
As donas da grana 
Nove milhões de mulheres da classe C vão à luta - e às compras 

POR ISABEL TARANTO 

Foi-se o tempo em que para falar com a 

classe C bastava anunciar nos breaks 
de programas populares da TV aberta ou 
colocar palhaço, pipoqueiro e um locutor 
com microfone gritando ofertas na cal-
çada de grandes magazines, como ain-
da se faz em algumas cidades do interior. 
A mulher desta faixa da pirâmide social 
também não é mais aquela dona de casa 
que fazia milagres com o orçamento do-
méstico e cujo maior sonho de consumo 
era ver a despensa da família abastecida. 

A mulher da nova classe C, que ascen-
deu para um novo status nos últimos dez 
anos, despiu-se do estereótipo, ganhou 
escolaridade, remuneração mais consis-
tente e está à frente das decisões de com-
pra da família. Afinal, segundo Dora Câ-
mara, diretora comercial do Ibope Mídia, 
ela exerce mais responsabilidade sobre a 
família, tem mais autonomia socioeconô-
mica e, consequentemente, de consumo. 

Com quase cem milhões de indivídu-
os, a nova classe média brasileira repre-
senta mais da metade da população do 
País e cresce em torno de 4% ao ano. Sua 
renda familiar, que hoje vai de R$ 1,1 mil 
a R$ 4,5 mil, teve um aumento (nos últi-
mos sete anos) superior a 40%, o que in-
jetou mais R$ 100 bilhões na economia 
desde 2002. Os 94,9 milhões de brasilei-
ros da nova classe média compõem um 
contingente dominante do ponto de vis-
ta eleitoral e econômico. No Brasil, se-
gundo os Estudos Marplan EGM, metade 
das mulheres com mais de 18 anos per-
tence à classe C, num total de nove mi-
lhões de pessoas. 

Com maior poder de compra e de de-
cisão, um amplo leque de oportunidades 
se abre para este contingente de brasilei-
ras. "Essa consumidora está migrando 
para a TV por assinatura, lê publicações 
como Nova e Boa Forma, usa a internet 
e consome todos os meios. Já comprou o 
computador e agora quer o notebook. Se 
já tinha curso superior, fez a segunda fa-

culdade; tem uma carreira e é a chefe da 
casa. A classe C hoje corresponde a 50% 
da população brasileira e, por isso, é o 
consumidor principal do País. É nesse 
extrato social onde se encontra a maior 
porcentagem de mulheres que lideram 
o lar" argumenta Elenice Galera, direto-
ra de mídia da agência VML. 

É o caso da auxiliar administrativa Már-
cia Aparecida Mendes, de 39 anos, que 
tem a decisão de compra na família. Para 
ela, dois fatores são determinantes para 
que realize uma compra: "Primeiro avalio 
o grau de necessidade daquele item e em 
seguida o preço" diz Márcia, que é casada 
e tem uma filha de 20 anos. Além do va-
lor do produto, ela leva em consideração 

também a forma de pagamento. "Se o des-
conto vale a pena, claro que pago à vista. 
Mas quando é pequeno, prefiro parcelar 
no cartão de crédito" diz. Ela não costu-
ma se deixar convencer pela publicidade. 
"Só caio em tentação se passo em frente a 
uma loja de roupas e vejo uma promoção 
'imperdível! Aí fica difícil resistir" confes-
sa Márcia, que está entre os 72% das con-
sumidoras de classe C que procura sem-
pre os preços mais baixos quando fazem 
compras, segundo pesquisa recente do 
Ibope Media (leia matéria à página 38). 

Sede de informação 
As pesquisas comprovam esse novo 

comportamento. "As mulheres da classe 
C, ou nova classe média, estão comprando 
e lendo mais praticamente todas as revis-
tas femininas, com exceção daquelas vol-
tadas para a classe AA. Elas são maioria 
absoluta nas revistas femininas de com-
portamento e nas de TV e novela de preço 
até R$ 5. Juntas elas vendem um milhão 
de exemplares por edição" conta Deme-
trius Paparounis, diretor do núcleo femi-
ninas populares da Editora Abril. 

A busca por informações também se 
reflete no uso da internet. De acordo com 
pesquisa realizada no ano passado pe-
la Plano CDE, que entrevistou 400 mu-
lheres da nova classe média em cinco 
regiões do País, 52% das mulheres da clas-
se C acessam a rede mundial diariamen-
te por três horas em média e gastam R$ 
50 por mês pelo acesso (veja gráficos na 
página ao lado). 

Deste total, 74% usam o meio para ler 
e-mails, 67% para se comunicar com ou-
tras pessoas, 47% para fazer pesquisas e 
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38% para ler notícias em geral. Apenas 
19% se atrevem a fazer compras online, 
contra 26% dos homens do mesmo seg-
mento social. No entanto, quando elas 
compram, 62% pagam com cartão de cré-
dito enquanto 73% dos homens preferem 
o pagamento por boleto bancário, o que 
comprova que eles são mais conservado-
res e elas mais ousadas. 

Quando o assunto é entretenimento, 
a TV aberta continua contemplando a 
classe C e todas as demais, até porque se 
trata do meio de maior cobertura de toda 
a população brasileira, o que inclui tam-
bém as classes A, B, D e E. Mas já é possí-
vel registrar audiências elevadas da classe 
emergente nos canais pagos. Em pesqui-
sa realizada com 20.736 pessoas das clas-
ses A, B, C, D e E, entre agosto de 2010 e 
agosto de 2011, o Ibope apurou que 22% 
das mulheres de classe C assistem à TV 
paga. O resultado das pesquisas da Mar-

plan é semelhante. De 2008 a 2011, os 
meios TV por assinatura, cinema e inter-
net apresentaram o maior crescimento 
entre este público. No ano passado, 21% 
das mulheres da classe emergente assis-
tiram a canais pagos. 

Inicialmente, elas passaram a assinar 
o serviço para melhorar o sinal e, portan-
to, a imagem dos canais da TV aberta que 
estavam acostumadas a acompanhar. Is-
so foi possível graças à iniciativa das ope-
radoras que já estavam de olho nesse pú-
blico e passaram a oferecer pacotes a pre-
ços mais acessíveis. Hoje, no entanto, es-
ses espectadores buscam a programação 
dos canais de filmes e seriados e para is-
so assinam pacotes mais completos. Para 
atender a esse público, canais como AXN, 
Universal e Warner começaram a ofere-
cer atrações dubladas. "Já montamos es-
tratégias de vendas para esse target em 
canais pagos" conta a executiva da VML. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1499, p. , 5 mar. 2012.




