
Classe C ganha corpo e muda o conceito de classe média 
Fernando Dantas 
 
Faixa da população já corresponde a mais da metade dos brasileiros nas 6 grandes capitais 
 
A emergência da classe C já coloca em xeque o conceito de classe média no Brasil. 
Tradicionalmente associada à faixa da população com padrões de consumo semelhante aos da 
classe média dos países ricos, que no Brasil não atinge nem 15% do total, o conceito agora 
está se expandindo para a classe C, que abrange 42,5% dos brasileiros, segundo o chamado 
"critério Brasil" sistema padronizado de estratificação econômica utilizado por empresas e 
agências de publicidade. 
 
E, de acordo com pesquisa divulgada nesta semana pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a 
classe C, definida como a "nova classe média", com renda familiar total entre R$ 1.064 e R$ 
4.591, já representa 51,9% da população nas seis principais regiões metropolitanas do País. 
 
"Ainda não se chama muito a classe C de classe média, mas não há dúvida de que ela está na 
crista da onda, é a menina-dos-olhos das empresas e já está incluída socialmente, o que não é 
uma característica de classe baixa", diz Isabelle Perelmuter, vice-presidente de planejamento 
da agência de publicidade Fischer America.  
 
A inserção da classe C na classe média ainda é polêmica. "Eu acho um pouco demais, já que 
estamos falando de um nível muito básico de consumo", diz Daniel Chalfon, sócio-diretor de 
mídia da agência de publicidade MPM. Ele observa que, pelo "critério Brasil", uma pessoa com 
ensino médio incompleto, que possua TV, rádio, aspirador, máquina de lavar e geladeira, e 
more num domicílio com um banheiro já é considerada classe C. "Não precisa ter nem casa 
própria nem carro", acrescenta Chalfon, citando dois itens emblemáticos do conceito 
tradicional de classe média. 
 
Para o cientista político Ricardo Ismael, da PUC-Rio, determinar a classe média apenas pela 
renda e pelo consumo é uma visão reducionista. Ele explica que, na perspectiva clássica, a 
classe média é composta por pessoas que têm acesso a serviços de saúde, educação e 
previdência com alta qualidade. "A classe C pode comprar um plano de saúde ou de 
previdência e mandar os filhos para escola particular?", pergunta Ismael. Ele mesmo 
responde: "Claro que não". De acordo com o cientista político Alberto Carlos de Almeida, 
diretor do instituto Análise, pesquisas indicam que, na cidade de São Paulo, 80% das pessoas 
se consideram pobres, proporção que inclui grande parte da classe C. "A maioria esmagadora 
no Brasil se diz pobre, o que é visto como uma posição boa, que dá direitos simbólicos", ele 
diz.  
 
Mas, independentemente da auto-imagem das pessoas, o dinamismo consumidor que a classe 
C vem mostrando no Brasil faz com que vários especialistas já vejam nesse segmento um 
embrião de atitudes e de visão do mundo típicos de classe média. Segundo Paulo Stephan, 
diretor-geral de mídia da agência de publicidade Talent, o apetite de consumo da classe C "é 
brutal, imediato - se acertar as condições da oferta que possibilitem o acesso, é maluca a 
vontade que ela tem de consumir o que a classe média tradicional já consome". 
 
ESTADO DE ESPÍRITO 
 
Um quase consenso entre profissionais de marketing e publicidade é que a classe C não vai 
mais às compras apenas olhando para o preço, mas é exigente, discrimina as marcas e é 
muito sensível aos apelos da qualidade, da tecnologia e até do status. Stephan menciona um 
cliente da agência, fabricante de papel higiênico, que "acertou o preço" do produto de folha 
dupla de tal forma a torná-lo acessível à classe C. "Agora, a demanda cresceu tanto que eles 
não conseguem suprir." 
 
Isabelle, da Fischer America, observa que a penetração da internet tem aumentado 
velozmente na classe C, que já abriga 35% dos internautas do País. "Hoje, eles navegam 
muito em comunidades virtuais que formam opinião sobre marcas e produtos - esse 



consumidor bem informado começa a ter o mesmo critério de qualidade atualizado dos mais 
ricos, que permite distinguir o que é bacana e moderno." Ainda há, é claro, uma restrição de 
acesso, mas ela nota que a rápida expansão do crédito está contornando as limitações de 
renda.  
 
Em termos estatísticos, não há dúvida de que a classe C está na "média" da estratificação de 
renda brasileira, com 25% da população acima e 35% abaixo, como observa a socióloga 
Fátima Pacheco Jordão. Para ela, pelo fato de ser majoritária, a classe C será cada vez mais 
decisiva em termos de consumo.  
 
