
O fenômeno de ascensão so-
cial das classes menos abasta-
das não é de hoje. O passapor-
te para a mobilidade social
foi carimbado 16 anos atrás,
em 1994, quando foi criado o
Plano Real, um conjunto de
medidas para estabilizar a
economia brasileira que vivia
sob a batuta da hiperinflação.

Num primeiro momento,
todas as camadas sociais sen-
tiram no bolso os efeitos dos
ganhos de renda. De um dia
para outro aumentaram em
40% seu poder de compra, já
que essa era a taxa mensal de
inflação naquela época.

Daí para frente, os ganhos
de renda cresceram, princi-
palmente para as classes de
menor poder aquisitivo, cujo
consumo está concentrado
em itens de primeira necessi-
dade, como alimentos, e que
tinham os preços mais afeta-
dos pela hiperinflação.

Nos últimos anos, com a
volta do crescimento econô-
mico e, consequentemente,
o aumento do emprego e da
renda, o que se viu foi a explo-
são da classe C no mercado
de consumo. Hoje ela é qua-
se a metade da população
brasileira. Agora, com a volta
do crédito de longo prazo, a
classe D também passa a ter
relevância no consumo do-
méstico.

Depois do micro-ondas,
planos para TV de LCD

Depois de fisgar a classe C, as em-
presas se dedicam a redesenhar
linhas de produtos e até fazem
aquisições de companhias con-
correntes para se aproximar da
classe D. O objetivo é conquistar
essa população com renda men-
sal familiar entre um e três salá-
rios mínimos, antes uma ilustre
desconhecida do mercado de
consumo.

No mês passado, o Magazine
Luiza, rede varejista de móveis e
eletrodomésticos de Franca
(SP), comprou as Lojas Maia,
com 141 unidades espalhadas pe-

los nove Estados do Nordeste. O
negócio, além de ser uma reação
ao movimento de consolidação
do setor detonado pela união do
Pão de Açúcar com as Casas
Bahia, tem como meta incorpo-
rar novos consumidores da clas-
ses de menor renda.

O negócio trouxe para o Maga-
zine 3,8 milhões de consumido-
res, antigos clientes das Lojas
Maia, a maioria das classes C e D.
“Queremos ter, cada vez mais,
um número maior de clientes da
classe D”, confirma o superinten-
dente da empresa, Marcelo Sil-

va. Pesquisas mostram que a
maior parte dessa população es-
tá concentrada no Nordeste.

Para Silva, a classe D é transitó-
ria. Isto é, se o crescimento do
emprego e da renda na econo-

mia forem mantidos nos próxi-
mos anos, rapidamente a popula-
ção da classe D vai migrar para a
classe C e assim por diante. Por
isso, o mix de produtos ofereci-
dos nas lojas da rede recém ad-
quirida não será muito diferente
do Magazine Luiza. “A classe D
também quer ter TV de LCD.”

Enquanto esse consumidor
não tem renda suficiente para
comprar TV de LCD, ele leva pa-
ra casa a TV de tubo. Por isso que
a Semp Toshiba manteve a fabri-
cação desse produto, embora vá-
rios concorrentes tenham tira-

do de linha. “O Brasil com S com-
pra TV de tubo”, diz o vice-presi-
dente de Marketing e vendas da
companhia, Caio Ortiz. Ele ob-
serva que, ao circular nas lojas
das grandes capitais parece que
o produto está fora do mercado.
Mas, não é essa a realidade das
cidades menores, onde predomi-
na a população de classe D.

No ano passado foram vendi-
dos 5,5 milhões de TVs de tubo e
a perspectiva para este ano é pro-
duzir entre 4,5 e 5 milhões. “Não
vamos parar de fabricar TV de
tubo tão cedo”, afirma Ortiz.

Já a Positivo Informática adap-
tou o computador, o grande so-
nho de consumo da classe D, pa-
ra esse estrato da população. Cé-
sar Aymore, diretor de Marke-
ting da empresa, informa que fo-
ram criados dois modelos: o PC
Fácil, computador com uma lin-
guagem autoexplicativa, e o PC
da Família, desenhado para ser
usado por várias pessoas. / M.C.

Empresas lançam produtos de olho na nova escala social

Classe D já
supera B
em poder
de consumo
Pela primeira vez essa faixa ocupa segundo
lugar no ranking, atrás apenas da Classe C
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Pela primeira vez neste ano, a
massa de renda das famílias
da classe D vai ultrapassar a
da classe B, apontam cálculos
do instituto de pesquisas Data
Popular. Em 2010, as famílias
com ganho mensal entre R$
511 e R$ 1.530 têm para gastar
com produtos e serviços R$
381,2 bilhões ou 28% da massa
total de rendimentos de R$
1,380 trilhão. Enquanto isso, a
classe B vai ter R$ 329,5 bi-
lhões (24%). A classe B tem
renda entre R$ 5.101 e R$
10.200.

