
e indicadores públ icos a privados, 
existem atualmente no Brasil varia

dos modelos de pesquisas aptos a definir 
a qual classe socioeconômica o consumi
dor/cidadão pertence. O Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística (IBGE) quali
fica por renda, mas não por classe social. 
O Critério Brasil, avalizado pela Associa
ção Brasileira de Empresas de Pesquisas 
(Abep) e principal ferramenta usada pelo 
mercado publicitário, considera a aquisi
ção de bens e o nível de escolaridade do 
chefe de família para definir em qual po
sição social está o entrevistado. 

Mas há outros critérios existentes pe
lo Brasil afora, até por conta da prolifera
ção de institutos de pesquisas — muitos 
dos quais desenvolveram metodologias 

próprias de classificação socioeconômi
ca. Para alguns especialistas, essa diver
sidade de indicadores tem provocado dú
vidas e criado um ambiente de incerte
zas na iniciativa privada, quando da de
finição dos seus planos de negócio e até 
mesmo no governo, que tem recorrido 
a parâmetros diversos para definir suas 
políticas públicas. Com tamanha diver
sidade, ficou difícil saber quem é o novo 
consumidor da classe média. 

A discussão sobre essas metodologias 
no Brasil passou a contar, desde outubro, 
com a participação t ambém do governo 
federal que, por meio da Secretaria de As
suntos Estratégicos (SAE), criou a Comis
são para Definição da Nova Classe Mé
dia Brasileira. A iniciativa foi do próprio 

ministro Moreira Franco. O argumento 
da SAE é que, em virtude do crescimen
to econômico, da expansão de renda da 
população, da valorização do salário mí
nimo, do aumento dos postos de trabalho 
e do melhor nível de escolaridade, é pre
ciso se ter parâmetros mais claros sobre 
a classificação socioeconômica brasilei
ra. A atualização seria forte aliada na me
lhoria das políticas públicas do governo. 

Segundo a SAE, o Brasil precisa en
contrar um modelo próprio de classifi
cação, que não pode ser o chinês, onde 
quem ganha US$ 2 por dia pode ser classe 
média, nem mesmo o norte-americano, 
que inclui nessa qualificação o cidadão 
com renda diária entre US$ 2 e US$ 10. A 
previsão é de que até março do ano que 
vem já se tenha definido esse novo crité
rio para determinar a nova classe média 
brasileira. No segundo semestre de 2012, 
um livro sobre o tema deverá ser lançado. 

C r i t é r i o Brasil: usos e l i m i t a ç õ e s 
Jefferson Mariano, especialista em in

formação geográfica e estatística do IBGE 
e doutor em desenvolvimento econômico 
pela Unicamp, afirma não haver no Brasil 
um índice oficial para definição de clas
se social. Mariano explica que a missão 
institucional do IBGE é retratar o Brasil 
com informações necessárias ao conhe
cimento de sua realidade e ao exercício 
da cidadania. Deste modo, continua o 
especialista, esses dados podem ser con
sultados não só pela população em geral, 
mas t ambém pelas empresas. "Disponi
bilizamos informações relativas a rendi
mentos, padrão de consumo, condições 
de moradia e posse de bens. Como essas 

informações são construídas levando-se 
em consideração a divisão político-admi-
nistrativa do País, é possível às empresas 
identificarem seu público-alvo" afirma. 

O Critério Brasil foi criado em 1970 
por iniciativa da Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA), como conta Ney Luiz 
Silva, diretor de desenvolvimento e solu
ções técnicas do Ibope Inteligência e mem
bro da Comissão do Critério de Classifi
cação Econômica Brasil da Abep. Ele diz 
que, até aquele ano, cada instituto traba
lhava com as suas próprias metodologias. 
O objetivo foi criar um modelo padrão que 
deveria ser usado por todos os institutos. 

"O Critério Brasil nunca pretendeu 
atender a todas as necessidades: ele é 
mais adequado para produtos e servi
ços de consumo de massa e pouco ade
quado, por exemplo, a produtos de alto 
luxo. Para esses, é muito difícil criar um 
padrão, pois se a pobreza se manifesta de 
maneira bastante uniforme, a riqueza se 
manifesta de formas muito diversificadas. 
A renda pode ser um limitador para defi
nição de público-alvo, mas não é muito 
confiável quando obtida numa pesquisa 
de campo" esclarece Silva. 

