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Entendendo os diversos perfis  
do consumidor da classe C

A nova classe média brasileira em 
expansão exige produtos e serviços 
voltados ao seu perfil. Isso impõe 
um novo caminho para as empresas 
que precisam se diferenciar perante 
consumidores cada vez mais exigen-
tes. Ao mesmo tempo, o crescimento 
econômico do País trouxe ao merca-
do grupos de consumidores diversi-
ficados, com conceitos e padrões de 
comportamento variados. O que já 
era naturalmente desafiador tornou-
se mais complexo. 

Afinal, a parte da população bra-
sileira correspondente à classe C, 
com quase 100 milhões de pessoas 
e renda domiciliar mensal entre  
R$ 1.126 e R$ 4.854, representa a 
maioria no mercado de consumo 
brasileiro pela primeira vez. Entre 
2003 e 2009, foram inseridos 29 
milhões de novos consumidores de 
classe C, que hoje representam me-
tade (50,5%) da população. 

Cativar a preferência dessas 
pessoas é o sonho das empresas. A 

primeira reflexão a ser feita é que 
esse segmento, além de numeroso, 
é muito heterogêneo. A classe social 
já não é mais o único determinante 
de diferenças entre consumidores. 
Há outros fatores que influenciam o 
comportamento, como escolaridade, 
valores culturais e acesso à infor-
mação. É um grande risco definir 
o que “o jovem da classe C almeja” 
ou o que “a mulher da nova classe 
média aspira”, ignorando a plurali-
dade que muitas pesquisas fingem 
não existir. 

Existem consumidores de classe 
C com nível de exigência e referên-
cia de consumidores de classe A, 
assim como existem consumidores 
da classe C que foram empurrados 
de classes mais baixas e que ainda 
mantém os mesmos valores e pa-
drões de consumo.

Muitos ascenderam socialmente 
não só pelo aumento de renda oriunda 
de emprego, mas, também, pelo em-
preendedorismo. A ascensão da classe 

C continuará sendo uma tendência, na 
medida em que houver crescimento 
do nível de educação e inclusão tecno-
lógica dessa população. Isso depende 
de políticas de governo, da iniciativa 
privada e, muitas vezes, do esforço 
pessoal de cada família.

Tanto que investir em educação 
e fazer parte do mundo digital é a 
proposta desta nova classe média. 
Atualmente, 66% da classe C acessa 
a internet de vários lugares, como 
casa, trabalho, escola ou locais pú-
blicos, segundo estudo Razorfish/
Exame, 2010.

As pesquisas para entender o com-
portamento de consumidores passam 
por um momento de transição e mui-
tos métodos precisam ser revistos. A 
mobilidade social brasileira mexeu na 
forma com que as classes sociais se 
organizam, portanto, tornou anacrô-
nicos os métodos e os conceitos das 
pesquisas usadas até agora para clas-
sificar os segmentos da população. 

Os rótulos sobre o comporta-

mento do consumidor, separando 
cada grupo apenas pela faixa socio-
econômica, mostram-se restritos 
para esclarecer os gostos, anseios 
e expectativas dos mais variados 
segmentos de produtos e serviços. 
O ideal é a área de pesquisa das 
empresas abrir cada vez mais seu 
campo de visão. Há que se consi-
derar as pesquisas quantitativas, 
qualitativas, além de outras meto-
dologias e plataformas, tais como 
as comunidades de marcas, sites, 
blogs/diários, e as diversas formas 
de comunicação online (MSN, redes 
sociais, SMS, Skype).  

Além das pesquisas de mercado, 
é preciso sair do escritório, ver e 
entender o mundo real. Saber buscar 
informações, insights, ideias e oportu-
nidades de negócios. Há que se consi-
derar o sentimento de inclusão social 
que esse consumidor experimenta 
pela primeira vez, e que, muitas vezes, 
não pode ser descrito em apenas uma 
pergunta de questionário.
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