O maior potencial de com-
pras, no entanto, continua no
bolso da classe C: R$ 427,6 bi-
lhões. “Mas é a primeira vez que
a classe D passa a ser o segundo
maior estrato social em termos
de consumo”, afirma o sócio dire-
tor do Data Popular e responsá-
vel pelos cálculos, Renato Mei-
relles. Ele considerou nos cálcu-
los a expectativa de 7% para o
crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB) neste ano.

De oito categorias de produ-
tos avaliados pelo instituto de
pesquisas, em quatro delas o po-
tencial de consumo da classe D
supera o da B para este ano. São
elas: alimentação dentro do lar
(R$ 68,2 bilhões); vestuário e
acessórios (R$ 12,7 bilhões); mó-
veis, eletrodomésticos e eletrô-
nicos para o lar (R$ 16,3 bilhões)
e remédios (R$ 9,9 bilhões).

Em artigos de higiene, cuida-
dos pessoais e limpeza do lar, os
potenciais de consumo das clas-
ses D e B são idênticos (R$ 11 bi-
lhões). Os gastos da classe B são
maiores que os da D em itens di-
ferenciados: a alimentação fora
do lar; lazer, cultura e viagens e
despesas com veículo próprio.

A dança das cadeiras das clas-
ses sociais no ranking do poten-
cial de consumo reflete, segun-
do Meirelles, as condições favo-
ráveis da macroeconomia para
as camadas de menor renda. Isto
é, o aumento do salário mínimo,
benefícios sociais, como o Bolsa
Família, e a geração de empregos
formais.

Entre abril de 2003 e janeiro
deste ano, o salário mínimo teve
aumento real (acima da inflação
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC,
que avalia o custo de vida para as
famílias com renda entre um e
seis salários mínimos), de 53,7%.
“Nenhuma categoria teve esse
ganho de renda no mesmo perío-
do”, observa o assessor do Depar-
tamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos
(Dieese), Sérgio Mendonça. Ele
explica que geralmente a renda
da classe D está atrelada ao salá-
rio mínimo.

Só em janeiro deste ano, por
exemplo, foram injetados na eco-
nomia R$ 26,6 bilhões ou 0,70%

do PIB por causa do reajuste de
9,67% do mínimo. Muito prova-
velmente esse montante foi para
as famílias de menor renda.

Além do ganho real do salário
mínimo, Mendonça acrescenta
dois ingredientes que turbinam
o potencial de consumo da baixa
renda: a criação de empregos for-

mais e o crédito consignado,
aquele com taxa de juros menor
em relação à média do mercado,
pois o pagamento é feito com
desconto na folha de salário das
empresas. “Trata-se de uma
combinação virtuosa para consu-
mo”, diz o economista.

Para Meirelles, do Data Popu-
lar, a classe D vive um momento
inusitado: tem renda e carência
de produtos. Pesquisa nacional
feita pelo instituto no segundo
semestre do ano passado com 5
mil entrevistados de todos os es-
tratos sociais revela que o déficit
de produtos das famílias da clas-
se D é gigantesco, quando com-
parado com o da classe C.

De acordo com a enquete, 81%
das famílias da classe D não têm
forno de micro-ondas e aspira-
dor de pó; 82% não possuem TV
de LCD(com monitor de cristal
líquido, na sigla em inglês) ou de
plasma e computador. Já 49%
ainda não compraram lavadora
de roupa e geladeira. Na classe
C, faltam aspirador de pó e forno
micro-ondas em 42% dos lares;
TV de plasma ou LCD e computa-
dor em 40% das casas; geladeira
e máquina de lavar roupa em 14%
das famílias.

Meirelles observa que, no caso
da classe D, a combinação de po-
der de compra com carência de
produto faz com que a renda se
transforme rapidamente em con-
sumo. “Já para a classe C, boa
parte das compras é de reposi-
ção de produtos”, diz o diretor
do Data Popular. Normalmente
esse tipo de compra leva mais
tempo para ser feita, mas o valor

do produto adquirido é maior. É
que, quando o consumidor com-
pra o segundo produto, ele bus-
ca equipamento com mais recur-
sos, no caso de eletrodomésti-
cos e eletroeletrônicos.

