




a pequena corre até a cozinha e abre a geladeira ver-
melha modelo anos 80 para pegar um achocolatado
em caixinha. Dione vai para o quarto se vestir. Escolhe
uma roupa, mas se vê diante de um dilema: não tem o
que calçar. Não que lhe faltem sapatos, mas porque
sobram. Coleciona mais de 100 pares. "Tenho aquela
doença de mulher: se estou mal, compro sapato para
me animar. Se estou feliz, compro sapato para come-
morar", diz. "Mas quando preciso sair, nunca sei o
que escolher." Pega uma sandália básica e está pronta
para enfrentar o dia. No outro lado da cidade, na Zona
Oeste, em uma casa parecida, de quarto-sala-cozinha,
as nove pessoas da família de Kelly Passos, 23 anos,
não cabem ao redor da mesa para almoçar. Precisam
se distribuir pelos outros cômodos da casa. A atenção
das pessoas se divide entre a comida e os vídeos do
YouTube acessados em um dos dois computadores.

Não muito longe dali, na casa de Wagner
Gonçalves, 37 anos, a preocupação do dia fica por
conta de uma cama. Por meses, ele peregrinou pelas
lojas em busca de uma cama de casal com tamanho
um pouco menor, para caber em seu quarto. Não
encontrou. Precisou pedir ajuda a um marceneiro
do bairro que, naquele dia, iria aparecer para tirar
as medidas. A nova cama dividirá espaço com um
armário de seis portas dentro do qual existe uma

coleção de perfumes e roupas caras de grifes, como
Armani e Hugo Boss. "Prefiro pagar mais, porque
você tem outro tipo de acabamento e qualidade",
diz. Já o técnico Mauro Piacitelli prepara-se para
mais uma jornada diária. De seus 30 anos, os úl-
timos dois foram os mais agitados: tornou-se pai,
entrou numa faculdade e passou a andar de carro.

Geladeira velha recheada de mimos, como
achocolatado instantâneo. Casas miúdas em que
o espaço é dividido entre pessoas e computadores.
Quartos onde não entra uma cama de casal, mas
com armários abarrotados de roupas e perfumes. A
mistura caótica entre o velho e o novo, a privação e a
abundância, o popular e o clássico encontrada nas
casas de Dione, Kelly, Wagner e Mauro traçam o re-
trato fiel de uma camada específica da população
brasileira: a classe C, ou a nova classe média. Em nú-
meros absolutos, são 26 milhões de pessoas que nos
últimos cinco anos ascenderam na pirâmide social,
fazendo a classe média representar mais da metade
da população brasileira pela primeira vez na história.

Até poucos anos atrás, depois de quitadas as
contas do mês, essas pessoas não tinham um centa-
vo sobrando para consumir mais do que os itens da
cesta básica. Hoje, colecionam sapatos às centenas,
têm acesso à tecnologia e freqüentam faculdades.



Tudo isso graças a mudanças profundas na eco-
nomia brasileira, disparadas pelo Plano Real, que
elevaram a renda dos brasileiros. Nos últimos sete
anos, essa camada da população teve um aumento
superior a 40% em sua renda familiar, que hoje vai
de R$ 1,1 mil a R$ 4,8 mil. "Esse aumento já injetou
na economia mais R$ 100 bilhões desde 2002", diz
Haroldo Torres, especializado em pesquisas sobre a
base da pirâmide, sócio da consultoria Plano CDE.

Todo o dinheiro extra desde então vem sen-
do investido na aquisição de bens antes inatingíveis.
Entre os lares da nova classe média, um terço já conta
com aparelho de micro-ondas, 27% ostentam o luxo
de ter uma geladeira duplex e 22% exibem um car-
ro na garagem. Nas famílias em ascensão, uma das
prioridades é comer bem e são os emergentes que
hoje lideram o consumo de alimentos antes restritos
às mesas da alta renda. Eles compram 41% de todo
o leite longa vida vendido no país, 40% do queiji-
nho petit suisse e 39% do leite condensado. Seu peso
tornou-se tão importante que muitos economistas
defendem que foi a elevação do consumo dessa nova
classe média que fortaleceu a economia brasileira
durante a crise. "Comparando com uma partida
de futebol, podemos dizer que o atacante contra a
crise foi a classe C", diz o economista Marcelo Neri,
chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação
Getulio Vargas e um estudioso da base da pirâmide.

O surgimento da nova classe média figura
como um fenômeno social sem precedentes na his-
tória do país - e também um desafio sem paralelo
para o mundo dos negócios. Por décadas, boa parte
das empresas ignorou essa camada da população
que hoje chega ao mercado de consumo. Com ex-
ceção de negócios moldados para a baixa renda,
como a Casas Bahia, poucos se deram ao trabalho
de conceber estratégias para se aproximar da base
da pirâmide. A conseqüência disso é a falta de tra-
quejo das empresas para se comunicar e vender
para essa camada expressiva da população. Em um
primeiro momento, a grande maioria das estraté-
gias de marketing e relacionamento lançadas para

a classe C se resumiu a adaptações daquelas cria-
das originalmente para o consumidor das classes
A e B. Eis a notícia desafiadora: foi um erro. O que
dá certo com consumidores da classe média tradi-
cional e da alta renda não necessariamente é eficaz
com outros grupos. "O principal erro das empresas
é achar que a nova classe média é uma versão mais
simples das classes A e B. Mas não é", diz Cecília
Russo, sócia-diretora da Troiano Consultoria de
Marca. "Os consumidores da classe C têm um jeito
próprio de encarar a vida e de consumir. Falar e ven-
der para eles exige conhecimento desses códigos."

Cabelos molhados_uma safra de pesquisas
busca agora decifrar o novo consumidor, entran-
do na intimidade para interpretar com sutileza seu
comportamento cotidiano. Um exemplo? Tempos
atrás, a Unilever buscava novos nichos de mercado
e despachou uma equipe de pesquisadores ao Nor-
deste para entender a relação das consumidoras
com o cabelo. Os técnicos ficaram impressionados ao
descobrir, nos banheiros de shoppings e lojas, placas
com o aviso "Não molhe o cabelo na pia". Era hábito
entre as mulheres da região molhar o cabelo para
deixá-lo com a sensação de recém-lavados. Dessa
constatação nasceu a idéia de lançar um produto que
desse a mesma sensação, sem que a consumidora pre-
cisasse enfiar a cabeça na pia de um banheiro público.

