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Conexão se escreve com C
A classe média emergente está cada vez mais presente na internet, nas redes sociais e no comércio eletrônico

Por AnA CristinA dA ConCeição

mercado

Ao longo da última década, o surgi-
mento de uma nova classe média 

tem empolgado a economia brasileira 
com seus números gigantes (104 mi-
lhões de pessoas e potencial de consu-
mo estimado em R$ 1 trilhão este ano), 
favorecidos pela valorização do real e 
do salário mínimo, redução do desem-
prego, maior acesso ao crédito e políti-
cas públicas de transferência de renda. 
Esse público emergente também cresce 
na internet. Segundo o Ibope Nielsen, 
entre 2006 e 2010, a classe C passou de 
34% para 43% da população metropoli-
tana com acesso à rede. O crescimento 
da população digital nesse período, de 
36% para 56%, foi fortemente impulsio-
nado pelas classes C, D e E. 

“Não existe acesso à classe C que não 
passe pela internet”, afirma Renato Mei-
relles, diretor do Datapopular. Para o 
instituto de pesquisa especializado no 

mercado emergente, a maioria dos do-
micílios da classe C já está conectada 
com a internet: 66,08% desses domicí-
lios têm posse de computador e 54,53% 
dispõem de acesso à rede. Do total de 
lares brasileiros com acesso à internet, 
56% são da classe C, que já representa 
50% do mercado de banda larga.

“Mesmo que não tenha estratégia on-
line, o consumidor da classe C vai co-
mentar no online sobre o produto e a 
empresa precisa estar preparada pa-
ra esse consumidor”, aponta Meirelles.

Deve estar preparada mesmo. Em 
pesquisa divulgada no início de agos-
to deste ano, a agência de publicidade 
WMcCann levantou uma série de aler-
tas sobre a visão distorcida de marcas 
e anunciantes com relação aos propó-
sitos do “consumidor emergente digi-
tal”, público estimado em 80 milhões de 
pessoas da América Latina.  fo
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Uma das conclusões é que os emer-
gentes digitais desenvolvem a cultura 
do “faça você mesmo”, um alto nível de 
independência e autonomia no mundo 
digital. Mais do que a classe média típi-
ca, os emergentes digitais vão à internet 
com o propósito de ser melhores pais, 
interagir com especialistas, melhorar o 
poder de compra, além de cuidar da saú-
de e da beleza. E eles percebem que es-
tão disponíveis na internet as ferramen-
tas para ajudá-los nesse propósito. Em 
contraponto a essa cultura do “faça você 
mesmo”, as marcas ainda não encontra-
ram, segundo a agência, uma fórmula de 
se tornarem indispensáveis na internet.

A pesquisa da WMcCann apontou 
também que o nível de maturidade dos 
emergentes digitais no uso da internet 
é muito parecido ao da classe média tí-
pica (que não era emergente). Ambas 
estão na “adolescência”, usando a re-
de principalmente para comunicação, 
lazer, interação e compartilhamento.

O uso semelhante da internet por 
classes diferentes também é detecta-

do em pesquisas do Ibope Nielsen. “Na 
internet não há uma grande diferença 
no uso por classe social e sim por faixa 
etária”, salienta Fábia Juliasz, diretora 
de parcerias, desenvolvimento e novos 
negócios do instituto. Um exemplo é o 
uso do e-mail, mais freqüente entre os 
internautas mais velhos e de maior es-
colaridade. Os mais jovens usam rede 
social e para eles o email está pratica-
mente banido.

“Os meios online possibilitam uma 
democratização real da internet por 
classe social”, acrescenta Fábia. Essa 
conclusão se alinha com outro apon-
tamento da pesquisa da WMcCann: a 
de que o aumento do uso da internet 
promove igualdade social mais rapi-
damente que o aumento de renda e a 
qualidade da educação.

A renda só passa a ser um diferencial 
do comportamento digital quando se fa-
la de e-commerce. “Os de maior renda 
estão mais no comércio eletrônico. Eles 
têm mais afinidade com o pagamen-
to online porque estão há mais tempo 

nesse meio e tem mais renda disponí-
vel”, observa a diretora do Ibope Niel-
sen (leia texto nesta página). 

Mas essa conjuntura também está 
mudando. Segundo a e-bit, empresa es-
pecializada em informações do comér-
cio eletrônico, as classes emergentes, 
com renda de até R$ 3 mil, represen-
taram 61% dos 4 milhões de novos en-
trantes do comércio eletrônico no pri-
meiro semestre 2011. 

Vocação empreendedora
O potencial de consumo da classe C 

tem embalado as otimistas projeções 
de vários setores da economia, mas tem 
gente prestando atenção também no po-
tencial empreendedor da nova classe 
média que invade a internet. Segundo 
o Datapopular, a nova classe C é mais 
otimista com relação ao futuro, carac-
terística também levantada por outros 
institutos, como o Ibope Mídia. “Isso es-
timula novos negócios”, pondera Mei-
relles. Segundo o instituto, entre os oti-
mistas da classe C, 65,3% têm intenção 

de abrir o próprio negócio, conforme 
pesquisa realizada em junho deste ano.

