
CHAMADA NOVA classe 
média brasileira é for-
mada por quase 100 
milhões de cidadãos. 
Grande parte subiu 
das classes D e E pa-
ra a C ao longo dos úl-

timos oito anos. O potencial de consumo 
desse público ainda é pouco conhecido 
pelas empresas, mas responde, em boa 
medida, pelo atual ciclo de aquecimento 
da economia. Um fenômeno equivalente, 
e nascido das mesmas raízes, ocorre em 
escala geográfica no País. Basta observar 
o desenvolvimento acima da média nas 
regiões Norte e Nordeste. As empresas 
que foram capazes de antecipar a dinâ-
mica do mercado e apostaram nos emer-
gentes ao longo dos últimos anos colhem 
primeiro os bons resultados. 

Um estudo do Ibope revela que 19% da 
população da classe C planeja comprar 
um imóvel nos próximos meses, enquan-
to 9,5 milhões têm em vista a aquisição 
de um carro no horizonte de um ano. "A 
demanda reprimida é altíssima nessa 
categoria social, capaz de fazer crescer 
consistentemente a indústria automobi-
lística por um bom tempo", afirma a di-
retora-comercial do Ibope Mídia, Dora 
Câmara, responsável pela pesquisa. 

"A população das classes C, D e E 
é responsável por 87% do consumo de 



alimentos", afirma o presidente da Nes-
tlé, Ivan Zurita. "Vislumbramos o po-
tencial desse mercado em 2002 e o 
transformamos em um dos nossos pi-
lares de crescimento." Além de refor-
çar as operações no Nordeste, a gigante 
dos alimentos decidiu levar seus produ-
tos aos clientes de comunidades caren-
tes e periferias das grandes cidades. E 
deu início, há poucos anos, a um sistema 
de vendas porta a porta. Antes, porém, 
contratou funcionários egressos dessas 
localidades, para explicar aos executi-
vos a dinâmica de consumo dessa fatia 
da população. Hoje, a rede da empresa 
compreende 10 mil vendedoras. 

A última empreitada da Nestlé foi a 
criação de um navio-supermercado, que 
leva os produtos da marca às populações 
ribeirinhas dos arredores de Belém (PA). 
Zurita conta que foi advertido pelo fun-
cionário encarregado da operação de que 
o negócio não seria lucrativo. E respon-
deu: "Não pedi cálculo de rentabilidade". 
Segundo o presidente da empresa, não há 
como avaliar financeiramente a impor-
tância de iniciar um longo relacionamen-
to com uma população de 1 milhão de 
clientes sem acesso à marca. "Formam-
se filas para esperar o barco", diz. 

Segundo o diretor do instituto de 
pesquisa Data Popular, Renato Meirel-
les, a maioria das empresas ainda es-
tá "no gerúndio" em relação aos con-
sumidores emergentes. "Eles estão 
olhando, apenas, e, por isso, perdem as 
oportunidades", afirma. "E é um olhar 
míope. Para falar com a classe média, é 
preciso falar com a classe C. Fenôme-
nos como o das calças da marca Gang, 
com origem nos bailes funk cariocas, e 
o das sandálias Havaianas invadiram o 
mundo da moda em um movimento de 
baixo para cima, e não o contrário." 

O problema, de acordo com Meirel-
les, é que em geral as iniciativas que 
visam ao novo público só são inicia-
das depois que a demanda bate à porta. 
No setor aéreo, por exemplo, enquan-
to as companhias se preocupam com 
a infraestrutura necessária para dar 
conta de eventos como a Copa do Mun-
do de 2014 e as Olimpíadas de 2016, até 
o fim deste ano pelo menos 8,7 milhões 
de passageiros pertencentes à classe C 
vão decolar nos aviões brasileiros, boa 
parte deles pela primeira vez. "É mais 
do que o público que compareceu à 
Africa do Sul para a Copa deste ano." 

As principais companhias aéreas do 
País, TAM, Gol e Azul, passaram a ofe-



recer financiamento para as passagens 
em até 60 vezes. Também abrem pon-
tos de venda de bilhetes dentro de su-
permercados e áreas de comércio popu-
lar, a exemplo da loja da Gol no Largo 13, 
na zona sul de São-Paulo. "O problema é 
que esse cliente muitas vezes não sabe 
nem o que é check-in, e precisa de aten-
dimento especial", lembra Meirelles. 

A construção civil é outro setor que 
registra crescimento expressivo em 
todo o Brasil. Mas no Nordeste o fe-
nômeno é ainda mais forte, porque 
muitas indústrias fizeram ofertas de 
ações na Bolsa de Valores e, capitaliza-
das, não encontraram áreas disponí-
veis para novos empreendimentos nos 
grandes centros urbanos. A solução foi 
buscar parcerias com empresas regio-
nais, adquirir as concorrentes ou criar 
subsidiárias para atuar onde há espaço 
disponível para obras e a renda da po-
pulação segue em crescimento. 

No caso da Cyrela, a solução encontra-
da foi fundar uma nova construtora, a 
Living, para vender imóveis de valor 
mais baixo - para os padrões do gru-
po -, na faixa de 150 mil reais, e criar 
divisões regionais em estados como 
Bahia e Maranhão, que comercializam 
também unidades mais caras. O incre-
mento de renda foi um fenômeno que 
atingiu todas as classes, e também le-
vou famílias da B para a A, mesmo em 
áreas de maioria pobre. 

A evolução social no Norte e no Nor-
deste atrai um número cada vez maior 
de companhias de grande porte, interes-
sadas no mercado consumidor. Do in-
vestimento recorde de 2 bilhões de reais 
anunciado pela AmBev para 2010, 670 
milhões de reais estão destinados às du-
as regiões. Os principais projetos são a 
construção de uma nova fábrica em Per-
nambuco, a duplicação da filial Equato-
rial, em São Luís (MA) e as novas linhas 
de produção da filial em Manaus (AM). 
0 restante será dividido entre unidades 
fabris e centros de distribuição direta de 
seis estados nordestinos. 

"A priorização dessas áreas deve-se às 
taxas expressivas de aumento de vendas 
verificadas por lá neste ano", explica o 
presidente da AmBev, João Castro Neves. 
Ao buscar lucros onde a renda realmente 
cresce, a empresa contribui para ampliar 
e distribuir melhor os recursos locais. E 
assim garante que a classe média emer-
gente não vai deixar de crescer. 
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