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Como na famosa e repetida frase “Vocês vão ter que me engolir”, de Zagallo, ex-técnico da 

seleção brasileira de futebol, assim será o futuro do debate em torno da classe C, ou da nova 

classe média. O certo é que a classe C veio para ficar, principalmente as mulheres, e as 

empresas precisam aprender e entender como se comunicar com elas, que movimentam R$ 

400 bilhões, respondendo por R$ 41 de cada R$ 100 da renda familiar. 

  

Como afirmou o sócio-diretor do instituto Data Popular, Renato Meirelles, “se é verdade que o 

poder mudou de mão no Brasil, é também verdade que as mulheres protagonizaram esse 

processo”. A frase foi dita durante evento promovido pelo instituto e pela Abril Mídia para o 

lançamento da pesquisa “As poderosas da nova classe média brasileira”, que contou com 

análise de 5 mil pessoas presencialmente e 30,6 mil online provenientes dos 26 estados 

brasileiros; pesquisa com observações etnográficas com 12 famílias em três estados; e 

entrevistas com especialistas, como Heloisa Buarque de Holanda, professora da USP, e Silvio 

de Abreu, autor de novelas da Globo. 

  

Caberia também a enigmática: “Decifra-me ou devoro-te”, da obra Édipo Rei, de Sófocles. E é 

isso o que o estudo procura fazer. “Não dá para pensar em ser líder de mercado sem 

conquistar as mulheres da nova classe C”, acrescentou Meirelles. Como exemplo, ele cita que 

56% dos perfumes importados são comprados por esse público, com um tíquete médio de R$ 

300. “Pode não caber no bolso o valor cheio, mas R$ 30 em dez vezes dá”. O gasto com beleza 

alcançou R$ 19,7 bilhões em 2010. O público da classe C, pelo critério analisado, tem renda de 

R$ 326 a R$ 1.390. 

  

Periferia 

  

A esteticista Fátima Patricia fechou o seu salão de beleza em Moema para ficar apenas com a 

unidade na periferia, próxima ao bairro de Santo Amaro. “Comecei a perceber que na periferia 

eu tinha mais retorno. Estou ganhando muito dinheiro”, afirmou. Segundo ela, hoje as 

mulheres não querem apenas o básico, mas o serviço completo, com drenagem linfática, por 

exemplo. E tudo com alta qualidade. Como consequência, mulheres de bairros considerados de 

elite como Moema, Granja Viana e do ABC se dirigem até o salão da esteticista, hoje 

empresária. 

  

As mulheres da nova classe C se destacam pela constante realização de sonhos. Desde a 

primeira viagem de avião ao “sonho consumado” do primeiro carro. 39% querem emagrecer, 

mas não como as mulheres da classe A. “Elas se assumem como gostosas”, afirmou Meirelles. 

A postura pode ser percebida também com relação à cor. Em sete anos, segundo a pesquisa, 

“ganhou” 18 milhões de “novos” negros e pardos. Na realidade, pessoas que começaram a 

assumir a sua etnia. A bancária Luryê de Oliveira, dona de um belo black power, contou que 

durante um tempo ia trabalhar com o cabelo preso, com receio de alguma crítica pela direção 

da instituição. Quando resolveu soltá-lo em uma festa de final de ano, percebeu que não havia 

nenhum problema. Agora, nada de classificar xampu para cabelo crespo de “rebelde”: “É 

agressivo. Parece que não tem jeito, que não tem como mudar. É um insulto”, criticou. 

  

Elas projetam realizar curso de idiomas, 38%, e viagem para o exterior, 20%. 31% vão 

comprar um carro no intervalo de 12 meses e 61,8% viajaram no último ano. Como sonhos de 

consumo estão smartphone, casa na praia, viajar mais de avião, home theater e negócio 

próprio. E isso tudo preservando o direito da “roupa justa, colorida e saia curta”, segundo a 

pesquisa. “Não pode confundir querer ser rico com ser como rico”, distinguiu o pesquisador. 

Para ele, o momento é de “opportunities of mind”, ao invés de “top of mind”, com a classe C 

exigindo cada vez mais qualidade. 

