


om u m a renda mensal 

familiar de R$ 4,5 mil, 

a e s t e t i c i s t a Cleide 

Lopes, de 58 anos , e 

s u a s f i lhas Alessan-

dra, 37, e Vanessa, 32, se permi tem 

alguns luxos: TV por assinatura na 

sala, c o m p u t a d o r com in t e rne t e 

a lgumas peças de marca em seus 

guarda-roupas. "Com esse dinheiro, 

podemos ter um certo conforto", ga-

rante Cleide, que recentemente pre-

senteou as filhas com celulares mais 

modernos . "Meu próximo passo é 

me agradar com u m a bolsa de grife. 

Se a g rana que eu jun ta r não der, 

compro outra, mas de luxo", brinca. 

emergentes do País. "Quem não in-

vestir nesse consumidor vai perder 

espaço. Vejo que há um movimento 

de alguns setores para levar a essa 

base da pirâmide diferentes formas 

de ter acesso a produtos aos quais 

an tes não t inham", a f i rma Carlos 

Ferreirinha, presidente da MCF, u m a 

das principais consultorias do setor de 

luxo do Brasil. "Estamos vivendo em 

um mundo emergente, em que a base 

de consumidores novos para produtos 

sofisticados está explodindo em todas 

as regiões do mundo e, principalmen-

te, no Brasil", diz ele. "Se as empresas 

não olharem de forma criteriosa e es-

tratégica para esse público, perderão a 

R$ 200 em sua loja na rua Oscar Freire. 

Já na C&A, o modelo que leva a marca 

K+ era vendido a R$ 69,90. 

"No geral, as parcerias trazem um 

resultado positivo para os estilistas 

que embarcam em coleções popu-

lares, já que seus nomes ficam mais 

conhecidos e, por consequência, suas 

marcas mais valiosas. Vale destacar 

que, embora essas coleções tenham 

preços mais acessíveis, o valor da mar-

ca não diminui. Também é uma forma 

de tanto marcas quanto consumido-

res m o s t r a r e m que de te rminados 

produtos não precisam ficar atrela-

dos a somente u m a classe social", diz 

o consultor Miguel Adre Andrés. 

Cleide e suas filhas representam 

bem a nova classe média brasileira. 

"Hoje, m e s m o quem não tem um 

salário astronomico passou a con-

sumir produtos que antes eram ex-

clusivos das classes mais altas. São 

milhões de pessoas ent rando num 

novo patamar do mercado de consu-

mo", garante o consultor econômico 

Miguel Adre Andrés. 

E é por esse motivo que a nova cla-

se média passou a ser a menina dos 

olhos do comércio e da indústria, já 

que, segundo estimativas, a classe C 

consumirá em 2010 cerca de R$ 428 

bilhões em produtos e serviços (para 

se ter ideia, a milionária classe A não 

passará dos R$ 216 bilhões). 

Empresas dos setores automobi-

lístico, imobiliário, de cosméticos e 

de bebidas já investem para elevar o 

padrão de seus produtos e atender de 

forma diferenciada os consumidores 

chance de vender para essa base, que 

fará a diferença nos próximos anos." 

Para se aproximar desse consumidor, 

grandes marcas de perfumes e cosmé-

ticos, por exemplo, abriram corners 

de vendas em lojas de departamento, 

como a Renner, ou em supermercados, 

como nos hipermercados Extra. 

O mundo fashion, antes praticamen-

te restrito aos mais abastados, também 

já inclui essa nova classe média. Isso 

porque, percebendo o desejo de ascen-

são dos emergentes, grandes redes têm 

contratado renomados estilistas para 

assinar coleções exclusivas que ficarão 

disponíveis a preços populares nas suas 

araras. Alexandre Herchcovitch, Rei-

naldo Lourenço, Isabela Capeto e Amir 

Slama foram alguns nomes difundidos 

pela C&A. A mais recente parceria da 

cadeia de lojas foi com o estilista Sergio 

K. Para se ter ideia, uma camisa polo da 

marca masculina não sai por menos de 





"É uma meta ambiciosa, mas possí-

vel. E temos certeza de que grande par-

te desses novos turistas virá da classe 

C. O brasileiro já descobriu o quanto é 

bom viajar, tanto que, atualmente, ele 

não espera sobrar dinheiro para viajar, 

já inclui a viagem em seu orçamento 

regular", afirma o diretor-presidente 

da operadora, Valter Patriani. 

Ele conta ainda que, embora mui-

tos acreditem que a população de 

classe C viajaria mais se o prazo de 

financiamento fosse maior, isso não 

é verdade. "Já t rabalhamos com pa-

cotes que poder iam ser pagos em 

24 ou 36 meses, mas esses pacotes 

não foram vendidos, e a explicação 

é simples: o t rabalhador t ira férias 

uma vez por ano e é nessa época em 

que ele viaja. Então, o que ele faz? Ele 

contrata o pacote em dez vezes sem 

entrada, usa o abono das férias para 

pagar os gastos que terá na viagem e 

começa a pagar o pacote no primeiro 

mês após a sua volta. Como são dez 

parcelas, a última fica para um mês 

antes do novo período de férias, o que 

permite que ele viaje novamente." 

Ainda com relação a viagens, u m a 

pesquisa realizada pela Ponte Estraté-

gia apontou que destinos mais sofisti-

cados fazem parte dos anseios da nova 

classe média. Na lista de destinos da 

classe C, agora figuram Florianópolis, 

Fernando de Noronha e Disney. "Eles 

estão descobrindo que podem ir a 

lugares que antes só sonhavam", diz 

André Torretta, diretor da consultoria. 

