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Paralelamente, baixa renda deixa
de ser nicho e vira o verdadeiro
mercado de consumo no Brasil
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O diretor do Data Popular, Rena-
to Meirelles, diz que o cresci-
mento econômico brasileiro não
muda apenas o perfil da classe C.
Para ele, está havendo uma mu-
dança geral no perfil dos consu-
midores. As pessoas com maior

poder aquisitivo, explica Mei-
relles, estão em busca de outros
tipos de produtos, mais exclusi-
vos, como forma de se diferenciar
da classe média emergente, que
ele classifica como o “verdadeiro
mercado de consumo brasileiro”.

Qual o perfil atual da
classe C no Brasil?
A classe C deixou de ser um seg-
mento de mercado e passou a ser o
verdadeiro mercado de consumo
brasileiro. São R$ 427 bilhões con-

sumidos anualmente por essas
pessoas. É a maior parte do mer-
cado brasileiro. Além disso, é um
consumidor que não quer produ-
tos baratos, ele quer qualidade.

Com essa mudança, como
ficam as classes A e B?
A classe A está em busca cada vez
mais de produtos diferenciados.
Ela paga preços exorbitantes para
se diferenciar desse público.
Consome produtos com produção
limitada, e paga o preço por isso.

Hoje é comum as empregadas
domésticas usarem, por exemplo,
o mesmo perfume da dona da
casa. Já a classe B está em crise.

Qual o motivo dessa crise?
Ela não tem condições de pagar tão
caro por produtos diferenciados,
como a classe A está fazendo, e vê
suas lojas e marcas serem consu-
midas pela classe C. Ela está sem
saída, perdendo a sua identidade.
Enquanto a classe B sofre, a classe
C comemora suas conquistas. ■

“A classe B está em crise de identidade”
ENTREVISTA RENATO MEIRELLES Diretor do Data Popular
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O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, usou a primeira visita oficial de um presidente do Irã ao Líbano, ontem, para
garantir ao governo libanês que eles terão o apoio do Irã no que classificou como um confronto contra as hostilidades de Israel.
Ahmadinejad recebeu uma exaltada recepção de milhares de xiitas libaneses. O trajeto estava adornado com bandeiras iranianas,
cartazes, balões e fotos de Ahmadinejad, do líder máximo do regime islâmico do Irã, Ali Khamenei, e do falecido aiatolá Ruhollah
Khomeini, fundador da República Islâmica. Em uma mensagem aparentemente destinada a aliviar meses de tensão entre políticos
pró-Ocidente e o Hezbollah, grupo xiita aliado do Irã, Ahmadinejad disse que seu país apoia um Líbano forte e unificado.

RECEBIDO COMO HERÓI

“A classe A
está em busca,
cada vez mais,
de produtos
diferenciados,
e paga preços
exorbitantes
por eles”

Divulgação

Greve na França bloqueia refinarias
Os trabalhadores franceses em protesto contra a reforma da
aposentadoria no país disseram ter interrompido o fornecimento
da maioria das refinarias de petróleo ontem, bloqueando também
alguns depósitos de combustível. Os funcionários das refinarias
pararam de trabalhar como parte das greves nacionais
contra a reforma previdenciária do governo. Trabalhadores
de nove das 12 refinarias da França aderiram à greve. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 11.
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