 
Atualmente, 80% dos homens e 76% das mulheres acham 
que elas também devem colaborar financeiramente. 
Esse cenário se modifica intensamente quando os filhos 
adolescentes entram em questão - eles estão menos 
engajados no mercado de trabalho. De acordo com 85% 

dos entrevistados, os jovens não colaboram com a renda 
familiar - 64% afirmam que eles apenas complementam 
os gastos do mês quando necessário e 75% acreditam 
que os jovens de hoje são mais consumistas. 
Apesar de a grande maioria dos homens concordar com 
o argumento de que devem compartilhar das tarefas do
mésticas, poucos são os que realmente o fazem. As tare
fas tidas como mais árduas, como por exemplo limpar 
banheiros, ainda são totalmente atribuídas às mulheres. 

Finanças: pouca informação 
Entre contrair empréstimos junto a bancos ou financeiras 
e tomar emprestado o "nome" de alguém próximo, 45% 
dão preferência à segunda opção, Apesar de 47% afirma
rem já terem feito empréstimos bancários, 81% sentem 
vergonha ao fazê-lo e 91% apontam a burocracia como 
principal problema na obtenção do crédito no Brasil. 
Apesar de difundida entre a classe C, a utilização do car
tão de crédito ainda é cerceada por receios referentes ao 
endividamento. A falta de informações mais detalhadas 
sobre o funcionamento do dinheiro de plástico foi apon
tada por 70% da amostra, em que 59% afirmaram possuir 
cartão de crédito. O uso moderado, para poucas com
pras, faz parte da realidade de 67% dos entrevistados. 
O hábito de poupar está diretamente ligado à faixa etá
ria na classe C - os mais velhos tendem a poupar mais. 
Ainda assim, 45% afirmaram utilizar a poupança como se 
fosse uma conta corrente, muitas vezes sacando o valor 
total para os gastos mensais. O contingente dos que não 
possuem conta corrente ultrapassa a casa dos 30%. 
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Alimentação e desejo de consumir melhor6 

O arroz e o feijão são indispensáveis na mesa da clas
se C - 78% consideram a combinação essencial. Tradi
cionais quando o tema é alimentação, o atributo mais 
valorizado é o poder nutritivo dos itens (38%), o que si
naliza o papel de bom pai ou boa mãe. Seguindo essa 
linha, 76% dos entrevistados declaram fazer sua princi
pal refeição em casa; 82% consideram como nutritiva a 
comida preparada em casa; 67% procuram informação 
sobre nutrição; 76% pagam mais para ter uma alimenta
ção mais nutritiva. 
Congelados e comidas prontas encontram resistência 
entre a classe emergente, mas o refrigerante é a bebida 
principal em 39% das casas, enquanto o suco natural 
tem 20% de adesão e a água mineral apenas 15%. A ali
mentação fora do lar começa a ganhar espaço entre as 
opções de lazer e 48% já conquistaram esse poder. 

Homens mais vaidosos 
A aparência está mais valorizada e a beleza masculina 
é agora considerada muito importante. A maioria dos 
homens declara usar creme para o corpo e 36% faz as 
unhas. Os dentes são mais valorizados: demandam in
vestimentos de 87% dos entrevistados. 
Cabelos e unhas são aspectos físicos muito valorizados 
pelas mulheres, o que eleva a frequência aos salões de 
beleza, hábito partilhado por 86% delas. Nos salões, 66% 
gastam até R$ 30, 22% gastam entre R$ 31 e R$ 50 e 11% 
investem mais de R$ 50 no pequeno luxo. 

Entretenimento: foco 
em tecnologia 
Computador e DVD passam a fazer 
parte do entretenimento da classe 
C, respondendo por 58% e 57% da 
amostra, respectivamente. Formas de 
aliar segurança e diversão, os itens 
tecnológicos são utilizados por toda a 
família - 85% acham que o lazer une a 
família e 82% acreditam que equipar o 
lar com artigos tecnológicos aumenta 
o entretenimento e a diversão. 
Quase 80% dos entrevistados acham 
que o computador é fundamental e 
que "não dá para viver sem ele". En
tre os casais mais jovens, 44% se de
claram dependentes da tecnologia 

e para 61% da amostra a tecnologia é algo que contribui 
para o bem-estar da família, 83% dos pais estão empe
nhados em fazer a tecnologia chegar aos seus filhos, 
uma vez que se sentem responsáveis por esse acesso. 
Entre os itens tecnológicos mais desejados figuram a 
TV de plasma (68%) e o celular com câmera (66%), 

Comunicação: demanda por mais informação 
Os dados da pesquisa indicam que a classe C quer 
mais informação na propaganda. Temas variados como 
nutrição, tecnologia, cartão de crédito e dicas de como 
falar ou se vestir são atrativos para a amostra. Artistas 
de origem modesta, no estilo "gente como a gente", 
causam identificação, mas o discurso deve ter humor, 
preferido em relação às usuais "lições de vida". Marcas 
renomadas são fundamentais para: a comida das crian
ças (71%); eletrodomésticos (70%); alimentos de casa 
(65%); carro (63%); produtos de beleza (60%). 