  

Marcas 

  

De acordo com a pesquisa, a importância dada às marcas é crescente. O segmento em que a 

marca é mais levado em conta é o da alimentação, seguido de personal care, 
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eletrodomésticos, home care e maquiagem. Como consequência, também são mais fiéis às 

marcas. “Além da qualidade, a marca tangibiliza a ascensão dela nos últimos anos”, explicou o 

executivo do Data Popular. 70,9% se preocupam mais com a qualidade do que com o preço 

dos alimentos congelados, por exemplo. A dica para conseguir atraí-las é: “invista em 

qualidade”, afirmaram as três mulheres que falaram sobre as suas experiências no evento.  

 

O perfil identificado na pesquisa é o de uma mulher cada vez mais independente. 70% 

almejam uma carreira, e não um trabalho; e 56% afirmam não sacrificar o tempo com a 

família pelo trabalho. 72% se dizem cuidadosas com o dinheiro e 71% planejam antes de 

comprar. Outra característica é poupar para os momentos de urgência e só parcelar se o valor 

for alto. 

  

O acesso à tecnologia está entre os motivos do poder feminino: a penetração de jovens até 24 

anos na internet é igual em todas as classes, apontou a pesquisa. Diferentemente dos homens, 

as mulheres da nova classe média perguntam antes de comprar, estão “doidas por um 

notebook”, 46% querem comprar um nos próximos meses, e 60% têm celular de dois ou 

quatro chips. Afinal, para que gastar dinheiro pagando caro a uma só operadora? “Na classe C 

nome de operadora virou sobrenome”, explicou o executivo. 50,8% delas pretendem comprar 

um novo aparelho independente do número de chips. 

  

Educação 

  

A palavra-chave é a educação, destaca Meirelles: “É a grande propulsora dessa mulher. A 

diferença de salário é maior na elite do que na classe C”. O movimento é impulsionado pelo 

nível mais alto de estudos que elas têm frente aos homens. Inclusive, são elas que os 

estimulam a voltar ou continuar os estudos – as mulheres no geral representam 57% do total 

de universitários brasileiros. 66,4% das universidades são da nova classe média.  

 

Exatamente por essa melhora de nível de estudos é que o executivo afirmou que o 

crescimento da classe C não é uma bolha. “É a garantia de que vai continuar crescendo. 

Mulheres mais educadas terão filhos mais educados”, disse, apontando o aumento de filhos da 

classe C em escolas particulares. 

  

Para o futuro querem ainda mais, como aponta a projeção para 2014: pós-graduação, morar 

em grandes condomínios, viagem internacional e lap top. 

  

E o homem com tudo isso? Onde estará? “O homem vive uma crise de consciência. Está tendo 

que se reinventar. É a consolidação do poder da mulher”, afirmou Meirelles. Segundo a 

pesquisa, 82% dos homens casados declararam que as mulheres decidem as compras; 80% 

disseram que elas definem viagens e 7 em cada 10 afirmaram que as cuecas que estavam 

usando foram compradas por elas. Seja “de mansinho” ou no “grito”, elas estão no comando. E 

cobrando mais dos meros mortais: homens. 

  

Revistas 

  

De acordo com Demetrius Paparounis, diretor do núcleo de revistas femininas populares da 

Abril, em 2003 o homem perfeito deveria ter sete qualidades. Em 2008, elas queriam 13. “Ela 

se sente mais poderosa. Em 2003, ela considerava que shopping não era lugar para ela, por 

exemplo. Hoje essa mulher lê, navega. Quer um homem que seja parceiro em sua ascensão de 

vida”. 

  

Segundo ele, a Editora Abril tem contato direto com essas mulheres para entender o seu 

universo e o que desejam. “Queremos oferecer conteúdo relevante. Elas têm que achar que a 

revista vale a pena”. Atualmente, a editora comercializa um milhão de exemplares em bancas 

semanalmente para o público feminino popular entre os seis títulos com esse perfil. Além 

disso, acrescentou, busca identificar tendências e oportunidades de negócios. A Mais Feliz, 

sétima do segmento e lançada para o público feminino do Nordeste, é um exemplo dessa 

estratégia.   
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Fonte: Propmark, São Paulo, 19 set. 2011, p. 4. 
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