Além das próprias empresas investirem
em pesquisas, consultorias e institutos também se
debruçam nessa tarefa. Uma das que mais se des-
tacam nesse segmento é a consultoria A Ponte, que
se especializou em conduzir pesquisas voltadas
para a nova classe média com um método pecu-
liar: em vez de escalar especialistas, contratou re-
presentantes da classe C para que eles mesmos se
tornassem pesquisadores. "As pessoas se sentem
mais à vontade para falar sobre suas realidades
com alguém conhecido do que com um estranho",
afirma André Torretta, fundador da empresa e au-
tor de Mergulho na Base da Pirâmide. O livro compila
parte dos dados das pesquisas, feitas a cada 45 dias.

A Ponte produz relatórios e um arsenal de
fotos e vídeos gravados pelos entrevistadores, apeli-
dados de antenas. As pessoas que abrem essa repor-
tagem - Dione, Kelly, Wagner e Mauro - trabalham
como antenas em bairros da periferia da capital pau-
lista. Época NEGÓCIOS acompanhou suas vidas e
nas próximas páginas mostra como os detalhes de
seu cotidiano revelam as sutilezas dos planos, desejos
e aspirações que movem esses novos consumidores.





Além da geladeira abarrotada de produtos como pa-
tês, iogurtes e achocolatados, os armários têm sa-
patos saltando das prateleiras. Mas não a tome por
perdulária. Com uma renda de R$ 2 mil por mês, Dione cal-
cula na ponta do lápis quanto deve gastar e onde consegui-
rá economizar. É exemplar disso sua relação com o celular.

Dione é cliente de quatro operadoras de telefonia mó-
vel que atuam em São Paulo. Comprou o primeiro aparelho,
ganhou um segundo e encontrou um terceiro numa festa. Da
quarta operadora, comprou apenas o chip. Cada vez que vai
incluir alguém em sua agenda, a pergunta básica é: "Qual é a
sua operadora?". O motivo para isso são os custos. No univer-
so dos pré-pagos - caso de 90% dos celulares da nova classe
média -, imperam as promoções. Algumas dão desconto em
ligações para a mesma operadora, outras fazem pacotes de
torpedos e há ainda aquelas que cobram mais barato as liga-

ções para telefones fixos. Parece difícil compreender tantas
ofertas, mas a nova classe média as conhece de cor. Estuda
os planos com cuidados de cirurgião, prestando atenção em
detalhes para os quais outros usuários não dão importância,
como o valor de um torpedo. "A nova classe média sabe onde
estão as pegadinhas da telefonia móvel", diz João Silveira,
diretor de mercado da Oi. Por causa dessa percepção, quan-
do sabem que podem gastar menos numa ligação, migram
para outra operadora. Assumem o papel do que os especia-
listas chamam de "consumidores borboletas", que voam de
um lado para o outro, arrastando a asa para quem oferece a
melhor proposta. Resultado: em poucos lugares do mundo,
o setor de telefonia celular é tão competitivo quanto no Bra-
sil, onde a fatia de mercado é disputada telefone a telefone.

Os efeitos do comportamento de pessoas como Dio-
ne, que não desgruda de seus quatro celulares, mostram



como as empresas estavam pouco preparadas para
lidar com essa camada da população. Durante mui-
to tempo, acreditaram na idéia de que elas usariam
pouco o aparelho para fazer ligações. Nada disso.
Celular é ferramenta de sobrevivência profissio-
nal, uma vez que grande parte da classe C trabalha
como autônoma. Isso levou operadoras como a
Claro a flexibilizarem o valor dos cartões de recar-
ga, criando, microrrecargas de R$ 2 ou R$ 3. A ope-
radora também mostrou que passou a entender
melhor o consumidor ao mapear com base em seus
hábitos os estabelecimentos mais freqüentados. O
resultado são novas parcerias, como a selada com
a rede de postos Ale, que funciona com um sistema
de milhas semelhante ao das companhias aéreas.
O cliente que gasta acima de determinado valor en-
chendo o tanque na Ale recebe créditos extras no
celular. "O consumidor da nova classe média tem
um peso cada vez mais relevante em nosso setor.
É preciso sempre descobrir formas diferentes de
falar com ele", diz João Cox, presidente da Claro.

A Oi, por sua vez, revisou sua estratégia para
a venda de planos pós-pagos, principalmente no que
se refere ao pagamento. Quando o cliente pressente
que vai ficar com o orçamento apertado, pode can-
celar o pós-pago, sem nenhuma multa, e retornar
meses depois. Após a implantação do plano, cerca de
8% dabase do pós passou a migrar para o pré-pago
a cada mês. E depois retorna. "O que impedia a ade-
são dos clientes para a conta de pós-pago era o temor
de ir para a lista de inadimplentes do Serasa - eles
têm verdadeiro pavor de que isso aconteça", diz
João Silveira, da Oi. "Para conquistar estes clientes,
é preciso dar flexibilidade na forma de pagamento."

Vaídade_A obsessão de Dione, no entanto, não
são exatamente as contas a pagar. É o cuidado com o
corpo. Todos os dias ela gasta meia hora num estica-
e-puxa com seus cabelos e os da filha. Dione conside-
ra inadmissível que ela e a pequena Ayssa, de 4 anos,
saiam de casa desarrumadas. Cuidar da aparência é



como as empresas estavam pouco preparadas para
lidar com essa camada da população. Durante mui-
to tempo, acreditaram na idéia de que elas usariam
pouco o aparelho para fazer ligações. Nada disso.
Celular é ferramenta de sobrevivência profissio-
nal, uma vez que grande parte da classe C trabalha
como autônoma. Isso levou operadoras como a
Claro a flexibilizarem o valor dos cartões de recar-
ga, criando microrrecargas de R$ 2 ou R$ 3. A ope-
radora também mostrou que passou a entender
melhor o consumidor ao mapear com base em seus
hábitos os estabelecimentos mais freqüentados. O
resultado são novas parcerias, como a selada com
a rede de postos Ale, que funciona com um sistema
de milhas semelhante ao das companhias aéreas.
O cliente que gasta acima de determinado valor en-
chendo o tanque na Ale recebe créditos extras no
celular. "O consumidor da nova classe média tem
um peso cada vez mais relevante em nosso setor.
É preciso sempre descobrir formas diferentes de
falar com ele", diz João Cox, presidente da Claro.

A Oi, por sua vez, revisou sua estratégia para
a venda de planos pós-pagos, principalmente no que
se refere ao pagamento. Quando o cliente pressente
que vai ficar com o orçamento apertado, pode can-
celar o pós-pago, sem nenhuma multa, e retornar
meses depois. Após a implantação do plano, cerca de
8% da base do pós passou a migrar para o pré-pago
a cada mês. E depois retorna. "O que impedia a ade-
são dos clientes para a conta de pós-pago era o temor
de ir para a lista de inadimplentes do Serasa - eles
têm verdadeiro pavor de que isso aconteça", diz
João Silveira, da Oi. "Para conquistar estes clientes,
é preciso dar flexibilidade na forma de pagamento."

