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inguém mais duvida que os po-
bres ascenderam dentro da classi-
ficação de letrinhas que acompa-
nha a pirâmide econômica brasi-

leira. Na base, fatiada como D/E, consumi-
dores estreantes passaram a fazer parte do
planejamento de empresas de serviços e
produtos populares. Na parte central da pi-
râmide, a chamada classe C expandiu-se de
forma vigorosa, causando rebuliço e mos-
trando que a força numérica, no mercado
de consumo, não se aplica somente à China.

O movimento, aparentemente, parava
por aí. No topo do sólido geométrico, os
consumidores A e B, que costumam se auto-
denominar "classe média", pareciam excluí-
dos do processo — pelo menos de forma di-
reta. Com o aquecimento da economia ca-
minhando junto com a distribuição da ren-
da, restava a estas classes privilegiadas
assistir ao boom de consumo de forma al-
truísta. Nada mais natural, não fosse o fato
de essas pessoas não se considerarem ricas
—e também estarem ansiosas por consumir
mais e, principalmente, melhor.

É nessa tradicional classe média brasilei-
ra, até então sem grandes alterações em
seus padrões engessados de compra, que
algumas empresas começam a detectar
agora uma reação. "O consumidor da clas-

se A/B esta voltando para o mercado de for-
ma importante", afirma Jerome Cadier, di-
retor de marketing da Brastemp. líder em
preferência, a ponto de ter virado bordão
nacional, a marca da Whirlpool esteve
"apertada" nos últimos anos, como o orça-
mento de muitas famílias que a desejavam.
Nos últimos oito. meses, porém, a compa-
nhia americana viu a tendência refluir e a

marca voltar a crescer — "entre um e dois
pontos percentuais", diz Cadier.

A nova onda parece ter sido antecipada
pela indústria de shopping centers, que vive
uma fase de lançamentos voltados para o pú-

blico de alta renda. Apesar de a iniciativa de
empreendimentos populares ter sido propa-
lada aos quatro ventos, o fato é que as classes
A e B são responsáveis por 64% das vendas
dos shoppings no país, segundo pesquisa da
empresa InterScience. "Empreendedor de
shopping não brinca em serviço", diz Luiz
Fernando Veiga, diretor executivo da Asso-
ciação Brasileira de Shopping Centers
(Abrasce). Ou seja, antes de comprometer
vultosos investimentos, "faz muita pesquisa
e procura saber quais são as tendências".

Veiga tem repetido a justificativa para
quem se surpreende com as inaugurações
previstas para a capital paulista. Depois do
Bourbon Pompéia, abrem as portas até 2009
os shoppings Cidade Jardim, Vila Olímpia e
JK Iguatemi. No país, o setor caminha para
um crescimento nas vendas de 13% este ano,
depois de ter fechado 2007 com um fatura-
mento de R$ 58 bilhões — 16% mais que em
2006. "É evidente que isso não aconteceu
por causa da entrada da classe C", diz o dire-
tor da Abrasce. Vale lembrar que as expecta-
tivas foram sendo superadas ao longo de
2007, já que no início daquele ano o cresci-
mento era estimado em apenas 10%.

Se para alguns empresários chegou a vez
da classe média alta, a novidade é vista ainda
com cautela por economistas e institutos de



pesquisas. Em princípio, não há comprova-
ção de que o crescimento da economia e os
ganhos de renda das classes mais baixas ne-
cessariamente venham a se refletir nas cama-
das mais altas. Apesar de o movimento des-
pontar como tendência, ainda existem dúvi-
das se estaria relacionado a um efetivo au-
mento na renda, a uma maior confiança na
economia, à melhora nas condições de crédi-
to (ao qual essas pessoas já tinham acesso) ou
apenas a uma necessidade mais imediata de
se diferenciar da classe C emergente.