> O luxo também tem espaço 
O mercado de luxo no Brasil deve 

avançar 23% neste ano e fa turar R$ 

15,1 bilhões. A expansão esperada é 

o triplo do que deve crescer o PIB do 

país neste ano 7%, na previsão dos 

mais otimistas. 

O resultado é apontado na pesquisa 

"O Mercado do Luxo no Brasil", realiza-

da pelas consultorias MCF e GFK Brasil 

com 95 empresas, nacionais e interna-

cionais, ouvidas entre janeiro e março. 

Mesmo sob impacto da crise fi-

nanceira mundial, essas empresas 

faturaram, juntas, R$ 12,3 bilhões no 



de luxo, e as grifes estrangeiras estão 

expandindo seus negócios no País. O 

Brasil está na mira dos grupos inter-

nacionais", afirma. 

Gastronomia, hotelaria, spas e re-

sorts de alto padrão devem despontar 

com força neste ano. "Quem deve sus-

tentar o crescimento do mercado é o 

setor de serviços, que traduz de forma 

eficiente o luxo", diz Ferreirinha. As in-

dústrias de beleza e automobilística e o 

segmento de incorporação imobiliária 

também terão destaque. 

O grupo francês de luxo LVMH, dono 

da Louis Vuitton, anunciou, no início de 

julho, a compra de 70% do site brasi-

leiro de cosméticos Sack's. Nos planos 

do grupo, estão a abertura de lojas, a 

partir de 2011, e a eventual fabricação 

nacional de marcas consagradas da 

Sephora. 

Já os shopping centers investem não 

só na criação de serviços diferencia-

dos mirando as classes A e B, como de 

concierges para acompanhar e fazer 

serviços para o consumidor mais exi-

gente, mas também na expansão para 

outras regiões. 

Até 2014, o grupo Iguatemi vai abrir 

cinco shoppings. Em março deste ano, 

inaugurou um estabelecimento no 

Distrito Federal. "As grandes marcas 

se surpreenderam com os resultados 

acima do esperado nas vendas em Bra-

sília. A cidade tem a renda per capita 

mais alta do País e havia uma demanda 

reprimida por lojas com o perfil das 

que existem nos shoppings do grupo", 

diz Cristina Betts, vice-presidente de 

Finanças do Iguatemi. 

Em Salvador, a JHSF, dona do shop-

ping Cidade Jardim, já anunciou um 

mega empreendimento com prédios 

residenciais e comerciais, além do 

shopping Bela Vista. 

Ainda segundo a pesquisa realizada 

pela MCF e a GFK Brasil, na avaliação 

das empresas, excluindo São Paulo e 

Rio de Janeiro, as cidades mais promis-

soras para a expansão do mercado do 

luxo são Brasília (53%), Porto Alegre 

(7%), Curitiba (7%), Salvador (6%), Reci-

fe (4%), Belo Horizonte (4%) e Ribeirão 

Preto (3%). 



Essa promessa de bons resultados 

justifica o crescimento no número 

de lojas previsto para 2010. De acordo 

com os executivos entrevistados, o au-

mento de unidades será pulverizado 

entre São Paulo (+54%), Rio de Janeiro 

(+39%), Brasilia (+39%) e Belo Horizonte 

(+31%), além de Porto Alegre, Goiânia, 

Curitiba e Ribeirão Preto, que reforçam 

suas respectivas posições como nichos 

providenciais para o mercado do luxo. 

> Classe D também 
mostra as garras 
Outra pesquisa, da empresa Data Po-

pular, mostra que o total do consumo 

da classe D vai ultrapassar o da classe 

B neste ano. Enquanto a classe D deve 

consumir R$ 381 bilhões, a B deve ser 

responsável por R$ 330 bilhões. "É a 

primeira vez que a classe D passa a 

ser o segundo maior es t ra to social 

em termos de consumo", afirma o só-

cio diretor do Data Popular e respon-

sável pelos cálculos, Renato Meirelles. 

De oito categorias de produtos ava-

liados pelo instituto de pesquisas, em 

quatro delas o potencial de consumo 

da classe D supera o da B para este ano. 

São elas: alimentação dentro do lar (R$ 

68,2 bilhões); vestuário e acessórios (R$ 

12,7 bilhões); móveis, eletrodomésticos 

e eletrônicos para o lar (R$ 16,3 bilhões); 

e remédios (R$ 9,9 bilhões). 

Em art igos de higiene, cuidados 

pessoais e limpeza do lar, os poten-

ciais de consumo das classes D e B são 

idênticos (R$ 11 bilhões). Os gastos da 

classe B são maiores que os da D em 

itens diferenciados: a a l imentação 

fora do lar; lazer, cultura e viagens e 

despesas com veículo próprio. 

De acordo com o estudo, uma das 

razões para a expansão do consumo 

da classe D é o aumento do número de 

famílias no grupo, com cerca de 800 

mil novas a cada ano. Para o Data Po-

pular, a classe D deve comprar neste 

ano 39% dos computadores vendidos 

e 40% das geladeiras, além de contri-

buir com 25% das matrículas de novos 

alunos em escolas particulares. 

A dança das cadeiras das classes 

sociais no ranking do potencial de 

consumo reflete, segundo Meirelles, as 

condições favoráveis da macroecono-

mia para as camadas de menor renda, 

isto é, o aumento do salário mínimo, 

benefícios sociais, como o Bolsa Famí-

lia, e a geração de empregos formais. 
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