Vaidade_A obsessão de Dione, no entanto, não
são exatamente as contas a pagar. É o cuidado com o
corpo. Todos os dias ela gasta meia hora num estica-
e-puxa com seus cabelos e os da filha. Dione conside-
ra inadmissível que ela e a pequena Ayssa, de 4 anos,
saiam de casa desarrumadas. Cuidar da aparência é



mais do que um hábito na classe C. É praticamente
uma obrigação cotidiana - e o cuidado com os ca-
belos está na lista das prioridades. As pesquisas de-
tectaram que os brasileiros são os que mais lavam o
cabelo no mundo, em média sete vezes na semana. É
um dos poucos países em que o xampu dois em um
(com condicionador) não emplacou. "As mulheres
preferem gastar dois ou três minutos a mais para ter
certeza de que vão ficar bonitas a ganhar um pouco
de tempo no dia delas", diz Tarek Farahat, presidente
da subsidiária brasileira da Procter & Gamble, fabri-
cante dos xampus Pantene. Devido a esse comporta-
mento, a empresa precisou mudar a formulação dos
condicionadores, tornando-os mais suaves, porque
no país seu uso é muito mais rotineiro do que lá fora.

A tendência de dar tanta atenção ao corpo
apareceu numa pesquisa realizada pela agência
de propaganda McCann Erickson ao longo de dois
anos com mil famílias de classe C. De acordo com o
levantamento, as mulheres vão ao salão no mínimo
duas vezes ao mês, e em cada visita gastam de R$ 15 a
R$ 40. Mas os planos em relação à beleza vão muito
além. Entre as mulheres, 28% planejam fazer uma
lipoaspiração e 12% organizam as finanças para fa-
zer uma plástica no rosto. Do culto ao corpo não es-
capam nem os homens. Mais de um terço dos entre-
vistados deles vai ao salão fazer as unhas e 12% usam
pinça para as sobrancelhas, constatou a pesquisa.

Quem estuda com mais profundidade esse
hábito já concluiu que o motivo para tanta preocu-
pação com o visual tem razões históricas e sociais.
Unhas benfeitas são sinal de que a pessoa não traba-
lha com serviços manuais mais pesados, como o de
empregada doméstica. Já os cabelos apontam para o
tempo de escravidão, quando cabeleiras encaracola-
das eram associadas à raça negra. "Para o negro, cui-
dar do cabelo e do corpo é mais do que uma questão
de vaidade ou tratamento estético. É uma questão de
identidade e afirmação pessoal", diz Nilma Lino Go-
mes, autora de uma tese de doutorado na Universi-
dade de São Paulo que trata das questões da estética
entre os negros. Caprichar na aparência também aju-
da a vencer mais um degrau rumo à ascensão social.
''A classe C pode comprar quase tudo que a classe mé-
dia tradicional possui, mas ainda teme não ser aceita
porque não sabe se fala ou se comporta-se da melhor
maneira nos mesmos ambientes sociais", diz Aloísio
Pinto, vice-presidente da McCann. "É cuidando do
corpo e escolhendo a roupa que ela se iguala, se mis-
tura e se sente mais segura." Quem melhor simboli-
za essa aceitação é Wagner Magalhães Gonçalves.
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Queria praticar o esporte em campos menos batidos, com
chuteiras menos rasgadas e calções menos esburacados do
que aqueles com que jogava na periferia paulistana durante
a infância. Mas também via naquele futuro a possibilidade
de fazer fortuna, comprar carros, viajar. Sair, enfim, da misé-
ria. Seus sonhos ganharam contornos mais realistas quan-
do, ainda criança, começou a jogar no time juvenil do San-
tos. Mas uma contusão no joelho, aos 14 anos, impediu-o de
ir adiante. Filho de um torneiro mecânico e de uma dona de
casa, largou a bola e pegou no batente. "Como meu pai não po-
dia me sustentar, precisei sair do futebol." Seu olhar fica um
pouco distante quando se lembra do episódio. "Deixei de lado
o mundo do esporte para fazer uma excelente carreira de offi-
ce boy", ironiza Gonçalves, 37 anos. Assim como milhares de
cidadãos da nova classe C que desempenham tarefas de ser-
viçais, como porteiros e empregadas domésticas, o trabalho

fez com que ele convivesse com as roupas de marca e os aro-
mas de perfumes importados usados por seus chefes. Gon-
çalves acreditou que ter os mesmos produtos lhe reservaria o
direito de ser igualmente respeitado e bem-visto. Os desejos
cultivados em silêncio no dia a dia do escritório estão hoje por
todo canto na casa onde ele mora, no bairro Cidade Dutra, na
Zona Sul de São Paulo. Em seu armário, as roupas pendu-
radas no cabide exibem etiquetas premium, como Puma,
Adidas e Armani. As peças dividem espaço com vidros e
mais vidros de fragrâncias Hugo Boss e Bulgari. Sim, todos
originais. "Eu via meus chefes com roupas legais e perfuma-
dos", diz ele. "E pensava que um dia seria assim também."

Sete de cada dez consumidores da nova classe
média acreditam que cuidar da aparência aumenta as
chances de uma pessoa se dar bem na vida. O conceito é
bem-vindo no mercado de luxo. As empresas que detêm



as marcas não temem que essa crença seja uma
ameaça ao glamour de suas grifes. Segundo Car-
los Ferreirinha, presidente da MCF, consultoria
especializada no mercado do luxo, a ascensão da
classe C pode até popularizar alguns nomes, mas
não chega a ser um problema. "Com a concentra-
ção de marcas premium em grandes grupos glo-
balizados, cresce a pressão pelos resultados, pelo
lucro", diz Ferreirinha. "Mas isso não quer dizer
que a marca vai deixar de ser exclusiva - apenas
será alcançada por um número maior de pessoas."