"Acreditamos que a tendência de aumen-
to da classe B será confirmada nas próximas
pesquisas", diz Luci Oliveira, gerente do ins-
tituto Ipsos, que entre 2005 e 2007 acompa-
nhou o deslocamento de um contingente de
23,5 milhões de brasileiros da base da pirâ-

mide para a classe C. "Este novo movimento
não é tão notório quanto foi o crescimento
da classe C", ela observa. Com pesquisas rea-
lizadas a partir de mil entrevistas domicilia-
res, o instituto vem captando mensalmente
um aumento generalizado do otimismo no
país. No fim de 2007, na pesquisa "O Obser-
vador", realizada sob encomenda para uma
financeira, a reversão do comportamento da
classe A/B em relação aos planos de consu-
mo chamou a atenção dos pesquisadores.

Entre 2005 e 2006, houve uma nítida con-
vergência entre as aspirações desse estrato
mais elevado e o da classe C. Ambos mani-
festavam as mesmas pretensões em relação
à compra de móveis, eletrodomésticos e
computadores, por exemplo, No fim de
2007, a classe A/B disparou na intenção de

aquisição desses itens, além de prenunciar
mais gastos em 2008 com lazer e viagens —
relacionados também à desvalorização do
dólar. "Estamos notando uma mudança na
classe B, no sentido de buscar maior sofisti-
cação", diz a pesquisadora do Ipsos.

Se a classe alta iniciou o ano planejando
dar-se ao luxo de realizar algumas aspira-
ções, o noticiário econômico nacional pode
estar se encarregando de encorajá-la. Os
economistas, porém, ainda estão reticentes.
"Tenho dúvidas sobre uma distensão do po-
der aquisitivo da classe média brasileira",
diz Nelson Barrizzelli, professor da FEA/USP.
Ele lembra que, sem acesso aos ganhos fi-
nanceiros dos tempos da inflação, essas fa-
mílias cortam hoje um dobrado para admi-
nistrar o orçamento, impactado por novas
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necessidades—como a assinatura da banda
larga, o plano de saúde, a previdência priva-
da. Isso, sem contar com a adaptação à nova
era de instabilidade no emprego e incerte-
zas no mercado de trabalho.

Ou seja, com exceção de um pequeno grupo
que faz a festa do setor de luxo—mais conheci-
do pelos especialistas como a classe "A Garga-
lhada" {por causa do som dos repetidos "A"s)
—, o consumidor da classe alta em geral tem
dificuldades para aumentar seus rendimentos
e está distante do perfil despreocupado que
geralmente lhe é atribuído. Barrizzelli tem
duas hipóteses para explicar um possível
aquecimento no consumo desse estrato: as
melhores condições de crédito e o impacto da
lucratividade de empresas que estão prestan-
do serviços e vendendo produtos para as clas-

ses C e D. "Esses lucros podem estar benefician-
do empresários médios e executivos, que têm
seus bônus ampliados" diz o economista.

"É difícil prever o que vai acontecer em re-
lação à renda no Brasil", diz Marcelo Medei-
ros, pesquisador do Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (Ipea) e do Internatio-
nal Poverty Centre, das Nações Unidas. No
México, ele lembra, o aumento na renda foi
amplificado pela sociedade, enquanto no
Chile houve até uma reversão. "O que existe
de concreto, no Brasil, é o aumento consis-
tente na renda dos 40% mais pobres, desde
2001. Uma empregada doméstica da cidade
de São Paulo esta entre os 50% mais 'ricos' do
país", compara. Economista e sociólogo, Me-
deiros imagina que, no longo prazo, os efei-
tos serão benéficos para toda a sociedade,
embora, em um primeiro momento, possam
ter um impacto apenas para quem prove
bens e serviços para as classes mais baixas.

A classe média sabe escolher suas marcas,
segue as tendências de moda e tecnologia e
busca o melhor design dos produtos. "Ao
contrário dos mais pobres, a classe média é
bem informada", afirma Barrizzelli. Veiga,
da Abrasce, concorda: "Essa classe A/B, que
já era classe A/B ha dez anos, tem um gosto
sofisticado. Está sempre querendo um 'up-
grade', algo a mais que a satisfaça." São pes-
soas que decoram suas casas, e não apenas
compram móveis, exemplifica.

