
Nos últimos tempos, a classe C come
çou a realizar sonhos de consumo: re
forma e compra imóveis, adquire carros 
e motos, ingressa na faculdade, aprende 
outro idioma, escolhe que grifes vestir e 
que guloseimas comer E o motor que 
a economia brasileira precisava para 
crescer E, se 2010 está sendo ótimo 
para esse público, o próximo ano pro
mete ser ainda melhor Só para citar 
um exemplo emblemático, o número 
de pessoas que vão viajar de avião pela 
primeira vez em 2011 deve aumentar 
exponencialmente. Ou seja, o ciclo vir
tuoso na economia gerado pela classe C 
aumentará ainda mais, diz Renato Mei-
relles, sócio da Data Popular empresa 
de pesquisa especializada em mercado 
popular De acordo com ele, a classe D 
também se beneficia desse crescimento. 
"Ela é importante porque movimenta 
R$ 381 bilhões por ano, o que significa 
que vai ser a segunda classe social em 
importância de consumo do País". 
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Que balanço você faz de 2010 para o 

público de baixa renda? 

Muito bom. Houve crescimento da economia e o percentual do PIB 

(Produto Interno Bruto) das classes de baixa renda aumentou mais 

do que o crescimento do PIB da China. Essas pessoas voltaram a ter 

crédito - durante a crise de 2008 houve redução de crédito para esse 

público. E o que é o crédito no final das contas? É a chance de com

prar antes aquilo que só se poderia comprar no futuro. E quando se 

antecipa o crédito e a compra, também se antecipam os empregos. 

Porque a indústria e o varejo contratam mais. E contratam princi

palmente quem? O profissional de baixa renda. É um ciclo virtuoso. 

Ele passa a ter mais emprego formal e, portanto, a gastar mais e a 

ter mais crédito. Por isso, a previsão do PIB no Brasil foi reajustada 

três vezes. Foram as classes C e D que aqueceram tudo isso. Tivemos 

um aumento real do salário mínimo que colocou R$ 26,7 bilhões 

na classe D. 2010, na verdade, aparece como um ano em que não 

se discute mais se tem que se olhar para a classe C ou não. O fato 

é que essa classe existe e não é apenas um segmento de mercado. 

As empresas passaram a enxergá-la como o verdadeiro mercado 

brasileiro. Essas pessoas têm a maior participação no share valor de 

15 categorias diferentes de produtos. Tem participação de 45% em 

alimentação dentro do lar e mais de 40% na aviação. 

O retorno do crédito está na mesma 

proporção ou aumentou? 

O volume de crédito deve fechar o ano com algo em torno de 53% 

do PIB no Brasil, seja pessoa física ou jurídica. Isso é muito inferior 

aos números da China que chegam a mais de 100% e aos dos Esta

dos Unidos que são de quase 200%. O índice brasileiro é inferior a 





todos os países dos Brics (Brasil, Rússia, Índia e China). Com uma 

diferença: o crédito para o consumo, que sempre foi menor do que 

o crédito da pessoa jurídica, empatou este ano. Então, o volume de 

crédito equivale" a 53% do PIB, mas o crédito para o consumo deve 

atingir uns 26%. O que acontece? Aumentou a base de pessoas que 

passaram a ter acesso ao crédito. Por isso que os índices de inadim

plência e de endividamento caem, mesmo com a expansão de cré

dito no Brasil. 

E esses consumidores, o que eles querem agora? Eles 

mudaram muito de uns anos para cá? 

Se falarmos especificamente da classe C (famílias com renda total 

de 3 a 10 salários mínimos), mudou. Isso por

que aumentaram as categorias de produtos 

no carrinho de supermercado desse público. 

Basicamente, ele passou a consumir mais re

frigerante, semiprontos e congelados. Mudou 

também porque a mulher da classe C está en

trando no mercado de trabalho, e com isso di

minuindo o tempo que fica na cozinha, o que 

aumenta a compra de produtos práticos. Além 

disso, o consumidor de baixa renda tem um 

orçamento mais restrito e é mais exigente do 

que as classes A e B. Ele é mais fiel às marcas 

porque não pode errar. O custo do erro é mui

to maior. Enquanto a marca para a classe A é 

status, para a classe C funciona como selo de 

garantia, aval de qualidade. 

E como a marca conquista a 

confiança, mesmo sem ser a líder? 

Primeiro entregando um produto de quali

dade. Para a baixa renda, entregar não é ter 

aquele primor da qualidade válido para as 

classes A e B. É uma qualidade que vale o que custa. Há um gráfico 

que mostra que a classe A compra mais produtos low price do que as 

classes C e D, mas também adquire mais produtos premium price. A 

diferença está onde? Quanto menor a classe social e menor a renda, 

maior a participação de produtos medium price que entregam com 

a melhor relação custo-bencfício. E isso faz toda a diferença na hora 

de ganhar o consumidor. Porque ele não vai comprar da marca mais 

cara, mas de uma marca conhecida a um preço que acha justo. Os 

produtos vagabundos e baratinhos perdem espaço com esses con

sumidores. E 60% da classe C faz propaganda boca a boca, para o 

bem e para o mal, contra 20% na classe A. 