A maior parte da renda da classe C 
vem da carteira assinada, mas o empre-
go estável não é mais o sonho de con-
sumo, por assim dizer, dos emergentes. 
“O internauta é mais empreendedor que 
o não internauta”, provoca o diretor do 
Datapopular. “A carteira assinada é um 
meio de ter estabilidade e seu próprio 
negócio. E o sonho agora é ter o próprio 
negócio”, acrescenta. 

As grandes empresas que oferecem 
serviços de e-commerce estão atentas a 
essa vocação empreendedora. “É fato: a 
classe C está entrando no consumo, po-
dendo trabalhar e consumir mais. Pela 
primeira vez, uma pessoa da família es-
tá podendo cursar uma faculdade. São 
também essas pessoas que estão pro-
curando criar um negócio”, diz o vice-
-presidente da divisão financial services 
do Grupo Buscapé, Marcos Cavagnoli. 

Segundo ele, são pessoas que vão pre-
cisar de um suporte digital. “Temos des-
de a loja virtual que vende pão de mel 

Seja para comparar preços antes 
de sair gastando sola de sapato, 
seja pela praticidade, a classe C 
emergente caminha para ser maioria 
entre os clientes também no varejo 
eletrônico. Com renda até R$ 3 mil, ela 
representa 61% dos 4 milhões de novos 
entrantes (mais da metade mulheres) 
no comércio eletrônico no primeiro 
semestre 2011, segundo levantamento 
da e-bit, empresa especializada em 
informações do comércio eletrônico 
(leia matéria à pág. 30). 

Em 2009, as classes de baixa renda 
representavam 44,6% do total de 
e-consumidores. Esse share subiu 
para 46,5% no primeiro semestre 
deste ano. Mas a classe AB continua 
tendo maior freqüência nas compras 
eletrônicas, observa André Ghion, vice-
presidente de alianças estratégicas 
do Grupo Buscapé, um dos maiores 
conglomerados do e-commerce da 
América Latina. 

Ghion lembra que embora o valor 
do tíquete dos novos e-consumidores, 
de R$ 320, esteja próximo do valor 
médio de todo o e-commerce (R$ 355), 
o limite de gastos no cartão de crédito 
acaba reduzindo a frequência. “O novo 
entrante tem um cartão de crédito com 
limite baixo e vê a parcela que cabe no 
bolso. Ele fica fora do jogo do comércio 
eletrônico durante cinco ou seis 
parcelas enquanto não tem saldo para 
comprar mais”, explica o executivo.

 “O limite de compra da classe C é 
bem menor que o da AB. Fica difícil 
comprar uma geladeira pela internet, 
por exemplo”, observa Renato 
Meirelles, do Datapopular, para quem 
as classes C, D e E representam 53% 
dos brasileiros que vão às compras 
na internet. Para driblar esse limite, 
recorrem ao boleto bancário.  “Quando 
usam o boleto, não é por medo de usar 
o cartão na compra online. Esse medo 

existe, lógico, mas é porque o boleto não 
tem limite”, explica Meirelles.

Apesar dessas restrições, segundo 
Ghion, o novo entrante do comércio 
eletrônico que antes comprava CD, 
livro, DVD, já chega comprando 
eletrodoméstico nos portais. “A classe 
C entra com mais confiança, porque 
troca informações com amigos e 
recomendações de lojas e produtos, para 
fazer a compra com segurança”, avalia.

Pensando nesse perfil, o Buscapé 
entrou no mercado de compras coletivas 
adquirindo no ano passado 75% da  Zip-
Me, agora rebatizada de Save Me, uma 
plataforma agregadora de ofertas de 
diversos outros sites de ofertas (leia 
matéria à pág. 14). Em maio deste ano, 
lançou a rede social Winke, onde as 
pessoas compartilham informações 
sobre desejos e experiências de compra. 

Ghion prevê redução no ritmo de 
crescimento das classes A e B no 
e-commerce. “Nesse momento vem a 
classe C com um tíquete médio muito 
forte. O volume individual de compra 
pode ser menor, mas ela vai passar em 
quantidade, pois é mais numerosa.” 

Pelos cálculos do Datapopular, é isto 
mesmo: a classe C, que hoje soma 104 
milhões (53,9% da população brasileira) 
chegará a 114 milhões (58,3%) em 2014. 
É a mais numerosa em todas as regiões 
brasileiras (à exceção do Nordeste, 
onde a classe D representa 47% da 
população). 

Retorno garantido
A classe C também é oportunidade 

para outras empresas no mundo digital. 
A rede de escolas Microcamp reformulou 
suas estratégias de marketing para 

conquistar novos clientes, os jovens 
da classe C que são maioria nos 
acessos à internet no Brasil. Com novo 
posicionamento online, a empresa 
elevou em mil por cento a base de 
cadastros de possíveis clientes 
interessados em cursos presenciais. O 
número de cadastros mensais, gerados 
pela presença online da empresa, 
saltou de 1,3 mil para 13 mil. 