O preço tende a permanecer como o divisor
dos mercados. A classe C não compra nada caro
demais, que esteja muito além de sua realidade
financeira. Os perfumes importados, Gonçalves
encomenda aos velhos amigos, cultivados nos
tempos de futebol, quando viajam ao exterior. As
roupas ele mesmo compra, durante a temporada
de liquidações nas lojas de grife. Sente orgulho em
comentar sua habilidade para a barganha. "Já pa-
guei R$ 100 por uma camisa que custava R$ 700",
diz Magalhães. "Se não me dão um bom desconto,
não levo mesmo." Diferentemente do que por ve-
zes ocorre entre os novos-ricos, pagar mais por
um produto - e gargantear a compra - não é sinal
de sucesso na nova classe média. Pelo contrário.
Quem passou uma vida de privações não sente or-
gulho em comprar nada sem antes negociar a favor
do próprio bolso. Não é eficaz, portanto, criar con-
ceitos, por meio da propaganda, de objetos que es-
tão fora do tamanho do bolso. Vender ilusão, para
a classe C, não funciona. "Quem está nessa faixa
da população quer ser o mais rico entre os pobres
e não o mais pobre entre os ricos", diz Renato Mei-
relles, do Data Popular, instituto de pesquisa que se
especializou em coletar dados da classe emergente.
"Diferente dos novos-ricos do passado, os consumi-
dores da atual classe C não negam suas raízes, nem
têm vergonha de lembrar quem eles eram antes."

Filho de uma família de classe média alta
paulistana, Meirelles costuma passar semanas
em casas da periferia de diversas capitais do país.
Foi nessa convivência que descobriu que a relação



da classe C com as marcas segue um padrão pró-
prio. Tome como exemplo a escolha do sabão em
pó. A dona de casa não leva o mais barato - como
já se acreditou um dia. Leva o sabão que rende
mais, mesmo que custe um pouco mais caro. Essa
nuance veio à tona numa das visitas à periferia
em que foi acompanhado pelo presidente de uma
indústria fabricante de detergente. O executi-
vo quis saber por que a dona de casa não usava
sua marca de sabão em pó. A mulher respondeu
com uma pergunta: "O senhor já lavou roupa?".
O executivo em questão só tinha visto o produto
ser manipulado em laboratórios e diante da sua
constrangedora falta de experiência prática, ela
disse: "Sua marca não faz espuma". Ao saírem
da casa, o presidente voltou-se para Meirelles e
confidenciou: "Gastei R$ 2 milhões em pesqui-
sas para tirarem a espuma da fórmula do sabão".

Laços de famílha_Por falta de familiarida-
de, um número incontável de empresas come-
te escorregões como esse - investe em produtos
que contrariam as expectativas do cliente. Outras
nem sequer têm conhecimento do imenso merca-
do que estão deixando de lado. A bela casa de três
andares onde mora Gonçalves, por exemplo, tem
um formato atípico - é triangular. Só assim pôde
acompanhar o formato do terreno. No interior,
portanto, os côrnodos parecem desajustados. Para
chegar até os quartos é necessário subir lances de
escadas com degraus apertados. Os móveis ocu-
pam posições nada convencionais. No dormitório,
uma televisão de 20 polegadas divide espaço com
o grande armário onde guarda seus pertences de
grife, uma cama de solteiro, além de um colchão





de solteiro. Gonçalves compartilha o quarto com
a namorada, mas não a mesma cama. "Nenhuma
cama de casal cabe neste espaço", diz. Depois de
procurar por meses nas lojas, a solução foi recor-
rer a um marceneiro do bairro capaz de resolver o
problema com um móvel sob medida. Arquitetos,
decoradores e engenheiros não fazem parte do rol
de profissionais a quem a classe C recorre. Por isso,
casas com formatos irregulares são uma das mar-
cas da periferia. "As empresas ainda não atentaram
para o fato de que é preciso construir móveis espe-
ciais para esse consumidor", diz André Frota, vice-
presidente da Future Group, agência de pesquisas
que produziu relatórios sobre o comportamento da
classe C. "Estão perdendo um mercado imenso."

Gonçalves mora com a namorada na casa
da mãe dela, Maria Inês Silva, 50 anos. Privaci-
dade não é o forte por lá. O almoço de domingo é o
retrato do tipo de convivência afetiva da classe C.
A mesa da cozinha, em vez de ter apenas três pes-
soas sentadas - ela, a filha e o genro -, é uma festa.
Entram em cena três filhos da vizinha do lado, de
7,5 e 3 anos. Dona Maria Inês se tornou madrinha
de um dos pequenos quando a família das crian-
ças havia acabado de chegar ao bairro. "A mãe
saía para trabalhar e os deixava em casa. Cuido
com gosto. Todo mundo precisa se ajudar." Maria
Inês, na sua simplicidade, define um dos valores
que mais diferenciam a classe C das classes A e B
- a necessidade de preservar e respeitar os laços
afetivos com os amigos, os vizinhos e, principal-
mente, com a família. (Leia box na próxima página).

Saga. de herói_A criação da nova classe média
é resultado de um fenômeno que teve início na dé-
cada de 60, período marcado por uma grande mar-
cha migratória do campo para as grandes cidades,
que se estendeu ao longo da década seguinte. São
pessoas como Maria Inês, que, aos 13 anos, deixou
a miséria no Piauí e chegou a São Paulo. Eram tem-
pos do chamado milagre econômico, ela sonhava
com uma vida melhor. Mas igual a outros que per-
correram a mesma trajetória, não encontrou exa-
tamente o que esperava. Quando vieram os anos
80 - a década perdida pela estagnação econômica
-, a maioria dos migrantes amargou anos difíceis
e engrossou a massa de trabalhadores informais
que ocupou as calçadas para vender toda sorte de
bugigangas. A realidade dessa faixa da popula-
ção começou a mudar a partir de 1994, com o lan-
çamento do Plano Real e o controle da inflação. "A

estabilidade trouxe uma mudança estrutural na
economia", diz o economista e demógrafo Harol-
do Torres. "E ela foi fundamental para ampliar a
renda e o poder de compra na base da pirâmide."
Nos últimos 15 anos, o salário mínimo passou a
subir acima da inflação e os preços agrícolas, abai-
xo dela. A nova matemática permitiu que os mais
pobres gastassem menos com comida e tivessem
uma sobra de recursos para adquirir bens antes
inacessíveis. Foi só nessa época que Maria Inês co-
meçou a sonhar em ter uma casa própria. "Cheguei
a pensar que ia viver de aluguel a vida inteira", diz.