Você fala t a m b é m em classe D. 

O perfil é parecido com o da classe C? 

Mais ou menos. Enquanto a classe A é o aspiracional da classe B, a 

classe B não é o aspiracional da C. A classe C acha o cara da classe 

B um babaca porque ele é perdulário, joga dinheiro fora, não sabe 

escolher, desperdiça, não tem valores familiares consolidados e ainda é 

metido. E tudo o que ela não quer ser. A classe C é autorreferenciada 

do ponto de vista aspiracional. Já a classe D (famílias com renda entre 

1 e 3 salários mínimos) tem a classe C como aspiracional. Então, é 

como se existissem dois mundos: o dos ricos que 

é a classe A e o mundo da classe média e classe 

média baixa, em que a classe C é o aspiracional. 

A classe D é importante porque movimenta R$ 

381 bilhões por ano em dinheiro, o que signifi

ca que vai ser a segunda classe social do País em 

movimentação. Também é menos suscetível às 

crises econômicas internacionais. Em geral, é a 

principal beneficiada do bolsa-família, a prin

cipal ganhadora do aumento real do salário 

mínimo - o último aumento do salário mínimo 

colocou R$ 26,7 bilhões na mão dela —, tem o 

grosso da aposentadoria indexada em um sa

lário mínimo e quando são gerados empregos 

de base, seja no varejo, comércio ou construção 

civil, a classe D é a mão de obra. Vamos ter pes

soas que têm bolso de classe média e cabeça de 

baixa renda. Quem quer entender a classe C de 

amanhã tem que entender a classe D de hoje. 

O que essas pessoas consomem? 

Produtos mais básicos do que a classe C, um 

número de categorias menor. Costumamos dizer que a classe D é o 

"quando dá". Ele consome uma roupa na C&A, o O M O e a Coca-

Cola quando dá e compra outra marca normalmente. 

É mito achar que a classe D aceita qualquer coisa... 

Sim. Também é mito achar que porque é de marca é melhor. Por

que se ele experimenta o produto de marca própria ou regional e 

acha melhor, ele consome. Ele não paga mais caro porque é de mar

ca, mas porque tem qualidade. 



Você falou que os empregos formais estão 

crescendo, normalmente quais s ão as 

profissões dessas pessoas? 

Existe grande contingente de trabalhadores na construção civil e 

como empregadas domésticas na classe D. Na classe C, boa parte já 

é qualificada com curso superior completo ou em curso. Tem gran

de porcentagem como estagiário em telemarketing. Mas já começa 

a ter dentistas, professores de educação física e de língua portugue

sa da rede pública de ensino. Com as contratações do varejo, há 

grande proporção de vendedores. Depende muito da idade. Os mais 

velhos estão em profissões que não dependem 

tanto de qualificação e os mais novos passam a 

ser mão de obra um pouco mais qualificada. 

No próximo ano, 10,7 milhões de pessoas irão viajar de avião pela 

primeira vez no Brasil. Dessas, 8,7 milhões são da classe C e mais de 

um milhão da classe D. 

Elas t a m b é m viajam 
para o exterior? 

Ainda é pouco. Tem uma dificuldade objetiva da língua, que limita. 

Não quer dizer que não vá, mas ainda não é na mesma proporção 

do Brasil. Até porque essas pessoas têm lugares para ficar aqui no 

Brasil. Só em São Paulo tem 5,5 milhões de nordestinos. 

Os mais velhos percebem a 

importância da escolarização? 

Sim, tanto que eles investem muito na educa

ção dos filhos. Para a classe C, não se trata de 

gasto, mas de investimento. Está acontecendo 

o que chamamos de primeira grande revolu

ção. São jovens de classe C que têm uma es

colaridade maior do que a dos pais e que aca

bam exercendo o papel de pessoas que, de fato, 

determinam o consumo. Enquanto na classe 

A 10% dos jovens estudaram mais do que os 

pais, na classe C, o número chega a 68%. Esse 

cara tem mais acesso à informática e internet, 

faz mais pesquisas de preços online, é mais exi

gente no processo de compra, passa a ter mais 

acesso a crédito, é mais criterioso nas escolhas e 

conhece mais o mundo porque a internet am

plia as possibilidades de acesso. 

Está inclusa a pós-graduação? 

Estão começando a chegar à pós-graduação. Na verdade, a grande 

mudança dos últimos anos é que o que era sonho - no conceito de 

algo quase inatingível - virou meta. A partir do momento em que 

vira meta, ele passa a se planejar para a conquista do estudo. 

No caso das viagens, 

é investimento ou lazer? 

As duas coisas. Ampliar a cultura faz parte, mas também tem a 

questão do lazer. Só que lazer muitas vezes é para visitar a família. 

Essa classe investe em 

línguas para os filhos? 

Investe em línguas, informática, cursos profis

sionalizantes e produtos e serviços de beleza. 

Eu imaginei que produtos de beleza 

fossem importantes. 

Na verdade, é porque tem a ver em como as 
pessoas se mostram. Elas acreditam que vão 
se dar melhor no mercado de trabalho se tive
rem uma aparência mais bacana. 