Ela cita o crescimento espantoso de alguns jornais populares, como o SuperNotícia, de Minas 
Gerais, cuja circulação subiu de 179.981 para 301.362 exemplares entre o primeiro semestre 
de 2007 e o de 2008. Segundo José Roberto Tambasco, vice-presidente comercial e de 
operações do Grupo Pão de Açúcar, "nenhum negócio hoje pára de pé se não estiver olhando a 
classe C, a não ser que seja voltado a um nicho". 
 
Marcelo Neri, coordenador do Centro de Políticas Sociais (CPS) da FGV, responsável pela 
pesquisa "A Nova Classe Média", nota que "há uma visão de que a classe média é um estado 
de espírito". Ele cita o jornalista e escritor americano Thomas Friedman, para quem os 
participantes da classe média são definidos pelo fato de que têm um plano de ascensão social 
para o futuro e são empreendedores. 
 
Neste sentido, a classe média é um dos dínamos do desenvolvimento da sociedade. A classe C 
no Brasil, de acordo com alguns especialistas, já tem este germe da ascensão e do 
empreendedorismo. 
 
Para o sociólogo e cientista político Amaury de Souza, sócio-diretor da MCM Consultores 
Associados, "esta nova classe média baixa é extremamente ambiciosa, dinâmica, confiante em 
si mesma e tem valores mais sólidos". 
 
Por outro lado, ainda faltam à classe C diversos elementos da visão clássica de classe média, 
como frisa Souza, citando a casa própria, a educação universitária dos filhos e a teia de 
contatos sociais. "As classes mais pobres não têm essa multiplicidade de contatos, que ajuda 
os filhos a subirem", ele diz.  
 
Segundo Fátima , a classe C ainda não consolidou diversos padrões, como uma exigência 
maior em relação a direitos sociais, serviços públicos e educação. "Ela até agora aproveitou-se 
mais do processo de consumo do que do processo democrático e de acesso à cultura", conclui. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
''Agora, se eu quero alguma coisa, vou e compro'' 
Angela Lacerda 
 



Ser da classe média é poder ir ao cinema, ao shopping center e a restaurantes freqüentados 
por gente mais abastada. Ser da classe média é não restringir o lazer dos filhos. Ser da classe 
média é não precisar perguntar "quanto é?". "Se eu quero, vou e compro." 
 
Essa é a definição de classe média de Oséas Bezerra Alves, 29 anos, que neste ano ascendeu 
socialmente, passando a integrar a classe C, ou média. De acordo com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), esse estrato social abrange hoje mais da metade das populações das seis 
principais regiões metropolitanas do País - São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Salvador e Recife, cuja renda familiar vai de R$ 1.064 a R$ 4.591. 
 
Antes de subir de patamar, Oséas já se beneficiava do consumo, permitido pelas compras a 
crédito. Na sua casa, localizada no município de Igaraçu, região metropolitana do Recife, ele 
tem duas televisões e dois aparelhos de DVD no quarto e na sala forno microondas, ar 
condicionado, cozinha mobiliada.  
 
Promovido a gerente do posto de gasolina Arrecife, bandeira Texaco, no bairro da Imbiribeira, 
na capital, ele passou dos R$ 500 mensais para R$ 1,3 mil. Quer crescer com os patrões e não 
mede esforços. Segundo grau completo, paralelamente estuda para concurso. Seu grande 
sonho é ser mecânico da Petrobrás.  
 
Caçula dos nove filhos de dona Iracema Bezerra Alves, falecida há 18 anos, ele viu a mãe ser 
espancada pelo pai e passou fome no bairro de Santo Amaro, com alto índice de criminalidade, 
na área central da cidade. 
 
`SER ALGUÉM´ 
 
Apesar da pobreza e do estudo em escola pública, a maioria fez faculdade e todos conseguiram 
ser "alguém" na vida. "Eu ainda chego lá", afirma, depois de contar, com orgulho, que tem 
uma irmã formada em química, que trabalha na Petrobrás, além de uma irmã enfermeira de 
UTI, uma bióloga e um irmão administrador de empresas. 
 
Dentro do perfil da nova classe média detectada por pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada (Ipea) e pelo estudo da FGV, Oséas acompanhou o movimento desse 
grupo emergente que, entre 2002 a 2008, cresceu como resultado do próprio trabalho e sem 
ajuda de programas governamentais sociais.  
 
