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Uma Espanha e mais  
duas Venezuelas
Este é o tamanho das classes D e E: um contingente de 95 milhões de pessoas,  
muitos em ascensão social, com a autoestima elevada e ávidos por experimentações 

Por JOSÉ GABRIEL NAVARRO jnavarro@grupomm.com.br

Quando deixou a sociedade na DataPo-
pular, empresa de pesquisa especiali-

zada na classe C, a antropóloga Luciana  
Aguiar nada mais fez que redobrar a apos-
ta na base da pirâmide social brasileira. 
Como o nome sugere, a Plano CDE, no-
me escolhido por Luciana e o sociólogo 
Haroldo Torres, também egresso da Da-
taPopular, foi desenvolvida especialmen-
te para esse mergulho.

Doutora pela Universidade de Cornell, 
nos EUA, com passagens pelo Sebrae e 
Unesco, Luciana é usuária contumaz das 
informações georreferenciadas, inclusive 
para conduzir executivos de primeiro es-
calão às casas de legítimos representan-
tes das classes de menor renda, como co-
menta na entrevista a seguir.

A VOGA DA CLASSE C

Existe um quê de modismo em relação 
ao tanto que se fala da classe C, porque as 
empresas a descobriram um pouco tar-
de. A classe C está aqui há tanto tempo... 
e agora a D está ascendendo também. Es-
se movimento poderia ter vindo antes, de 
qualquer forma, agora isso gera estereóti-
pos fáceis, mas que nem sempre derivam 
do recorte social feito a partir da renda. 
Pensa-se muito que o mais importante 
para a classe C é o preço final baixo. Não 
necessariamente as marcas que se conec-
taram com o público da base da pirâmi-
de desde o começo terão sucesso após a 
ascensão social desse público, em espe-
cial, as empresas que focaram demais em 
preço e se esqueceram de construir suas 
marcas, de construir vínculos relevantes. 

Qualquer marca de tubaína  será substi-
tuída por uma Coca-Cola no momento 
em que uma pessoa dispor de mais ren-
da. Hoje, as empresas estão olhando pa-
ra a classe C de forma correta, mas pre-
cisam começar a olhar um pouco mais 
para baixo da base da pirâmide, enxer-
gar um público que tem renda disponí-
vel também, que tem dificuldade em ter 
acesso a determinados serviços ainda e 
que impõe desafios maiores, talvez, mas 
que representa um contingente enorme 
de pessoas. São 95 milhões de pessoas 
nas classes  D e E, equivalentes à popula-
ção da Espanha e mais duas Venezuelas.

A HORA DAS NUANCES

A classe C é muito diversa, abrange mais 
de 62 milhões de pessoas. Não dá para es-
perar que todas elas se comportem da mes-
ma forma. Uma família com renda entre 
R$ 1,2 mil e R$ 2 mil, da classe C, tem uma 
capacidade de consumo muito diferente de 
outra que tenha renda entre R$ 2 mil e R$ 
3 mil ou até R$ 4,5 mil, dependendo do re-
corte, da classe C+. Essa diferença é muito 
relevante em termos comportamentais: a 
classe C+ quer se diferenciar muito da base 
da pirâmide, tem um comportamento se-
melhante ao da classe B, porque demorou 
a chegar onde chegou e quer mostrar que 
“conseguiu”. Nem tanto por uma questão 
de status, mas de orgulho mesmo. Ela es-
tá com a autoestima lá em cima, viveu o 
momento de ascensão, consegue se pro-
gramar para consumir bens duráveis, para 
pagamentos de longo prazo, de um carro 
novo. Já a classe C- se comporta de manei-

ra muito mais parecida com as classes D e 
E. Essa ampliou a cesta de compras, mas 
ainda está esperando um momento me-
lhor para viver a descoberta de consumo 
de bens que ela por enquanto só deseja. 
As empresas precisam entender a classe 
C como meio da pirâmide socioeconômi-
ca: às vezes, se parece mais com o topo; às 
vezes, mais com a base. Isso traz um olhar 
mais refinado sobre esses consumidores.