Empresas ainda longe 
desse consumidor 
O professor Francisco Gracioso, em artigo de 2007, 
afirma que "elitistas, executivos das grandes empresas 
desconhecem as reais necessidades da nova classe 
média que surgiu com o Plano Real", para enfatizar o 
mercado que despontou no Brasil, "Assistimos, no mo-
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mento, ao surgimento de uma nova 
classe média no País, formada por 
famílias das classes C e D que es
tão melhorando sua situação eco
nômica e adquirindo novos hábitos 
de consumo. Não se trata de um 
fenômeno repentino, como muitos 
acreditam. É o resultado de uma 
evolução social e econômica inicia
da pelo Plano Real, e que explode 
agora nas vendas de apartamentos 
populares, móveis e eletrodomés
ticos, carros e motos baratas, ali
mentos mais elaborados e roupas 
de melhor qualidade". 
E ainda neste artigo, "por fim, a 
nova classe média é constituída 
principalmente por famílias com valores e costu
mes próprios. Portanto, não se trata simplesmente 
de uma questão de preço. É preciso compreender 
melhor as aspirações, as preferências e o comporta
mento dessas pessoas, numa autêntica operação de 
antropologia do consumo. Algumas empresas estão 
aprendendo isso na prática". 
O autor acrescenta "...atualmente, elas [as empresas] 
abrigam uma geração inteira de executivos e trainees 
recrutados nas melhores escolas do país. Muitos deles 
falam inglês e fizeram cursos no exterior. Isso é ótimo, 
mas seria ainda melhor se conhecessem igualmente 
bem o próprio país. Esses moços tornam-se executivos 
e assumem a liderança dos negócios sem nunca sair 
do seu meio social. Vivemos hoje em mundos reclusos, 
polarizados entre ricos e pobres, e isso contribui ainda 
mais para acentuar a ignorância do que ocorre fora de 
nosso círculo de relações." 

E por último, ressalta que "basta prestar atenção à ex
periência das grandes lojas populares, como a Casas 
Bahia. Penso que o sr. Samuel Klein, sozinho, fez mais 
pela inclusão social no Brasil do que todo o Bolsa Famí
lia do governo do presidente Lula". 

Casas Bahia: um caso de 
aproximação com a classe C 
A Casas Bahia está ao lado de grandes companhias 
internacionais como exemplo de empresa que adotou 
uma estratégia inovadora para vender produtos "para 

quem não tem dinheiro". Essa é a avaliação do profes
sor da Insead, escola francesa de gestão e negócios, e 
co-autor do livro "A Estratégia do Oceano Azul", W. Chan 
Kim, que em sua apresentação no Fórum Mundial de 
Estratégia 2008 da H S M 7 destacou a empresa brasilei
ra como um caso de sucesso que ilustra a sua teoria de 
administração e gestão de empresas, "A Casas Bahia 
não é apenas uma empresa de varejo. Ela conseguiu 
fazer um elo entre o varejo e o crédito", afirmou. Segun
do Kim, quando várias empresas competem pelo mes
mo consumidor e têm os mesmos produtos, elas estão 
em uma espécie de "oceano vermelho", uma referência 
à competição "sangrenta" em alguns mercados. Nesse 
cenário, para "navegar em águas azuis", a empresa 
precisa criar um novo produto, descobrir novos clientes, 
em uma área que não foi explorada ainda por nenhum 
concorrente. "Vá onde estão os lucros e o crescimento, 
e onde seus competidores não estão", diz Kim em seu 
livro "A Estratégia do Oceano Azul" (2005), 
Segundo ele, a Casas Bahia destaca-se por ter saído 
em busca de um público com baixo poder aquisitivo, 
oferecendo crédito para financiar suas compras. As
sim, a empresa ganha não apenas com as vendas, mas 
também tem bons resultados financeiros. Para ele, essa 
estratégia poderia ser aplicada também para governos 
ou mesmo para a carreira das pessoas, que deveriam 
buscar um diferencial entre os seus concorrentes. "O 
oceano azul é um lugar tranquilo, onde você pode en
contrar o seu próprio lugar no mercado", afirma. Ele 
lembra que não basta ter um grande ideia, mas que é 
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preciso descobrir como ganhar dinheiro com ela. Cita o 
exemplo de invenções como o computador pessoal e o 
videocassete, que têm a sua criação atribuída às empre
sas que popularizaram esses produtos, e não aos seus 
verdadeiros criadores: empresas desconhecidas e que 
quebraram antes de o produto se tornar um sucesso. 