Nesse período, Oséas chegou à classe média uma vez, em 2005. Ele era contratado da filial de 
uma empresa de plásticos de Joinville, Santa Catarina. Com o fechamento da unidade no 
Recife, foi transferido para a sede com salário de mais de R$ 2 mil. A experiência durou um 
ano. Não deu certo, mas ele juntou dinheiro suficiente para, de volta a Pernambuco - e à 
classe mais pobre - comprar a casinha onde mora até hoje. 
 
Oséas é movido por suas metas de vida. Elas foram decididas após um conselho da mãe 
sofredora. "Dêem às suas esposas o que seu pai não me deu", costumava dizer aos filhos. Ele 
segue à risca as palavras da mãe e também procura dar aos filhos o que ele próprio nunca 
recebeu do pai alcoólatra. E sem se endividar. "Sou muito controlado", garante Oséas. Todo 
mês, ele poupa parte do salário. 
 
É pai de Pedro Gabriel, de nove anos, fruto de um relacionamento na juventude, e de Victor, 
de dois anos, do casamento com Eronilda Cavalcanti Bezerra. Seu prazer é suprir as 
necessidades e vontades dos filhos, a quem também impõe metas. Pedro Gabriel ganhou a 
bicicleta desejada depois de apresentar um boletim de notas altas. 
 

 
Leia mais: 
 
No Rio, uma nova faixa social sobe o morro 
Daniele Carvalho 
 



Morador de favela já é considerado de classe média pelo critério da FGV 
 
A classe média excedeu os limites de bairros tradicionalmente tidos como redutos da 
população "remediada" e subiu os morros e favelas cariocas. Pelos critérios divulgados esta 
semana pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), boa parte da população dessas localidades pode 
ser classificada como classe média.  
 
A referência, no entanto, cria divergências entre os próprios moradores. "Se eu faço parte de 
alguma classe, é a dos pés-rapados", diz, categórico, o eletricista Renaldo Dias de Jesus, 
morador da Favela Tavares Bastos. "Eu me considero de classe média", garante, com o mesmo 
tom enfático, a dona de casa Ana Paula Pereira, na Rocinha. Ambos têm rendimentos 
familiares semelhantes.  
 
Em vez de ruas largas e arborizadas, esse contingente da "nova classe média brasileira" se 
amontoa em vias apertadas, com coleta de lixo deficiente e saneamento precário. Não é difícil 
encontrar exemplos de inclusão dos emergentes nas ruas da mais famosa favela da América 
Latina, a Rocinha.  
 
A comunidade, que tem status de bairro, está repleta de famílias que passam o mês com 
renda igual ou pouco superior a R$ 1.064, o piso mensal determinado pela FGV que separa a 
nova categoria da pobreza. Não é à toa que a favela já abriga três redes diferentes de bancos, 
financeiras, academias de ginástica e escolas particulares.  
 
A família de Ana Paula, de 28 anos, administra, no apartamento recém-comprado no bairro, 
renda em torno de R$ 1,5 mil. A casa, com sala e três quartos, tem vista para o Cristo 
Redentor e a Praia de São Conrado, abriga três aparelhos de TV, computador, fogão e 
geladeira. Na garagem, Ana Paula guarda um carro e uma moto. 
 
"Eu me considero de classe média. Tenho casa própria, carro, computador e meu filho estuda 
em colégio particular", resume. Seu marido, Fábio Pereira, é chefe de manutenção da 
construção civil, um degrau acima de mestre-de-obras. Juntos, eles economizaram R$ 35 mil, 
por oito anos, para comprar o imóvel em que vivem há um mês. "Acho que vivo com 
conforto", diz ela. 
 
`PÉ-RAPADO` 
 
Avaliação oposta é feita pelo eletricista Renaldo Dias de Jesus, de 55 anos, morador há mais 
de duas décadas da Favela Tavares Bastos, no Catete, zona sul do Rio, comunidade famosa 
por sediar o Batalhão de Operações Especiais da PM, o Bope.  
 
Renaldo divide com a mulher, Mércia Correia de Jesus, a filha Patrícia e o neto uma casa 
humilde, com sinais evidentes de deterioração, como infiltrações e reboco aparente. "Se eu 
faço parte de alguma classe, é a dos pés-rapados. Classe média eu não sou", diz ele, que tem 
renda familiar de R$ 1.100. 
 
O eletricista conta que está cada vez mais difícil manter a família com esse orçamento. A filha 
trabalha como recepcionista e colabora com R$ 400. Com seus trabalhos esporádicos, ele 
levanta cerca de R$ 700.  
 