Uma das mudanças mais importantes nes-
se processo de transformação social foi o acesso à
educação. Entre 1981 e 2008, o índice de trabalha-
dores com ensino médio completo subiu de 16,6%
para 38,3%. Um adulto hoje na faixa de 50 anos
tem cerca de oito anos de estudo. Mas os filhos de-
les ficaram no mínimo 12 anos nos bancos escola-
res. Patrícia, de 28 anos, namorada de Gonçalves e
filha de Maria Inês, foi mais além. Tem 20 anos de
estudos completos - até o momento. Maria Inês fez
um esforço pessoal para garantir a Patrícia o estudo
que não teve. Adiou a compra do carro e o término
da construção da casa, mas colocou a filha em colé-
gio particular e pagou sua faculdade. Formada em
administração, Patrícia começou a trabalhar como
supervisora numa consultoria. Com o próprio di-
nheiro, concluiu também a faculdade de recursos
humanos. Pesquisas indicam que cada ano a mais
de estudo representa um acréscimo de 15% na renda.

Com mais educação e ganhando tanto ou
mais do que os pais, a opinião dos filhos da nova
classe média é decisiva nos hábitos de consumo da
família. "Quando tenho dúvidas na hora de me deci-
dir por uma compra, é minha filha quem me ajuda",
diz Maria Inês. Além disso, também criaram novos
estilos de vida, que mudaram radicalmente o coti-
diano na periferia. Para mulheres como Patrícia, a
renda adicional e o conhecimento obtido a partir dos
bancos escolares lhe renderam autoestima e liber-
dade para fazer as próprias escolhas - o que com-
prar e quando comprar, e também quando casar e
ter filhos. Para os estudiosos, fenômenos tão distin-
tos como a queda na taxa de fertilidade (que caiu de
2,9 para 1,9 filho em dez anos) e o boom de salões de
beleza são reflexos dessa transformação educacio-
nal a curto e médio prazo. Três milhões de estudan-
tes matriculados em uma das quase 2 mil universi-
dades privadas no Brasil estão traçando a mesma
trajetória de Patrícia. Mauro Piacitelli é um deles.



CARVÃO CREPITANDO, O AROMA DO
churrasco pelo quintal, netos pulando na
piscina, filhos dando boas risadas sob um

céu azul. Para Elieser Santos de Almeida, não há
cena que mais emocione e dê sentido aos seus 61
anos do que ver os amigos, os vizinhos e a família
reunidos em sua casa. Não que os encontros se-
jam raros. Almeida e cinco de seus seis filhos mo-
ram no mesmo lugar - o Villa Flora, residencial
localizado em Sumaré, no interior de São Paulo.
A família inteira deixou a capital atrás dele e da
mãe, Marta, 65 anos. O casal se mudou para lá em
2001. Marely, 34 anos, adquiriu uma casa bem ao
lado - o que permitiu uma reforma para acomo-
dar melhor as visitas. Construiu-se uma cozinha
única para as duas casas, mais a churrasqueira
e a piscina. Edgar, 40 anos, comprou outra casa
a pouco mais de 50 metros dali. O primogênito,
Elieser Jr., 41 fixou-se a poucas quadras. Os mais
novos - Marisa, 27, e Eduardo, 29 - ainda moram
com os pais, mas Eduardo vai se casar no ano que
vem e já está pagando um apartamento nas imedia-
ções. Só Marta, 38, a filha mais velha, ainda vive na
capital. "Na maioria dos lugares, as pessoas nem
sabem o nome do vizinho", diz Almeida. "Aqui,
além de todo mundo se conhecer, a família fica uni-
da. Família foi feita para isso: para dividir a vida."

A filosofia dos Almeida define o pensamen-
to - e o comportamento - de boa parte dos mem-
bros da nova classe média. Os laços de convivên-
cia são altamente valorizados. Tanto é assim que
mais de 40% deles moram a menos de 210 metros
de algum membro da família e 18% dividem es-
paço no mesmo lote, de acordo com pesquisa da
consultoria paulistana Plano CDE. O que isso sig-
nifica? Que há todo um conjunto de relações nes-
sa convivência - filhos cuidam dos pais, avós, de
netos, há troca de comida, de pequenos agrados,

como bolos e doces, de empréstimos de dinheiro.
Segundo Haroldo Torres, diretor da Plano CDE, a
grande maioria das empresas ainda não percebeu
a importância dos laços de afeto para essa camada
da população. Ciente disso, a Serasa Experian lan-
çou há seis meses um serviço de informação de cré-
dito que contempla o perfil do clã familiar, em vez
do individual. "As empresas mais agressivas, entre
varejistas e bancos, já levam em conta essa variável
como indutor do crédito", afirma Ricardo Loureiro,
diretor da Serasa. "Será cada vez mais fundamental
em um mercado com rendas informais." Em seu
programa de microcrédito, o Unibanco entendeu
que essas relações chegam aos vizinhos e amigos.
Quem avalia e libera o crédito são jovens morado-
res que vivem em comunidades da periferia. Caso
alguém se torne inadimplente, a cobrança jamais
é feita por telefone. O credor visita o devedor e, du-
rante um cafezinho, lembra-o do compromisso as-
sumido não só com o banco, mas com ele próprio.

Foi a construtora Rossi que ergueu o Villa
Flora onde vive a família Almeida. O empreendi-
mento foi concebido para atender ao bolso, às aspi-
rações sociais e ao senso de união das famílias da
nova classe média. Casas e apartamentos ali têm en-
tre 46 e 115 m2 e custam entre R$ 90 mil e R$ 130 mil.
As parcelas dos imóveis mais caros, com três quar-
tos e suíte, oscilam entre R$ 700 e R$ 800. Seus blo-
cos de apartamentos com sacadas e casas de janelas
amplas lembram os subúrbios americanos. Nada
delimita onde termina uma propriedade e começa a
outra. No local há centro comercial, capela e salão de
festas. Para erguer o Villa Flora, executivos da Ros-
si buscaram inspiração no México, onde um boom
imobiliário popularizou a casa própria com empre-
endimentos voltados à socialização dos moradores.
Mas a versão brasileira trouxe inovações. Quem
apresentava um novo morador ganhava desconto
nas prestações. Cerca de 30% dos proprietários fo-
ram indicados. Para organizar a vida social, a cons-
trutora buscou apoio de uma ONG, a Gira Sonhos,
formada por sociólogos, psicólogos e artistas plásti-
cos que acompanharam o treinamento dos correto-
res, as obras e até a criação do calendário de festas do
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Cursa o primeiro ano do curso Rede de Computadores
em uma instituição de ensino superior pouco conhe-
cida. "Quero um diploma para tentar melhorar o sa-
lário e ampliar as possibilidades de trabalho", afirma.