A Whirlpool, dona da Brastemp, está
atenta às formas como esse público procura
se diferenciar, dentro de suas limitações or-
çamentarias. Não se trata do consumidor
que compra um luxuoso refrigerador "side
by side" — este pertence à restrita classe "A

gargalhada". O perfil típico, nessa faixa, é o
de alguém que valoriza a linha de produtos
em inox, cuja participação pulou de 0,5% pa-
ra 10% em três anos, e aceita pagar 20% mais
para "ter uma Brastemp" — em vez da Côn-
sul, marca também da Whirlpool. "São pes-
soas que querem exibir uma cozinha com
design mais atrativo", diz Cadier. "Pagam
um pouco mais para ter um queimador po-
tente no fogão e posar de chef amador."

A faixa A/B da população utiliza-se do cré-
dito para adquirir bens duráveis, mas não há
sinais de que esteja fazendo loucuras para dar
vazão a seus sonhos de consumo. "A bolha do
crédito ocorreu alguns anos atrás", lembra
Paulo Ferraz, vice-presidente da Philips para a
ãrea de produtos de consumo e estilo de vida,
"O movimento de agora não está relacionado
a bolhas, mas a uma demanda forte. Esta é
também a percepção do varejo". O executivo
da Philips refere-se especialmente ao sucesso
de dois produtos da multinacional holande-
sa: os notebooks e as TVs de LCD.

Introduzidos no mercado em dezembro, os
computadores portáteis da Philips superaram
todas as expectativas de vendas. "Estamos cor-
rendo atrás para produzir mais" conta. Com
preço em torno de R$ 2 mil, o notebook da mar-
ca está longe de ser um item popular. Ao mesmo
tempo, entrega a um consumidor não especiali-
zado os atributos de tecnologia avançada e con-
fiança na marca, valorizados em categorias em
que ele "não sabe o que tem dentro". "A maioria
não chega à loja com informações sobre confi-
guração do computador. As pessoas buscam
uma marca çpnhecida, um design agradável, e
não podem se dar ao luxo de 'ficar errando' nu-
ma compra de R$ 2 mil", diz Ferraz.
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Além do design—sempre ele —, as classes
mais altas buscam outras formas de eviden-
ciar sua diferenciação. "Se um item se popu-
lariza, essas pessoas passam a ter como aspi-
ração um bem mais caro, ou mais raro", ex-
plica Luci, da Ipsos, acrescentando que o
crédito pode elevar a posição de um consu-
midor dentro da pirâmide econômica. "O
conceito que vale é o da renda disponível."

No caso dos produtos importados, a que-
da do dólar foi providencial para que esse
público pudesse dispor de marcas mais ex-
clusivas, com as quais se identificasse. "Em
um primeiro momento, em 2007, houve
um aumento na venda dos perfumes que
passaram a ter preços similares aos do mer-
cado nacional, como Gabriela Sabatini",
conta Barbara Kern, diretora de marketing
e vendas da RR, líder na distribuição de per-
fumes importados no país. "Agora estamos
percebendo uma oportunidade para as
marcas de nicho, como Gucci, que têm uma
distribuição mais seletiva". Com experiên-
cia de 20 anos no setor, Barbara diz que o
consumo atual tem características diferen-
tes do boom anterior, na década de 1990.
"O consumidor voltou ao mercado mais
amadurecido, antenado, com conhecimen-
to sobre o posicionamento das marcas in-
ternacionais", afirma. O resultado foi que
lançamentos ousados, como o perfume
Calvin Klein in2u, revelaram-se estrondosos
sucessos, garantindo vendas 22% maiores
para a distribuidora este ano.

Outro importado que caiu no gosto—e no
bolso—da classe média foi o sorvete Hàagen-
Dazs. O reposicionamento de preços não foi
adotado pela empresa General Mills, dona da

marca, em função da variação cambial, mas
de uma aposta agressiva na classe B brasilei-
ra. "Em outubro de 2005 percebemos que
poderíamos ganhar uma abrangência maior
neste público, que queria consumir um pro-
duto sofisticado" relata Marcos Scaldelai, ge-
rente de marketing da empresa. Com a ado-
ção de uma estratégia de ampliação da distri-
buição, as vendas do sorvete, importado da
França, triplicaram em 2006, continuaram
crescendo 51% no ano passado e caminham
para um salto de 35% este ano.