"Não dá para pagar um plano de saúde. Classe média não tem plano de saúde? Minha mãe 
morreu há um mês por falta de atendimento em um hospital público", queixa-se Renaldo, que 
não vê perspectiva de melhora de sua situação financeira nos próximos anos. "Com a política 
que está ai, não vejo meio de mudança", lamenta.  
 
A falta de expectativas com uma vida digna de classe média é também a realidade vivida por 
Maria Dinilce Lima Ribeiro. A dona de casa, de 56 anos, seu companheiro, uma filha e um neto 
vivem com renda de R$ 1.200. O rendimento vem do aluguel de quatro quitinetes de um 
imóvel fora de esquadro que construíram na Rocinha, na localidade conhecida como Largo do 



Boiadeiro. "O dinheiro não dá para nada. Meu neto vai ter de sair da escola particular para a 
pública porque o dinheiro cada vez mais dá para menos", lamenta.  
 
Maria Dinilce considera sua casa humilde. Ela diz que ainda não teve dinheiro para colocar 
janelas em seu apartamento. Uma cortina grossa faz as vezes de um vidro. "Só os meus 
remédios para pressão custam R$ 74 por mês. Isso sem falar do material escolar do meu neto. 
Não tenho luxo. Esse negócio de que eu sou classe média é mentira", irrita-se a dona de casa. 
 

 
Leia mais: 
 
Explosão da classe média é tendência mundial 
Jamil Chade 
 
Segundo o Banco Mundial, essa camada da população vai somar 1,1 bilhão de pessoas em 
2030 
 
Nos últimos meses, multinacionais como Coca-Cola, Nissan ou a Nestlé criaram novas linhas 
de produtos. Eles não tem nenhum sabor novo nem inovação tecnológica. Mas foram 
elaborados especialmente para atender a uma camada da sociedade que explode no mundo: a 
classe média. Estimativas do Banco Mundial, do Goldman Sachs e de consultorias apontam que 
o mundo vive a maior expansão da classe média, superando até mesmo a revolução no século 
19, quando o fenômeno transformou Europa e Estados Unidos. 
 
Se, para as multinacionais, essa parcela da população representa um novo mercado, para 
ambientalistas, a explosão pode representar um risco real para a sustentabilidade, se o padrão 
de consumo americano for reproduzido pelo planeta. Para a agência de Saúde da ONU, o risco 
de que a obesidade se transforme em praga nos países emergentes também é uma ameaça.  
 
Segundo o Banco Mundial, a classe média no mundo passará de 430 milhões de pessoas em 
2000 para mais de 1,1 bilhão em 2030 - 93% estarão nos países emergentes. Para o banco, 
uma pessoa de classe média ganha entre US$ 10 e US$ 20 por dia.  
 
Para entidades de pesquisa, essa população seria maior. "Nos últimos dez anos, vimos uma 
expansão sem precedentes da classe média", afirma do Goldman Sachs em relatório. "Mas o 
ritmo de crescimento será bem mais rápido nos próximos anos." Na avaliação do Goldman, até 
2030, 2 bilhões de pessoas farão parte da classe média - o correspondente a 30% da 
população mundial. O banco de investimento considera integrante da classe média quem 
ganha entre US$ 6 mil e US$ 30 mil por ano. 
 
Uma parte enorme da população continuará na extrema pobreza. Mas a expansão da classe 
média terá impactos ambientais, econômicos, sociais e políticos. Hoje, 70 milhões de pessoas 
saem da pobreza e entram na classe média a cada ano. Até 2030, serão 90 milhões por ano.  
 
Os principais responsáveis por isso serão Brasil, Rússia, Índia e China, que estarão entre as 
seis maiores economias do mundo até 2050. Mas Indonésia, México, África do Sul e Turquia 
também terão alta. Como conseqüência, o Goldman estima que o número de pessoas vivendo 
com menos de US$ 2 por dia cairá para 2,5% da população mundial em 2020 ante 30% nos 
anos 70.  
 
Para a McKinsey Global Institute, a classe média indiana passará de 50 milhões de pessoas em 
1990 para 583 milhões em 2020. Na China, a classe média representará 76% da população 
até 2025. Hoje, ela é 46% do país.  
 
IMPACTO 
 
Para as consultorias, o impacto econômico dessas novas camadas será significativo. Nos 
últimos meses, parte da alta nos preços das commodities ocorreu diante do maior consumo de 
carne e alimentos por chineses e indianos. Minerais, madeira e petróleo nunca foram tão 



consumidos. Segundo a agência de Alimentação e Agricultura da ONU, a safra mundial será 
recorde em 2008. Mas os estoques não estarão em situação confortável.  
 
