
Quinta-feira, 2 de dezembro, 2010 Brasil Econômico 5

LEIA MAIS Mulheres comandam
a evolução econômica

de famílias de menor poder
aquisitivo. Elas preferem
produtos de qualidade
para evitar desperdícios.

Tam e Luiza Viagens
buscam novos clientes para

pacotes de viagem. Previsão do
Data Popular é que 1,7 milhão de
pessoas da classe D vão viajar de
avião pela primeira vez em 2011.

Com a classe C consumindo
mais, indústria se esquece

da classe B, que agora busca
produtos diferenciados.
RR Distribuidora de perfumes
importados já percebeu o novo filão.

PERFIL DAS CLASSES

Fonte: Tendências da Maioria — Data Popular/ Datafolha
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MERCADO AQUECIDO

Com crédito mais fácil, houve alta de 50% na posse de automóveis pelas famílias das classes C, D e E  
no último ano. Confira abaixo a evolução nos últimos oito anos

A CLASSE MÉDIA E A POPULAÇÃO EMERGENTE TÊM ACESSO MACIÇO A SERVIÇOS
BANCÁRIOS E PRODUTOS FINANCEIROS, em milhões de pessoas

A INCLUSÃO DIGITAL É FATO, em milhões de pessoas
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O QUE FAZEM 
OS EMERGENTES (D/E)?

80%
dos internautas

Representam 

R$ 840
bilhões

por ano

Movimentam

São mais de 90 milhões de brasileiros com um computador em casa. Do total, 70,2 milhões 
de pessoas são das classes C/D/E.
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Famílias
migram para a
classe média
Além da expansão econômica,
mobilidade social é favorecida
pela queda da fecundidade.
Famílias menores têm mais
condições de investir nos
estudos, diz demógrafo

Amanda Vidigal Amorim
avidigal@brasileconomico.com.br

Nos últimos cinco anos, 23 mi-
lhões de brasileiros migraram
da classe D para a classe C. Para
2014, a previsão é de que outros
36 milhões experimentem uma
melhora significativa de renda,
passando da classe D para a C,
segundo estimativas do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Para Reinaldo
Gregori, demógrafo e professor
da Fundação Instituto de Admi-
nistração (FIA), além da evi-
dente expansão econômica, al-
gumas características demográ-
ficas ajudam a incrementar a
mobilidade social no país. “A
queda da fecundidade no Brasil
está melhorando também a con-
dição financeira das famílias.
Com uma família menor, é pos-
sível investir mais em estudos,
por exemplo”, afirma Gregori.

Para Haroldo Torres, sócio
diretor da consultoria Plano
CDE, a massa de renda da classe
D brasileira é de apenas 12% da
massa de renda total da popula-
ção. Isso porque, diferentemen-
te do Data Popular (leia repor-
tagem ao lado), a análise de
Torres é baseada em salários en-
tre R$ 600 e R$ 1,2 mil. “A gran-
de dificuldade de fazer uma
análise das classes sociais no
Brasil se deve principalmente a
falta de uma métrica única.
Cada instituto adota uma meto-
dologia, o que dificulta a com-
paração”, afirma o especialista.

Em outra pesquisa, desen-
volvida pela consultoria Quo-
rum Brasil, a classe D brasilei-
ra tem renda familiar de até
R$ 1.020,00, o que seria um im-
peditivo para a formação de
uma poupança. Entre 400 en-
trevistados pela consultoria,
54% afirmaram não conseguir
guardar dinheiro no final do
mês. Entre os que conseguem,
62% aplicam suas economias na
poupança, o restante prefere in-
vestir em melhorias da casa.

Ainda segundo a pesquisa, as
prioridades dessa população
apontam para a aquisição de um
imóvel. Em segundo lugar, está
a compra de um carro. Apenas
5% dos entrevistados aponta-
ram como prioridade passeios
de fim de semana.

Descompasso
De acordo com o professor Rei-
naldo Gregori, a falta de uma
métrica comum acaba prejudi-
cando as análises. “No Brasil,
não existe uma diferenciação
entre uma família de quatro
pessoas com renda de até R$ 1,2
mil e jovens que moram sozi-
nhos e que ganham o mesmo
montante. Isso prejudica uma
análise mais criteriosa da real
situação da sociedade”, afirma
o professor da FIA. ■

Nos últimos cinco
anos, 23 milhões de
brasileiros migraram
da classe D para a
classe C. Para 2014,
a previsão é de que
outros 36 milhões
experimentem uma
melhora significativa
de renda, segundo
estimativas do IBGE

Antonio Milena

Além de bens duráveis,
emergentes também
devem investir mais em
lazer no próximo ano

Infografia: Anderson Cattai

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 5.
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