“Democratizar o acesso à 
tecnologia da informação e capacitar 
as pessoas para utilizá-la plenamente 
é o nosso DNA, e hoje, como o 
acesso à internet é amplo, estamos 
utilizando este meio para chegar ao 
nosso público”, comenta o gerente 
de marketing da Microcamp, Bruno 
Pinheiro. Segundo ele, a cada R$ 1 
investido nas campanhas online, o 
retorno é de cerca de R$ 43. 

Enchendo o carrinho digital

Ghion, do Buscapé: limite é o do cartão Pinheiro, da Microcamp: retorno de R$ 43 a cada R$ 1 investido em campanhas online 
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A classe C está impactando 
a audiência do portal online do 
Esporte Interativo, rede de TV aberta 
dedicada à programação esportiva. 
“Vemos a classe C como uma galera 
muito emocionada por levarmos um 
canal exclusivo de esporte até eles”, 
avalia o vice-presidente de novas 
mídias, Maurício Portela.  Tanto que 
a participação do portal na receita 
publicitária total da TV deve saltar de 
5% para 20% este ano em comparação 
com 2010. “Levamos o sonho de ter 
acesso gratuito a transmissões ao vivo 
que antes só podiam ser vistas na TV 
paga. Além disso, a internet amplia o 
alcance da nossa TV aberta”, completa.

Segundo Portela, o portal não 
tem pesquisa quantitativa sobre a 
presença da classe C, mas consegue 
identificar essa audiência pelos 
comentários nas redes sociais, 

Como se fosse TV por assinatura
bem como o seu engajamento. Uma 
audiência crescente. “Na partida de 20 
de abril entre Real Madri e Barcelona, 
que transmitimos ao vivo, registramos 
1,8 milhão de acessos no portal. A 
média mensal de acessos é de três 
milhões, mas quando tem um clássico 
como esse, é um grande sucesso.” 

“Tem muita gente assistindo pela 
internet a nossa TV e vemos que não 
pode ser só classe AB. Pela quantidade 
de acessos, é classe C”, reforça 
Portela. Como tem acontecido com 
outros canais de mídia com plataforma 
online, o Esporte Interativo somava 
em 24 de agosto 315 mil seguidores 
no Twitter e 542 mil no Facebook. 
“Somos o primeiro grupo de mídia 
brasileiro a superar a marca de 540 
mil fãs no Facebook. E a primeira TV do 
mundo a transmitir o jogo ao vivo pelo 
Facebook”, garante.

até grandes conglomerados usando nos-
sos serviços, inclusive para receber pa-
gamentos. São pessoas que não enten-
dem de internet, mas precisam de al-
guém que entenda disso”, acrescenta.

Outra empresa que aposta nessa vo-
cação é a Locaweb, que em agosto des-
te ano lançou campanha publicitária, 
veiculada em revistas, cinema, online, 
indoor e anúncio em TV aberta nas re-
giões metropolitanas, para incentivar 
microempreendedores a abrirem lojas 
virtuais e oferecer seus produtos e ser-
viços pela rede. 

Com a solução webstore, a Locaweb 
somou em menos de um ano em torno 
de 1,5 mil clientes. Segundo Cláudio 
Gora, vice-presidente comercial e de 
marketing da Locaweb, a maioria des-
ses clientes vêm de classes emergentes, 
que estão no início de seus negócios em 
comércio eletrônico. “São artesãos, con-
feiteiros, entre outros iniciantes”, con-
ta. Para atrair esses clientes, a empresa 
oferece o primeiro mês gratuito e pla-
nos mensais a partir de R$ 49 a partir 
do segundo mês. 

“Percebemos a escassez de soluções 
de e-commerce no mercado voltadas 
para os microempreendedores, aliada 
ao sonho de grande parte da população 
em ter o próprio negócio”, explica o exe-
cutivo. Pesquisa realizada pela Locaweb 
apontou que cerca de 25% das empre-
sas que possuem presença online têm 
uma operação de comércio eletrônico. 
“E 55% das empresas que não possuem 

têm algum interesse em iniciar um e-
-commerce no futuro”, lembra.

Outro estímulo para a campanha pu-
blicitária da Locaweb foi o crescimen-
to deste público em e-commerce. “Es-
te tipo de comércio deve crescer ainda 
mais, algo em torno de 178% no país to-
do até 2016, e grande parte deste núme-

ro se deve a classe C”, afirma Gora, refe-
rindo ao estudo da Forrester Research, 
segundo o qual o comércio eletrônico 
vai faturar R$ 22 bilhões em 2016, con-
tra os US$ 7,9 bilhões de 2010. 

O Locaweb aliou na solução de webs-
tore as principais características desses 
empreendedores virtuais. “Investimento 

acessível (pelos altos custos de ter um 
negócio físico); utilização de soluções 
rápidas e simples (que não requerem 
conhecimentos técnicos); práticas que 
atendam todas as necessidades e varia-
das opções de pagamentos (cartão de 
crédito, boleto, transferência eletrôni-
ca)”, enumera. 

Portela: três milhões de acessos por mês
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Internet e mídias digitais, São Paulo, p. 55-57, 12 set. 2011.