Para a Nestlé, os emergentes garantem lucros, enquanto Estados Unidos e Europa dão sinais 
de debilidade. No primeiro semestre, o crescimento médio da empresa foi de 8,9% ante 18% 
nos países emergentes. "Vemos esses mercados como oportunidades para compensar a 
desaceleração nas economias ricas", disse o diretor Financeiro da Nestlé, Jim Singh. 
 
Na China, a empresa estima que 1 bilhão de pessoas compraram seus produtos. "Muitos estão 
consumindo produtos de marca pela primeira vez", disse Singh. Para essa clientela, a Nestlé 
criou embalagens menores e mais baratas. No Brasil, essa estratégia é adotada no Nordeste.  
 
Também na China, a substituição das bicicletas por carros ganha força. A previsão da indústria 
é que até 2025 os chineses terão uma frota superior à dos Estados Unidos. Empresas locais e 
mesmo a Nissan passam a produzir veículos com o tamanho e o preço adequados a esses 
novos consumidores.  
 
Para a Coca Cola, a explosão da classe média significará a inclusão de uma cidade do tamanho 
de Nova York a cada três meses entre os potenciais consumidores. Nas China, suas garrafas 
estão menores e mais baratas. A Lenovo, empresa chinesa que adquiriu parte da IBM, diz que 
a China já é o maior mercado de televisões e celulares. Em poucos anos, também será o maior 
mercado para computadores.  
 
DISPUTA 
 
A diplomacia comercial dos grandes países tem buscado espaço para seus produtos nesse novo 
mercado. "É lá que estará a fonte de crescimento para a maioria dos setores", afirmou ao 
Estado um diplomata europeu que monitora o desenvolvimento de economias emergentes. 
Não por acaso, a União Européia tenta fechar acordos com Coréia, Índia e países do Mercosul.  
 
Foi a disputa pela abertura de mercados emergentes que fez fracassar a Rodada Doha da 
Organização Mundial do Comércio. Americanos e europeus insistiram que fariam um acordo se 
tivessem acesso aos mercados que mais crescem no mundo. Índia e China tinham outro ponto 
de vista: por que abrir seus mercados no momento em que suas empresas estão lucrando com 
o surgimento do mercado doméstico?  
 
"Seremos o maior consumidor e fabricantes de carros no mundo. Por que vamos abrir hoje 
nossa economia aos produtos americanos?", questionou Kamal Nath, ministro do Comércio da 
Índia. 
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Telefone, internet, viagem ao exterior 
 
Sinais de ascensão social na Rússia e na Índia 
 
Há dez anos, a família indiana Bhattacharya tinha só um telefone, que servia 62 pessoas, entre 
primos, tios, cunhados. Hoje, a situação é bem diferente. A família foi uma das que cresceram 
com a economia do país. "Há uma nova camada de milhões de pessoas na Índia que têm 
escolhas, tanto em termos de consumo quanto de futuro profissional", afirma Ashok 
Bhattacharya, jornalista. "Tenho internet, telefone e condições de viajar." 
 
Segundo ele, "há cinco anos, um jornalista em início de carreira ganhava US$ 150 por mês e 
hoje ganha três vezes mais". Ashok conta, com orgulho, que deu uma educação de nível ao 
filhos nos últimos anos. Um deles foi aceito em uma universidade americana e, com bolsa, 
será o primeiro da família a ter uma experiência internacional.  
 
"Quero ser um ótimo engenheiro", disse Satya Bhattacharya, de 17 anos, falando ao Estado 
pelo celular. Em um mês, ele viaja. "Mas quero voltar, principalmente, para ajudar meu país a 
continuar crescendo." 
 
MOSCOU 
 
Nos anos 90, as irmãs Zolotova tomaram dois caminhos diferentes. Lyuba ficou em Moscou 
durante a pior fase da economia russa, após o fim do comunismo. Ania, a mais velha, migrou 
de forma ilegal para os Estados Unidos em busca de trabalho.  
 
"Hoje, é mais fácil conseguir um emprego que pague o suficiente para viver de forma decente 
em Moscou que em Nova York", garante Lyuba, de 32 anos, assistente em uma das centenas 
de multinacionais que abriram escritórios em Moscou nos últimos anos. 
 
Sem diploma universitário, ela e o marido só conseguem pagar por uma sala de 40 metros 
quadrados para viver em Moscou. "Mas tenho uma vida melhor que a da minha irmã nos 
Estados Unidos." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 ago. 2008, Economia, p. B10-B12. 