Uso intenso da comunicação de massa 
Segundo matéria de Lena Castelón, publicado no suple
mento Agências & Anunciantes (2009), a Casas Bahia foi o 
maior anunciante do País em 2009 com investimento de 1,2 
bilhão de reais em compra de mídia. A empresa mantém 
uma linha de comunicação que atinge mais de 186 milhões 

de consumidores por dia, quase toda 
população do Brasil. A rede está pre
sente diariamente em 17,7 milhões de 
lares anunciando em 21 emissoras de 
TV (abertas e cabo), 507 emissoras 
de rádio, 141 jornais, 33 títulos de re
vistas e novas mídias que acrescen
tam, ano a ano, o escopo publicitário 
da rede, como internet, mídia indoor 
em prédios, elevadores e espaços 
comerciais. Em 2008 foram produzi
dos mais de 27 mil anúncios, 4,3 mil 
filmes e mais de 5 mil spots. 
Todo esse esforço de comunicação 
visa garantir a presença da marca 
em todas as camadas sociais, com 
o objetivo de entender os anseios e 
desejos dos consumidores, tendo 

como suporte pesquisas e inteligência de mercado. 
Para tanto, publicidade, propaganda e marketing têm 
um investimento de 3% do faturamento bruto da rede. 

Entretenimento, comunicação e consumo 
Em 2007, para apresentar as principais tendências da 
comunicação contemporânea, o Centro de Altos Estu
dos em Propaganda e Marketing da ESPM realizou o 
II Encontro de Comunicação e Marketing sob o tema 
"As arenas da Comunicação com o Mercado", tendo 
como referência o conceito de "Arenas da Comunica
ção", termo utilizado pelo professor Francisco Gracioso 
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(2005) para nomear novas configurações da comunica
ção mercadológica para diferentes públicos por meio 
de eventos, moda, esportes, shows, varejo, propaganda 
tradicional e entretenimento. 
Um exemplo de utilização das Arenas da Comunicação 
com o Mercado é o evento Super Casas Bahia, onde 
shows, varejo e entretenimento estão presentes em um 
só local. Trata-se da maior loja sazonal do mundo com 
151.600 metros quadrados do Pavilhão do Anhembi, 
zona norte de São Paulo, reunindo centro de compras, 
opções de entretenimento e lazer para toda a família. 
O evento, que recebeu investimento de R$ 20 milhões, 
faturamento de cerca de R$ 80 milhões, recebeu a visita 
de 2 milhões de pessoas em 41 dias de funcionamento 
no ano de 2008. 
A loja reuniu mais de 150 expositores e apresentou cer
ca de 830 lançamentos da indústria. No total, foram 3 mil 
profissionais trabalhando no Anhembi (1,5 mil colabora
dores de Casas Bahia, 600 promotores dos expositores 
e 800 funcionários da empresa Banco de Eventos) 
Neste evento ainda foram programadas ações socioam-
bientais. Cerca de 5 mil crianças da rede pública de ensi
no e de instituições sociais tiveram a oportunidade de as
sistir gratuitamente ao espetáculo da Disney Tarzan: Em 
Busca de Aventura, encenado no grande teatro do evento. 
Destas, 800 foram da comunidade de Paraisópolis, a se
gunda maior comunidade de São Paulo (onde a Casas 
Bahia, abriu em novembro de 2008, uma filial da rede). 
Houve ainda um casamento coletivo que uniu 800 casais 
na praça principal do evento, com todas as despesas 
pagas pela rede, e um posto de coleta de brinquedos, 
cujas doações foram encaminhadas para as instituições 
atendidas pela empresa. 

A Super Casas Bahia também mostrou o programa 
socioambiental da rede: o espaço "Amigos do Plane
ta", que tem como objetivo conscientizar os visitantes, 
incentivando-os a multiplicar as mensagens de pre
servação do meio ambiente nas suas respectivas co
munidades, a exemplo do que já vem sendo feito pelo 
programa piloto em 18 lojas, prédios administrativos 
e no principal centro de distribuição da empresa, em 
Jundiaí, no interior de São Paulo. Como extensão desta 
ação houve coleta seletiva de materiais durante toda a 
realização do evento. O material reciclável foi recolhi
do pela Cooperativa da Vila Maria, que atende famílias 
de baixa renda. 

Considerações finais 
Ainda a título de exemplo de comunicação com a clas
se C ou nova classe média, podem ser citados dois 
comerciais produzidos e veiculados em dezembro de 
2009, pelas Casas Bahia. Criados pela Y&R, com 60 
segundos cada, os anúncios foram compostos de de
poimentos de crianças falando sobre suas melhores 
lembranças das comemorações de Natal. A aproxima
ção com o público se deu, neste caso, pela utilização 
de filhos de funcionários e clientes da rede varejista. 
Ao todo, 19 famílias participaram das gravações, sele
cionadas entre mais de 130 entrevistadas. A campanha 
institucional foi veiculada em canais de TV aberta e 
paga, além de spots de rádio, até o dia 23 de dezem
bro de 2009. 

Diante das evidências do potencial de consumo da clas
se C ou nova classe média, está colocado o desafio para 
empresas, que assim como a Casas Bahia, pretendem 
aproximar-se desse segmento que parece ser a grande 
fonte de novos negócios no Brasil. Um desafio que re
quer ir além da "(...) visão ultrapassada dessa camada, 
como se ela tivesse parado de evoluir nas décadas de 70 
e 80, A nova classe média assumiu não apenas uma nova 
posição na economia como também desenvolveu novos 
desejos e valores culturais," como destaca Aloísio Pinto, 
vice-presidente da McCann (SALOMÃO, 2009). 

Text Box
 Fonte: Estudos ESPM, São Paulo, p.55-65, mar. 2010. 
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