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Ela é a grande novidade no cenário econômico e demográfico do país: já é maior fatia da 
população, pode decidir uma eleição sozinha, responde por quase metade do consumo 
nacional e compra eletrônicos, carro e até a casa própria. Mas ao mesmo tempo em que 
festeja esse boom de consumo, a nova classe média brasileira ainda sonha com a inclusão 
social, um bem que não é vendido no shopping e tem que ser adquirido aos poucos, num 
prazo ainda maior que o dos financiamentos de mercado. Esta é a principal conclusão da 
pesquisa "Sonhos da Nova Classe Média", um estudo qualitativo realizado em São Paulo com 
pessoas que ganham entre R$ 1.126 a R$ 4.854 por mês. 
 
Não adianta ter dinheiro para freqüentar o Leblon ou o Jardins, em São Paulo, porque o 
linguajar é diferente, ele não estudou numa boa escola. Foram 500 anos de um país dividido 
entre a casa grande e a senzala diz Andre Toretta, publicitário e sócio-diretor da Ponte 
Estratégia, consultoria especializada em estudos sobre a classe C. 
 
A pesquisa incluiu o convívio com os entrevistados e identificou duas outras grandes categorias 
de sonhos: o da realização pessoal e o de consumo. 
 
Os sonhos de realização pessoal estão ligados fundamentalmente à profissão. Mas, ao mesmo 
tempo em que avança o acesso aos cursos de nível superior, ainda é um privilégio escolher a 
profissão. 
 
Esse universitário da classe C primeiro vê qual universidade tem perto de casa, depois quanto 
custa e, por último, ele olha que curso tem. Ele não faz o curso que quer, faz o que é possível 
— diz Torreta. 
 
Que o diga a auxiliar financeira Elizabeth Mendonça Costa, 32 anos, que sonhava ser 
fisioterapeuta, mas acabou se matriculando em ciências contábeis. 
 
A faculdade de fisioterapia custava R$ 1.150 por mês e a de ciências contábeis, R$ 475. Não 
adiantava optar pelo sonho e não conseguir manter — diz ela, enquanto festeja outras 
conquistas, como a TV de 50 polegadas, o laptop e a geladeira que serve cerveja sem abrir a 
porta. 
 
De sua ainda extensa lista de sonhos, Elizabeth destaca a formatura e o fim do que ela chama 
de "discriminação": 
 
Infelizmente, na nossa sociedade há muita discriminação, principalmente do pobre contra 
outro pobre. Fui com meu irmão comprar o carro e o vendedor nem me deu atenção. Chamei 
um outro e falei logo: a gente vai comprar um carro zero. Aí o primeiro vendedor disse que ele 
estava me atendendo, mas eu não quis mais comprar com ele. Isso é pior do que racismo. 
 
O economista Marcelo Neri, chefe do Centro de Estudos Sociais da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), vê nas conclusões da pesquisa um reflexo da desigualdade. 
 
Esse sonho de inclusão social é um sonho de pertencer. O país gerou um potencial de 
consumo, de geração de renda, mas temos problemas relacionais, porque temos desigualdade, 
inclusive dentro de um mesmo grupo. 
 
Neri explica que a nova classe média é heterogênea e, nas pontas, inclui a renda média da 
Bélgica e da Índia. Por isso, diz, o desafio é agora é avançar nas questões coletivas. 
 
A gente já deu os pobres ao mercado. Agora falta dar maneiras de as pessoas alavancarem 
seus sonhos. Avançamos em muita coisa. A má notícia é que estamos ruins em vários pontos. 
Se tudo correr bem, é um processo que vai levar mais 30 anos, mas daqui a cinco anos já vai 
estar muito melhor — diz. 
 



Na avaliação de Torretta, a pesquisa reflete o sentimento de uma fatia da população que "tem 
a vida mal resolvida, porque conseguiu ter a grana e grana não resolveu. A noção de classe 
média não está só na renda, mas também na informação, na educação. E o país terá que 
aprender a lidar com isso". 
 
Indústrias e agências de publicidade estão mudando  
 
As empresas, sobretudo aquelas que trabalham com produtos e serviços mais sofisticados, 
estão mudando para atender os cerca de 30 milhões de brasileiros que ascenderam à classe C 
entre 2003 e 2009. É um trabalho conhecido no mercado como redesign, ou seja, um 
redesenho de produtos, serviços. 
 
É o que estamos fazendo agora para a AmBev, dona das cervejas Skol, Brahma e Antarctica — 
conta Torretta. 
 
As fábricas de móveis, por exemplo, estão criando modelos para casas sem pé-direito alto, as 
agências de publicidade estão adaptando a linguagem e as indústrias alterando as 
embalagens. 
 
Quando o filho da dona Maria entra para a universidade e consegue um estágio ganhando R$ 
700, há um ganho na renda familiar que permite que ela passe a fazer parte da classe média e 
viaje de avião. Mas ela continua a sendo a mesma dona Maria e o país continua tendo os 
mesmos aeroportos, onde tudo é falado em inglês. Aí a dona Maria chega, falam que há 
overbooking e ela pensa que vai explodir tudo — resume André Torretta. 
 
A mudança no comportamento das empresas também foi detectada por Marcelo Neri, da FGV. 
 
Não basta vender o produto, é preciso saber como conviver, atrair e incluir este consumidor. 
Não é só conceder o crédito, é importante a forma como o gerente do banco me trata, o 
funcionamento da porta giratória para eu não ser barrado. E são só as empresas, mas os 
políticos e a sociedade. É uma adaptação pela qual todos vamos ter que passar — diz o 
economista. 
 
 



 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 out. 2010, Economia, p. 39. 


