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N
ão é mais segredo para nin-
guém que a classe C chegou
aos shoppings. E chegou para
ficar. Esse consumidor deseja
acima de tudo um bom aten-
dimento, produtos de quali-

dade e usufruir de tudo aquilo que sempre
viudelonge,masquehojejáestáaseualcan-
ce. E sim, eles também sabem que estão na
mira das marcas, incluindo aí os shoppings
de todo o país. Segundo pesquisa realizada
pela Cetelem (empresa especializada na ad-
ministração de crédito pessoal com atuação
nacional), a classe C ganhou, nos últimos
cinco anos, 30,15 milhões de consumidores,
sendo8,23milhõessomenteentreosanosde
2008 e 2009. Hoje, são cerca de 92,8 milhões
depessoasincluídasnessaclassesocial,queé
a que mais cresce e já representa 49% do
consumo em todo o Brasil. Um consumo
maior do que o das classes A e B juntas.

“Não há dúvida de que se trata de um
público muito disputado”, afirma o diretor
da divisão de shoppings da construtora São
José, Arthur Gorenstein, que supervisiona
a finalização de mais um projeto, o Mooca
Plaza Shopping, que será inaugurado em
novembro de 2011 na zona leste da cidade
de São Paulo. “E para atrair esse novo con-
sumidor é preciso oferecer um mix de lo-
jas, praça de alimentação e entretenimen-
to compatível com o que ele deseja”, afir-
ma o executivo. “Esse novo consumidor
sabe exatamente o que quer. Hoje ele já
tem uma noção mais clara do seu poder de
compra”, diz o presidente da agência de
publicidade DMV/Cia, Sérgio Molina. A
agência é especializada em elaborar cam-
panhas e ações para shopping centers.

O que se percebe nos corredores dos sho-
ppingsvoltadosparaaclassemédia,comoos
executivos do setor gostam de nomear seus
frequentadores, e como classe média enten-
de-se as classes B e C, é que surgem novos
consumidores nos shopping. “São aqueles
que antes compravam na rua, que iam pro
centro,queenfrentavamcalorechuvaehoje
estão se acostumando com o conforto que os
centros de compras oferecem, como ar-
-condicionado, alimentação, facilidade de
estacionamento, segurança, serviços, e
muitomais”,afirmaMolina.“Hojeessecon-
sumidor sabe comparar e também aprendeu
a exigir, ele não quer e não freqüenta um
empreendimento de baixo nível”, diz. “O
queelequeréserbemacolhido,terseguran-
ça, poder passear com a família. Ele não vai
reparar se o shopping é feito com mármore
de Carrara, e nem é preciso isso, mas ele de-
seja limpeza, uma boa arquitetura, enfim, o
que ele sabe que existe para as classes mais
elevadas”, completa o executivo.

“Mas também é preciso tomar cuidados
para não fazer alguma coisa muito agressiva,
que acaba por afastar esse público”, lembra
Gorenstein.“Comotodomundo,essepúbli-
co deseja um shopping bem feito, moderno,
com vitrines bonitas, um local onde ele se
sinta bem”, afirma o diretor. “Ele não gosta

de ser rotulado, por isso evita ir aos sho-
ppings voltados para as classes mais eleva-
das, onde não se sente à vontade”, diz.

Além disso, o mix de lojas é fundamen-
tal, incluindo aí a praça de alimentação e
também o entretenimento. “Hoje, o que se
percebe é que as lojas chamadas de ânco-
ras também estão de olho nesse público, e
para atendê-los aprenderam que não é
porque um produto é barato que ele preci-
sa ser de qualidade inferior, então se preo-
cupam em oferecer novidades de qualida-
de e com bom preço”, afirma Gorenstein.
Em relação ao entretenimento, o conceito
é o mesmo. “Primeiro esse público com-
prou eletrodomésticos e eletroeletrôni-
cos, depois foi para as concessionárias
comprar seus automóveis, agora ele dese-
ja laser. Então ele quer um espaço para le-
var os filhos para brincar, deseja ir a uma
sala de cinema confortável, que passe o
filme que é lançamento. Ele não aceita
mais ser deixado para trás”, completa.

A praça de alimentação é outro espaço
que atrai esse público aos shoppings, e
esse consumidor está cada vez mais aten-
to. “O consumidor da classe C não pode
errar, ele só pode comprar o que deseja
naquele momento, por isso ele se preocu-
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Pessoas que compravam em lojas de ruas começam a se acostumar com as facilidades
oferecidas pelos grandes centros de compra, como ar-condicionado e alimentação
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De olho em uma classe que já
representa 49% do consumo

pa com a qualidade daquilo que vai consu-
mir”, explica a diretora da Troiano Con-
sultores de Marca, Renata Lima.

Uma pesquisa realizada pela empresa
em parceria com o Ibope revelou, por
exemplo, que na hora de comprar um pro-
duto em um fast food, a maior preocupa-
ção do consumidor da classe C, ou seja, o
atributo mais importante levado em con-
sideração na hora da escolha, é a qualidade
do produto. “Esse item ficou na liderança
da pesquisa com 39%, seguido de atendi-
mento, com 25%, e preço, com 18%. Isso
mostra que para esse público, o preço não
é um gerador de confiança”, afirma Rena-
ta. O local ficou com 11%, marca, com 3%,
e comunicação, com 2%.

Essa movimentação da classe C a cami-
nho dos shoppings não é de hoje, e segun-
do os executivos do setor não tem data
para acabar. “Ainda existe um potencial
muito grande de crescimento nesse se-
tor”, afirma Molina. “Cada vez mais esse
público começa a deixar o comércio de rua
rumo ao conforto do shopping, que hoje
assume não só um papel de centro de
compras, mas também de um local para
levar a família, passear e se divertir com
segurança e comodidade”, completa.

Praça de alimentação e
serviços são alguns dos itens

considerados fundamentais
pela nova classe média

Henr ique Manreza

“A qualidade
do produto
vem em primeiro
lugar para esse
público, seguida de
atendimento e preço”

RENATA LIMA,
diretora da Troiano

Consultores de Marca
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