E sempre foi assim? 

Sim. Para a classe C, a beleza não tem a ver 

com vaidade, mas com o mecanismo de inclu

são. Eu perguntei para uma mulher de classe 

A o que era estar na moda. Ela me disse que 

era chegar a um lugar e ser o centro das aten

ções. Na classe C, ela diz que estar na moda é 

entrar em um lugar e ninguém ficar olhando 

para ela. O estar na moda é uma forma de 

diminuir as barreiras étnicas que separam as 

classes sociais no Brasil. 

E em relação à casa e ao carro? 

É o grande sonho, mas não significa fugir do aluguel. O que não 

querem mais é acordar e ver a sogra. Querem ter a própria casa, ser 

verdadeiros chefes de família. 

Este ano aumentou a compra 

de casa própr ia? 

Isso tem crescido todos os anos. O Programa Minha Casa, Minha 



Vida é um grande impulsionador, mas não só. Agora não é uma 
questão de carro e casa versus bens de consumo. O que aconteceu é 
que no ano passado houve o aumento de compras de carro e moto 
por causa da redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industriali
zados) e as pessoas ainda tinham medo de comprar a casa própria. 
Então elas compravam um carro ou uma moto ou trocavam a gela
deira, que também teve redução do IPI. Elas querem as duas coisas: 
a casa nova e mobiliada. 

Para o fim do ano, quais s ão as maiores aquis ições? 

Tem uma coisa que é comum ao ano passado que é a compra do 

computador. E começa a ser o ano das viagens de avião. Tanto os 

pacotes de avião quanto os de cruzeiros. 

Uma pesquisa realizada recentemen

te pelo Ibope constatou que a classe 

C prefere comprar em lojas de rua. 

Mas eles t a m b é m estão tendo muito 

acesso ao computador, até porque 

estão comprando. É possível 

aumentar então o número de 

compras pela internet? 

O TGI, que é a fonte de dados da pesquisa 

do Ibope, utilizou o critério Brasil. E eu odeio 

esse critério. Mas, de fato, eles preferem com

prar em lojas de rua, o que não significa que 

não frequentem shoppings. Mais de 50% das 

pessoas que fazem compras em shopping cen-

ters estão na classe C. Como ela é metade da 

população brasileira, é maioria tanto em loja 

de rua quanto em loja de shopping. 

£ ela se sente mais à vontade onde? 

Ainda se sente mais à vontade em loja de rua, o que não quer dizer 

que se sinta constrangida no shopping. Esses consumidores estão inva

dindo tudo. Também são a maioria que compra online e que pesquisa 

preço na internet. Oito em cada 10 pessoas que acessam a internet no 

Brasil estão nas classes C, D e E. Eles fazem a pesquisa, chegam à loja 

de varejo e pedem para cobrir o preço da internet. Na verdade, a mãe 

pede para o filho ver em que lugar a batedeira está mais barata. 

A m ã e está se interessando em aprender 
a usar o computador? 

Sim, mas praticamente não se encontram pessoas com mais de 35 

anos com acesso à internet na classe C. Neste caso, o índice de pene

tração da internet entre os jovens na classe A é o mesmo da classe C. 

A mesma pesquisa do Ibope revelou que 

eles acreditam muito na propaganda. É isso mesmo? 

Em geral, o consumidor brasileiro acredita em propaganda. 

O que acontece é que cada vez mais a classe C exige que 

propaganda seja inteligível e que se prove o que está dizen

do. Portanto, ações de merchandising na televisão têm um 

índice de recall três vezes maior do que o filme de 30 segun

dos. Na ação, o apresentador, com sua credibilidade, explica 

para que serve aquele produto. Muitas vezes os filmes de 30 

segundos não explicam isso. Na verdade, 

os publicitários precisam entender que o 

Leão de Cannes não vale nada para quem 

mata um leão por dia para sobreviver. 

As marcas j á estão preparadas ou es

tão se preparando para atender a esse 

público? 

Estão adaptando sua estratégia de negócio 
para entender a classe C como principal tar-
get, não como target secundário. Na verdade, 
você tem que construir produtos que partam 
do entendimento da classe C e não depenar o 
produto feito para a classe A para oferecer para 
a classe C. 

Para 2011, o que podemos esperar? 

Vai crescer um pouco menos, mas vai crescer. É ano pós-elei-
toral, então há uma ressaca de tudo que se deu de aumento 
do salário mínimo. Entretanto, o crescimento da classe C está" 
calcado em aspectos que não vão mudar: o demográfico, por
que a maior concentração de jovens e pessoas em idade eco
nomicamente ativa é proveniente da classe C; o psicológico, 
que é o processo de ascensão social - porque não adianta falar 
para voltar a dar leite C para o filho depois que deu iogurte, 
além disso a classe C lida melhor com situações de crise por
que cresceu dentro dela e faz bico, arranja uma fonte extra 
de receita. Os outros três aspectos são macroeconômicos: os 
aumentos de crédito e de salário mínimo e os programas de 
distribuição de renda. 

Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 55, n. 716, p. 8-12, nov. 2010.