Piacitelli é um típico representante dos jovens da
classe C que ingressam nas faculdades particulares to-
dos os anos. Começou trabalhando aos 13 anos como office
boy numa empresa de informática. Depois de concluir o
ensino médio, continuou trabalhando para se sustentar.
Esperou 12 anos antes de conseguir um salário que ga-
rantisse o pagamento da mensalidade. Nas dez maiores
faculdades privadas voltadas à classe C, cerca de 80% dos
alunos cumprem a mesma trajetória de Piacitelli - traba-
lham para custear os estudos. Preços acessíveis e horá-
rios flexíveis são base para o sucesso dessas instituições.

Quem melhor soube se adaptar a alunos como Mau-
ro foi a Anhanguera, a maior faculdade particular do país,
instalada em São Paulo e em outros três estados brasileiros.
Os alunos pagam cerca de R$ 380 para freqüentar um de
seus cursos - 40% mais baratos do que a média do mercado.
Para acertar a planilha de custos a essa realidade, a Anhan-
guera foi na contramão das faculdades que prezam uma
formação acadêmica. Entre seus 8 mil docentes, apenas 35%
têm mestrado ou doutorado. Os demais concluíram alguma
especialização - o que traz alívio para a folha de pagamento.
Além disso, o número médio de alunos por sala de aula é de
56 - quase 30% acima da média nacional. Com maior apro-
veitamento de espaço e de professores, a Anhanguera conse-
gue baixar as mensalidades e receber quem espera obter um
tão sonhado diploma. "Para a maioria dos nossos alunos, é



a primeira vez que alguém de sua família vai para
a faculdade", diz Antônio Carbonari, professor de
matemática que fundou a faculdade há dez anos.

Há, porém, um problema. Sete em cada dez
alunos chegam a essas faculdades depois de pas-
sar alguns anos longe dos estudos, como é o caso de
Piacitelli. Por causa disso, há dificuldade de acom-
panhar o ritmo. Para contornar o problema, as uni-
versidades precisaram reformular seus currículos.
Em algumas, aulas extras tentam suprir a defasa-
gem. Os alunos do primeiro ano são obrigados a
freqüentar classes extras de matemática, português
e biologia. "Nosso objetivo não é formar doutores,
mas profissionais qualificados para o mercado",
diz Higino Viegas, diretor-executivo do Grupo Es-
tado, que também tem faculdades voltadas para
a nova classe média. "Eles se esforçam para pagar
os estudos porque sabem que isso terá um impac-
to no salário." E terá também, como contrapartida,
um impacto social. O pagamento de contas é um
capítulo especial na história da classe C. Criou-se
o senso comum de que os mais pobres, por nature-
za, não são bons pagadores. Mas a idéia não passa
de preconceito. "Como qualquer pessoa honesta,
a classe C paga se tem dinheiro e não paga se não
tem, simples assim", diz Fábio Pina, sócio da FFA,
consultoria econômica da Federação do Comér-
cio do Estado de São Paulo. A diferença entre ela e
as classes A e B é a lógica com que define a lista de
prioridades na hora de saldar as dívidas. Na pes-
quisa conduzida pela McCann Erickson, metade
dos entrevistados declarou que paga primeiro os
parentes e os amigos mais próximos quando o or-
çamento aperta. É assim porque são justamente os
mais próximos que os apoiam nos momentos mais
difíceis. Quase ninguém cogita em tomar um em-
préstimo no mercado financeiro. Segundo o mesmo
levantamento, 81% dos entrevistados afirmam que
o banco é o último lugar onde vão pedir dinheiro
emprestado - apesar de 64% já ter conta corrente e
acesso a serviços financeiros. A regra para a classe



C na sua relação com lojas, bancos, empresas ou
marcas é muito clara: se não há convívio ou laço
afetivo, então também não há compromisso. Mas
se o laço for estabelecido, o cliente pode oferecer
uma fidelidade que extrapola qualquer expectativa.

Div idas__A história relatada pela dentista e
empresária Carla Sarli é um exemplo. Desde a for-
matura, na metade da década de 90, ela desejava
trabalhar em bairros pobres. Sabia por experiência
própria como a vida podia ser dura na periferia.
Filha de um motorista e de uma dona de casa, saía
com um isopor vendendo água pelas ruas para se
sustentar durante a faculdade. Assim que se for-
mou, montou um consultório dentário numa sala
alugada no andar superior de uma padaria, no
bairro de Vila Císper, na Zona Leste de São Paulo.

Em meados de 1996, quando estava fechando
o consultório ao final de mais uma jornada diária,
Carla foi abordada por um homem de meia-idade.
"Doutora, preciso que me arranque um dente", dis-
se. "Já estive em quatro consultórios, e ninguém quis
me atender porque não tenho dinheiro. Mas pro-
meto: assim que tiver, volto aqui e lhe pago." Embo-
ra cansada, Carla matutou: "Tudo bem, vou fazer a
boa ação do dia". Cinco anos depois, quando a clínica
havia crescido e mudado de endereço, Carla rece-
beu da secretária o recado de que havia um homem
à sua procura:" Vestido de terno e gravata, o cliente
sem dinheiro retornava para pagar a dívida - não
em dobro, mas em múltiplos. Ele havia se tornado
pastor, estava com o dinheiro na mão para quitar a
dívida, e também queria autorização para indicar
o consultório aos seus fiéis. "Ele me mandou uma
igreja inteira de clientes", diz Carla, que hoje tem-,
mais de uma centena de franquias de seus consul-
tórios espalhada pelas periferias do país. São mais
de 2 milhões de clientes que buscam seus serviços
de odontologia. "E não é para arrancar dente. Que-
rem botar aparelho e até fazer clareamento, algo im-
pensável há alguns anos." Do mesmo modo que os
clientes de Carla buscam por serviços com que antes
não podiam nem sonhar, a telefonista Neusa Passos
também nunca pensou em ter computador em casa.



AS SUTILEZAS DO COMPORTAMENTO
da nova classe média podem surpreender
até aquelas empresas que já a têm como

público-alvo há mais tempo. Há dois anos, a Proc-
ter & Gamble, a maior empresa mundial de itens
de consumo, queria aumentar a penetração das
escovas de dente Oral B nas casas da classe C. Para
tanto, fez algo trivial para quando se quer vender
mais: lançou uma promoção de três escovas numa
mesma embalagem pelo preço de duas. Causou
estranheza aos executivos, entretanto, que as uni-
dades encalhassem nas prateleiras. A empresa
encomendou uma pesquisa para saber o porquê.
A descoberta: nas embalagens, eram agrupadas es-
covas de dentes com o cabo de mesma cor. Por que
não vendia? Nas casas de classe C, todos dividem o
mesmo banheiro e, por isso, ter escovas de cores di-
ferentes é fundamental para diferenciar cada uma.
Quando simplesmente efetuaram a mudança, in-
troduzindo cores diferentes, as vendas dispararam.