A máquina de lavar roupa é a
estrela do consumo da classe D
neste ano. No primeiro semes-
tre, o instituto de pesquisas tam-
bém ouviu 5 mil pessoas de to-
dos os estratos sociais no País
para saber a pretensão de com-
pra do brasileiro. Constatou, por
exemplo, que 41% das famílias
da classe D pretendem comprar
máquina de lavar em 2010. O re-
sultado é quase equivalente à
pretensão de compra da classe C
para o mesmo produto (49%).

Depois da máquina de lavar, o
formo de micro-ondas é o eletro-
doméstico mais desejado pela
classe D, com intenção de com-
pra de 37% das famílias desse es-
trato social, seguido pela geladei-
ra (35%), computador (29%), as-
pirador de pó (28%) e televisão
de LCD ou plasma (23%), aponta
a pesquisa.

Supermercados. Ao mesmo
tempo que o consumidor de bai-
xa renda traça planos para ter a
primeira máquina de lavar, ele já
ampliou as compras de produtos
básicos: alimentos, bebidas e ar-
tigos de higiene e limpeza. No
primeiro trimestre, as classes D
e E aumentaram em 18% a quanti-
dade de produtos de uma cesta
com 100 itens básicos e em 15%
em valor na comparação com os
mesmos meses de 2009, mostra
pesquisa da Kantar Worldpanel.

No mesmo período, a classe C
aumentou em 16% os volumes e
em 14% os valores e as classes A e
B, em 11% e 15%, respectivamen-
te.

“As classes de menor renda (D
e E) foram as que mais incremen-
taram as compras de alimentos,
bebidas e produtos de higiene e

limpeza no primeiro trimestre
deste ano”, afirma a diretora co-
mercial do instituto de pesquisa,
Christine Pereira. Ela observa
que o aumento da renda dos es-
tratos sociais de menor poder
aquisitivo permitiu aumentar a
aquisição de alimentos mais so-
fisticados.

Fim do ciclo de
inflação elevou
a renda no País

● Sonho de consumo
Comprar máquina de lavar
roupa este ano é a meta de 41%
das famílias da classe D, enquan-
to 37% planejam ter micro-ondas
e 29% adquirir o primeiro compu-
tador, diz o Data Popular.

● Linhas básicas ● Computador do vizinho
À exemplo do que ocorreu com a
entrada da TV no mercado nos
anos 50, hoje as famílias de
baixa renda fazem uso
compartilhado do computador
com vizinhos, amigos e parentes

Avanço. Danilo Santos, a esposa Rita e os quatro filhos: o primeiro micro-ondas ‘zero quilômetro’ foi adquirido à vista

No fim do ano passado, o vende-
dor de equipamentos de seguran-
ça Danilo Santos da Silva Rego,
de 27 anos, conseguiu comprar
um forno de micro-ondas “zero
quilômetro”. Fez a compra à vis-
ta, com o ganho de renda obtido
do dissídio salarial.

“Fiz uma boa compra”, diz ele.
Agora, com a metade do valor do

décimo terceiro salário – normal-
mente pago em setembro pela
empresa onde trabalha –, Rego
pretende adquirir um guarda-
roupa. Sua mulher, Rita de Cás-
sia Martins, de 27 anos, já foi à
loja escolher o produto e desco-
briu que, na compra do guarda-
roupa, que custa R$ 560, pode
ganhar a cama de casal.

Rego, que tem ainda duas fi-
lhas e um casal de enteados, é o
retrato de típica família de classe
D, que começa a equipar a casa
antes de ter um imóvel próprio.
Com renda mensal de R$ 1.200,
ele não tem casa própria, carro
ou TV de plasma. A máquina de
lavar, ele comprou usada e o tele-
visor é de tubo. Mas não desiste
de sonhar. “Quero ter uma TV
de LCD e um aparelho de som.
Não tenho previsão de quando
vou comprar. Não é um desejo
imediato.” Depois do guarda rou-
pa, ele pretende comprar roupas
para as crianças.

Já o técnico administrativo
Edward Moreira Bim, de 29
anos, casado e pai de dois filhos,
sonhamais alto. Com renda men-
sal de R$ 1.600, acaba de receber
um aumento salarial e se progra-
ma para comprar um carro e um

computador. “Quero ter um car-
ro porque acaba sendo uma for-
ma de poupança. O computador
posso usar no dia a dia para ver
e-mail e verificar as notícias”, jus-
tifica.

Com o ganho de renda que ob-
teve com o aumento, Bim acredi-
ta que vai conseguir realizar o so-
nho da compra do primeiro auto-
móvel e do primeiro computa-
dor em breve.

“Hoje há muita facilidade para
comprar e eu não tenho nenhum
crediário.” Ele acrescenta que
também está mais fácil de mu-
dar de emprego. / M.C.
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