Silva ressalta que, embora a metodo
logia seja amplamente utilizada pelos f i 
liados da Abep, alguns deles podem usar 
instrumentos específicos para atender 
às demandas de seus projetos e clientes. 
Em relação à possibilidade de a institui
ção desenvolver iniciativas para monito
rar ou fiscalizar os diversos indicadores 
existentes pelo País, Silva afirma que não 
é tarefa da Abep escolher qual critério é 
melhor ou qual não deve ser usado. "To
dos os usuários são profissionais de pes
quisa e têm suas razões para preferir um 
ou outro critério. Cabe sim à Abep ofere
cer e recomendar ao mercado um instru
mento padrão para classificação socioeco
nômica, que é o Critério Brasil que é pu
blicado no site da Abep" frisa. 

O Datapopular, instituto de pesquisa es
pecializado nas classes C e D, faz parte da 
comissão da SAE, que é composta ainda 
por vários representantes do governo e de 
instituições privadas. Segundo o sócio-di
retor Renato Meirelles, a questão não é de
terminar se esse ou aquele critério é melhor, 
mas desenvolver metodologias mais con-
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dizentes com a atual realidade brasileira. 
Meirelles defende a estratificação por 

renda per capita, usada pelo Datapopu-
lar para realizar suas pesquisas. "Dividir 
a renda total por cada membro da famí
lia reflete melhor a situação econômica 
daqueles indivíduos, além do que, o mé
todo tem flexibilidade para acompanhar 
a mobilidade ocorrida em prazos mais 
curtos" assegura. Além disso, comple
menta: "Ao cruzarmos esses dados com 
as informações da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) podemos 
expandir os resultados para todo o País, 
o que desenha um retrato bem mais real 
da situação." Mas Meirelles t ambém ad
mite que as pesquisas por renda encon
tram obstáculos na dificuldade de se ob
ter dados verdadeiros pois muitos entre
vistados não se sentem à vontade em de
clarar seus ganhos reais publicamente. 

Maior complexidade 
Meirelles entende que fazer pesquisa 

ficou mais complexo com a chegada das 
classes C e D ao mercado consumidor. 
"Antes era bem mais fácil, porque apenas 
a classe alta comprava, o que simplificava 
em muito os procedimentos de pesqui
sa" afirma. De acordo com ele, talvez se
ja preciso combinar o que há de melhor 
nos institutos de maior credibilidade, se
jam eles do governo ou privados, para 
se chegar ao denominador comum mais 
apropriado. "Essa é uma discussão polê
mica que aponta para um caminho longo 
antes de se chegar a uma conclusão, até 
porque exige maior adequação dos ins
titutos que estão há mais tempo no mer
cado, e poderão perder boa parte de sua 
base histórica de comparação" comenta. 

O começo dessa autoavaliação dos cri
térios de classificação que o mercado está 
ensaiando já é apontada pelo diretor-ge-
ral do Instituto Ipsos, Paulo Cidade, como 
um avanço significativo. "Essas metodolo
gias são revisadas de tempos em tempos, 
mas não se tem claro com qual periodici
dade elas devam ocorrer, ou quais as mu
danças sociais que devem determiná-las, 
independentemente do período" analisa 
o executivo para quem é fato que o Brasil 
passou por transformações relevantes na 
sua estrutura social recente, o que justifi
ca a atualização das métricas de pesqui
sas. "O consumidor e a própria socieda
de se sofisticaram" considera. 

Ele enfatiza que a renda por si só não 
é mais um instrumento capaz de defi
nir a estratificação econômica . "É pre
ciso considerar a cultura de consumo, o 
comportamento do consumidor e saber 
quais os hábitos que ele adquire ou dei
xa para trás quando migra de uma classe 
para outra" avalia o executivo para quem 
é preciso formular indicadores que per

mitam maior mobilidade e que comple
mentem o retrato feito a partir de bens e 
nível de escolaridade que demoram mais 
para se modificar. 

O diretor-geral da Ipsos argumenta 
que a s egmen tação por classe e c o n ô 
mica feita pelos institutos desvirtua o 
p r inc íp io da c o m p a r a ç ã o , a partir do 
qual é formado todo o universo no qual 

se pode identificar com maior precisão 
os estratos sociais. "Quem tem conhe
cimento ampliado de todos os segmen
tos sociais tem uma visão que abarca as 
diferenças pertinentes a cada grupo e 
tem habilidade técnica de desenvolver 
mé todos capazes de estabelecer espe
cificidades e similaridades de cada um 
deles" defende. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1488, p. 30-32, 5 dez. 2011.