Essa história ilustra a importância de uma
empresa de consumo manter um pé no ponto de
venda e o outro dentro da casa do consumidor.
"Não é possível entender um cliente sentado num
escritório. Temos de ir a campo", diz o egípcio Ta-
rek Farahat, presidente da subsidiária brasileira
da P&G. Ele fala com conhecimento de causa. Ir até
o supermercado é uma rotina diária para Farahat
e todos os diretores da empresa no país. De paletó e
camisa, Farahat costuma caminhar discretamente

OLHO NA PRATELEIRA, Tarek Farahat, presidente da P&G,
engata longas conversas com clientes de suas marcas. "Tenho
de dar um jeito nesse cabelo e ficar linda", diz Antônia Coelho,

segurando um dos xampus mais caros. "Os consumidores de
classe C querem tecnologia - e pagam por isso", diz Farahat

pelos corredores dos supermercados. Observa de-
talhes como a exposição dos produtos, quanto tem-
po as pessoas olham para eles e quais aqueles que
chamam mais a atenção entre as milhares de possi-
bilidades. "Há dez anos não havia sequer a metade
dos produtos que existem hoje em cada categoria",
diz ele, apontando para a prateleira onde se encon-
tram xampus que vão de R$ 3 a R$ 30. "Foi a classe
C que impulsionou essa variedade, porque a gran-
de escala possibilita o investimento em inovação."

Ao perceber um consumidor rondando algu-
ma das prateleiras onde estão expostos os produtos
da Procter, ele se aproxima e, em português fluente,
se apresenta e engaja-se num papo de dez minutos.
Como fez com dona Antônia Coelho, que revelou
seus critérios para escolher um produto. É assim a
rotina diária de Farahat. Foi dessa maneira infor-
mal que vieram soluções simples, mas de grande
impacto. As pesquisas mostravam, por exemplo,
que 65% dos consumidores da classe C fazem suas
compras perto de casa - e a pé. De posse dessa in-
formação, a empresa lançou pacotes de fraldas com
40 unidades, assim as pessoas poderiam ir menos
vezes ao supermercado. Foi por meio da observação
que a Procter chegou à constatação de que elas não
podiam comprar o modelo, apelidado de Pacotão,
porque não conseguiam carregá-lo com o restante
das compras. O acréscimo de uma alça ao pacote, tor-
nando-o mais fácil de levar, fez com que esse modelo
correspondesse hoje a 60% das vendas de fraldas.

Embora com atraso em relação à arquirrival
Unilever, a Procter tenta desvendar com obsessão
o consumidor em países emergentes. Uma das van-
tagens desse conhecimento adquirido é conseguir
tornar-se ágil no processo de inovação. Ainda no
segmento de fraldas, uma pesquisa encomendada
pela empresa mostrou que um dos desejos de todas
as consumidoras - independente da classe social
- seria sentir o toque de pano nas fraldas descartá-
veis, feitas de plástico. Do ponto de vista da tecnolo-
gia, tudo foi resolvido rapidamente, revestindo as
fraldas com uma película de tecido. Porém, isso re-
sultou num aumento de custo que impossibilitava a
comercialização para a classe C. Foram necessários
novos testes e experimentações até que se chegasse
a um resultado que não só se assemelhasse ao toque
do pano mas também fosse mais barata. A solução
consistiu em pequenas ranhuras no próprio plás-
tico. Diz Hernan Brito, diretor de uma das fábricas
da empresa: "O consumidor de classe C é exigen-
te. E isso nos move a sermos ainda mais criativos".



Invariavelmente, ela perde a hora. O que lhe vem à mente
nessas ocasiões é: "Não deveria ter ficado até tão tarde na
internet". Pula da cama, vai para o chuveiro e, depois, dire-
to para a cozinha preparar o almoço. Aos 50 anos - ou "cin-
co-ponto-zero", como prefere -, Neusa divide um quarto,
sala e cozinha, no porão de uma casa do bairro de Pirituba,
em São Paulo, com Kelly, a filha caçula, e Júlia, a neta de 3
anos. Divorciada do primeiro marido, com quem teve seus
três filhos, e viúva do segundo, Neusa é a típica represen-
tante das mulheres da nova classe média. Se antes estava
relegada aos afazeres domésticos, hoje não mexe somente
nas panelas mas também com o computador. Desde que
comprou o seu, há um ano, não são raros os sábados em
que vara a noite navegando na internet. "Fico batendo papo
no MSN e no Tacebox'", diz, referindo-se à rede de relacio-

namentos Facebook, comunidade cujo nome ainda se atra-
palha para pronunciar, mas da qual faz parte há seis meses.

Cerca de 30% dos lares da classe C têm pelo menos
um computador. Alguns já contam com dois. Sua relação
com a internet é peculiar. Enquanto o usuário das classes
A e B acessa em média nove páginas cada vez que entra na
rede, o da classe C acessa quatro - sendo que pelo menos
duas são de redes sociais. 'A classe A usa o computador para
se comunicar com o mundo", diz Carolina Escorei, diretora
da consultoria A Ponte. "Já a classe C entra na internet para
se comunicar com quem conhece e com sua comunidade."

Um dos melhores exemplos sobre o potencial da
internet para os negócios com a classe C vem da D'Avó,
rede de supermercados com dez unidades em bairros da
periferia de São Paulo. Há três anos, a rede criou um ca-



dastro online para os clientes interessados em
receber ofertas por e-mail. São disparados cerca
de três e-mails diariamente, com as promoções
nas lojas, os eventos do supermercado e as ofer-
tas do site. Parece muito? Também parecia para
a Enken, agência especializada em mídia digital
contratada pelo D'Avó para dar suporte ao site. "A
experiência que tínhamos mostrava que quan-
do você dispara muitos e-mails, as pessoas ficam
incomodadas e tiram os nomes do cadastro", diz
David Reck, diretor da agência. Na prática, po-
rém, o senso comum caiu por terra. Reck foi sur-
preendido com o fato de que poucos optavam
por sair. Um dia o servidor entrou em pane e não
foi possível enviar os e-mails. Foi o caos. Chove-
ram mensagens e ligações de clientes querendo
saber por que não tinham recebido o e-mail. Na-
quele dia, as lojas registraram queda nas vendas.