"Esses ótimos resultados nos levam a
crer que, pelo menos em algumas catego-
rias de produtos, a classe B tem a aspiração
de viver uma experiência diferenciada, de
classe A", analisa Scaldelai. Por isso, se no
início a companhia chegou a adotar uma

propaganda mais racional, informando
quais eram os atributos do sorvete, agora
volta ao apelo puramente emocional, em
grande campanha publicitária que será
lançada em pleno inverno e terá como mo-
te "O seu momento de prazer".

Ou seja, de Brastemp a Hãagen-Dazs, as
chamadas marcas aspiracionais não cogi-
tam popularizar suas unhas de produtos.
Ao contrário, pretendem manter seu gla-
mour. A idéia é apenas torná-las mais pró-
ximas de um público que começa a sair do
aperto, na pirâmide brasileira, mas que
gostaria mesmo é de estar gargalhando lã
no topo. Embora esteja longe disso, a clas-
se média parece se dar ao luxo, pelo me-
nos, de sonhar novamente. De preferência,
com algum estilo.
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fenômeno não é brasileiro. Na
maioria dos países, as pessoas
tendem a se considerar como per-
tencentes à classe média. No ba-

laio, cabem desde famílias notoriamente
pobres até as mais endinheiradas. "O con-

ceito de classe média é extremamente vago
e os estudos sobre autoclassificação confir-
mam isso", diz o economista e sociólogo
Marcelo Medeiros. Por trás da denomina-
ção — que pode ganhar adendos como
"classe média alta" ou "média baixa" — esta
o temor do estigma da pobreza, de um la-
do, ou da responsabilidade de ser identifi-
cado como elite, do outro.

Por causa dessa elasticidade, todo cuida-
do é pouco ao citar a classe média brasileira.
"Para o leitor do Valor, o conceito de classe
média provavelmente está relacionado ao
de famílias chefiadas por gerentes ou em-
presários de médio porte, com renda men-
sal entre R$ 15 mil e R$ 20 mil", opina o pro-
fessor Nelson Barrizzelli, da FEA/USP, antes
de entabular uma conversa sobre os novos

padrões de consumo desse estrato da socie-
dade. Algumas horas antes, a pesquisadora
do instituto Ipsos Luci Oliveira havia consi-
derado a classe média como sendo a classe
C, por estar na média da pirâmide brasilei-
ra. Pelo Critério Padrão de Classificação Eco-
nômica Brasil (CCEB), adotado pelas em-
presas de pesquisas, a classe Cl, a mais pró-
xima da B, possui renda familiar média de
R$ 1.194,53. Ou seja, havia um abismo de 15
vezes entre uma classificação e outra.

Para fugir das armadilhas da identifica-
ção por renda familiar, a Associação Brasi-
leira de Empresas de Pesquisas (Abep) ado-
ta um sistema de pontuação que estima a
capacidade de consumo das classes econô-
micas, sem pretensões sociológicas. No mo-
delo, que atribui de O a 46 pontos para os
domicílios, alguns itens, como a posse de
dois automóveis (7 pontos) ou o curso su-
perior do chefe da família (8 pontos), são
mais relevantes do que outros.

Se é eficiente para empresas que preten-
dem vender produtos e serviços para deter-
minados consumidores, a classificação tem
pouca serventia para pesquisadores como
Marcelo Medeiros, especialista em desi-
gualdade social. "Os sociólogos chegam a
considerar nove classes sociais diferentes",
diz. Com alguma insistência da repórter,
que ainda não desistira de encontrar um
padrão de classificação definitivo, ele revela
que, grosso modo, os especialistas separam
as classes em altas {empresários e altos ge-
rentes), médias (baixos gerentes e intelec-
tuais) e baixas* (operários e trabalhadores
rurais). O problema é que dificilmente essas
pessoas se identificariam dessa forma.,
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