PERFUME PARCELADO

A gente está vivendo o momento de as-
censão das classes C e D. As pessoas per-
tencentes a essas classes estão vivendo um 
momento de experimentação do consumo. 
Estão se dando ao prazer e ao luxo de po-
der errar e de experimentar uma determi-
nada categoria. E, de muitas vezes, abrir 
mão de itens essenciais em função da no-
va descoberta. O olhar para o público da 
base da pirâmide e para os mais pobres 
— e aí, falo de classes D e E também — é 
um olhar da necessidade. Só que o olhar 
da necessidade não explica muitas práti-
cas de consumo. Como explicar que uma 
pessoa de classe D pague R$ 70 em um vi-
dro de perfume, ainda que parcelado em 
muitas vezes? As pessoas estão mais exi-
gentes do que eram no passado, naque-
le momento em que não havia tanta ren-
da e em que não existia esse espaço para 
experimentação. Estão vendo o que cabe 
ou não dentro desse novo orçamento do-
méstico. Fala-se em itens básicos e supér-
fluos em certas pesquisas, mas isso preci-
sa ser debatido. Comprar um computador 
por acreditar que isso vá ajudar o filho a ir 

bem na escola é um ato de enorme rele-
vância no projeto de ascensão social e de 
melhoria de vida dessa pessoa. Não é na-
da supérfluo. Uma TV com canais pagos 
pode ter uma função importante em uma 
família que tem o lazer restrito, que evita 
sair na rua por ser perigoso.

A PIRÂMIDE INTERNACIONAL

A gente começa a ver algumas marcas 
saindo do Brasil para alçar o mundo. Elas 
têm uma força importante, tanto local 
como lá fora, porque o consumidor bra-
sileiro não é tão previsível, é exigente. O 
grande desafio está nos mercados emer-
gentes para os quais agora se olha: África, 
Índia, China... É o desafio de se posicio-
nar para um público ainda mais abaixo 
na base da pirâmide. A maioria das em-
presas brasileiras fala hoje com uma clas-
se C que é a nossa classe média. Pouquís-
simas marcas focam na classe D. Porque 
é cômodo: há uma classe  C ascendente 
e pujante. Mas quando você quiser atin-
gir outros mercados, vai ter de olhar para 
quem tem renda menor. Se as empresas 
não querem enfrentar isso no mercado 
local, quando forem se internacionalizar, 
vão ter de lidar necessariamente com es-
sa questão e com um público estrangeiro, 
que elas conhecem menos ainda. Há ini-
ciativas no mercado internacional muito 
interessantes: a Vodacom tem um proje-
to-piloto de mobile banking no Quênia, 
extremamente bem-sucedido, para que se 
transfira dinheiro via celular, facilitando 
as comercializações para quem vive nas 
áreas rurais. Há quem argumente que isso 
não tem a ver com o Brasil, mas aqui te-
mos regiões como a Amazônia e Centro-
Oeste. Fora do Brasil, existem modelos de 
negócios focados nas camadas mais po-
bres acontecendo de uma maneira mais 
efetiva hoje.

MICROCRÉDITO RADICAL

Concordo totalmente com Muham-
mad Yunus, criador do Grameen Bank. As 
empresas ainda olham para os pobres só 
como consumidores. É um olhar impor-
tante, mas restritivo. Na medida em que 
se vive na informalidade, como boa parte 
das pessoas das classes mais baixas, exis-
te disponível um espírito empreendedor, 
de gerar renda mesmo. E o acesso a cré-
dito é um dos potencializadores para am-
pliar os recursos da base da pirâmide. O 
que é uma vendedora porta em porta? É 
uma mulher que muitas vezes usa a ren-
da familiar dela para alavancar a venda 
de determinado produto. Se ela oferece 
parcelamento a uma cliente, tira dinheiro 
da própria família e sua possibilidade de 
ascensão encontra uma barreira. O micro-
crédito permite a esses pequenos empre-
endedores da base da pirâmide ampliar 
suas possibilidades de geração de renda. 
Esquecemos de que existem “n” possi-
bilidades de produtos financeiros dire-
cionados a pessoas pobres, que também 
querem poupar e financiar seus peque-
nos empreendimentos. Essas iniciativas 
estão sendo feitas a duras penas, porque 
essas pessoas têm uma dificuldade enor-
me de comprovar renda. No Brasil, temos 
o Banco do Nordeste, que até o momento 
tem a maior iniciativa voltada para micro-
crédito no País, mas a maioria dos bancos 
tem receios com relação a isso. A relação 
do indivíduo com o crédito tem a ver com 
comportamento, não com classe.
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Luciana Aguiar, diretora da consultoria Plano CDE 
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