Intemet à mesa_Outro caso que ilustra como
a classe C está cada vez mais próxima da internet
vem da Nestlé, fabricante de alimentos que decidiu
utilizar esse meio para divulgar o lançamento de um
novo sabor para a sobremesa láctea Chandelle. Ofe-
receu 3,5 mil potes de graça aos 18 mil clientes cadas-
trados em seu mailing. Para receber um pote, bastava
imprimir o e-mail da promoção e apresentá-lo no bal-
cão do supermercado. A coordenação do lançamento
calculou que o estoque duraria um mês. Durou uma
semana. Foi o tempo necessário para que mais de
20% dos nomes do mailing imprimissem os cupons.
"É pelo menos o dobro do índice de leitura registra-
do nas promoções para as classes A e B", diz Reck.

Mas quem primeiro entendeu o potencial do
computador para a classe C foi a Positivo Informáti-
ca. Em 2003, a empresa, até então especializada em
vender computadores sob encomenda para o go-
verno, sofreu dois baques. O primeiro foi a explosão
do dólar, que passou do patamar de R$ 2 para R$ 4,
o que encareceu dramaticamente a importação de
componentes. O segundo foi a transição do governo
de Fernando Henrique Cardoso para o de Lula, que
paralisou as encomendas. A Positivo praticamen-



te estancou e seus executivos foram compelidos a
buscar alternativas. "Havia algum tempo, tínha-
mos acesso a pesquisas que mostravam o interesse
da classe C em ter o primeiro computador", diz Hé-
lio Rotenberg, fundador e presidente da Positivo.
"Existia o desejo, mas não havia a oferta porque os
computadores custavam caro, bem mais que R$ 2
mil." O que fez a Positivo? Decidiu desenvolver o
primeiro modelo que coubesse no bolso dos brasi-
leiros mais pobres: escolheu um disco rígido menor,
reduziu a memória e optou por um monitor de 14
polegadas. O resultado foi um equipamento de R$
1,7 mil - o mais barato até então. Nesse meio-tempo,
a diretoria comercial negociou com redes de varejo,
como Casas Bahia, Magazine Luiza e Ponto Frio, para
que reduzissem as margens no preço final. No Natal
daquele ano, as vendas de computadores para a bai-
xa renda dispararam - e nunca mais estancaram.

"Como comprar um computador ainda
é suado, sua presença mobiliza os lares da clas-
se C", diz Rotenberg. "Ocupa o centro das aten-
ções, não raro, o centro da sala - o mesmo papel
de destaque da TV a partir dos anos 60." Na casa
de Neusa é exatamente assim. Nos almoços de do-
mingo, seu filho Mareio sempre aparece acom-
panhado de seus quatro filhos, sobraçando um
netbook. Na sala, a televisão está ligada, mas seus
olhares estão fixos nos vídeos exibidos pelos sites.

Fartura na despensa_o domingo na casa de
Neusa mostra como as mudanças na vida da classe
C já estão instaladas nos detalhes da rotina. Nesse
dia, a casa recebe até 13 pessoas, que se espremem
entre as seis cadeiras da cozinha e as duas poltro-
nas da sala. Neusa nunca sabe quem vai chegar,
por isso vai para o fogão preparar comida em gran-
de quantidade. "Sempre tem gente aqui em casa",
diz, enquanto tempera pedaços de frango com vi-
nagre e alho. "Aqui ninguém morre de solidão." E
nem de fome ou sede. Uma panela está reservada
para o arroz. Na outra, ferve a água onde será co-
zida a massa. Na terceira boca do fogão, borbulha
o molho de carne - sim, serão dois carboidratos
e dois tipos de carne para o almoço. Fartura, na
nova classe média, é sinal de prosperidade. As
mãos ágeis de dona Neusa deixam tudo pronto
bem mais rápido que no passado. Hoje ela não cor-
ta mais tomate e cebolinhas. Há dois anos trocou
o extrato de tomate pelo molho pronto. O Tang de
manga, antes sua bebida favorita, foi substituído
pelo suco pronto de caju - três vezes mais caro.

Enquanto cozinha, Neusa fala sobre essas pe-
quenas conquistas, de trocar produtos simples por ou-
tros mais elaborados. Há algumas semanas, a neta Jú-
lia completou 3 anos e pela primeira vez a família teve
dinheiro para dar uma festa. Foram 1,5 mil salgados,
100 sanduíches, 60 litros de refrigerante e um bolo de
dez quilos - para 50 convidados. Para consumir tudo
aquilo, cada pessoa deveria comer 30 salgados, dois
sanduíches, duas fatias de bolo grandes e um litro de
refrigerante. "Melhor que sobre do que falte", diz Neu-
sa. Sobrou. Todo mundo saiu da casa com um prato
de salgados e doces. Ao todo, foram gastos mais de R$
700. 'Ano que vem, contrato um bufê", diz Kelly, que
organizou tudo. Nos últimos anos, uma série de ser-
viços proliferou pelas periferias das grandes cidades,
como essa em que vive a família de Neusa. Bufês, sa-
lões de beleza, lojas de lingerie, lan houses espalharam-
se como cogumelos. O que os moradores não sabem
é que a soma do aumento da renda - de pessoas como
Neusa - com a criação de serviços - como o que Kelly
pretende contratar - criaram mais riqueza nas perife-
rias do que nas capitais, segundo um levantamento da
Fundação Getulio Vargas. Significa que a prosperida-
de avança bem mais rápido em São Caetano, na Gran-
de São Paulo, do que nas áreas mais nobres da capital
paulista. Por causa desse fenômeno, a crise financeira
sequer chegou às periferias das capitais, É possível que
essa mudança seja o prenuncio de uma nova etapa na
ascensão da classe C. "Até agora, foi possível levar os
mercados aos mais pobres, para que eles se tornas-
sem consumidores", diz Marcelo Neri. "Num futuro
próximo, talvez seja possível levar os mais pobres
aos mercados para que se tornem empreendedores."

Se depender de Neusa, esse caminho já está
sendo trilhado. A pia da cozinha, onde se escora para
lavar a louça, está com os dias contados. "Vou trocar
por uma de mármore", diz. Nada mal para quem, há
30 anos, criou os filhos lavando a louça no tanque
porque não tinha pia. Ela também cultiva outros
projetos ambiciosos. Planeja comprar um carro,
entrar numa faculdade - "Acho que de psicologia"
-, aprender inglês e fazer um curso de cabeleireira.
Quem sabe, ter o próprio salão. "Vamos ver qual
desses sonhos acontece primeiro", diz, enquanto
prova o molho. Não importa se como consumidor
ou como empreendedor, a maior mudança causada
pela ascensão da classe C é o fato de que agora 94
milhões de brasileiros como Neusa, Dione, Mau-
ro e Wagner podem sonhar sonhos possíveis.
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