
Mal debutou no mercado de
consumo e a chamada classe
média emergente, cuja renda
mensal gira em torno dos R$ 1,6
mil, já se prepara para um im-
portante salto qualitativo. Em
2004, quando começou a escala-
da na pirâmide social, conta
bancária e cartão de crédito
eram um sonho distante para
mais de 70% da população brasi-
leira. Hoje, o setor bancário e
de seguros já faz campanha pu-
blicitária dirigida para a base da
pirâmide. “Descobriram que po-
bre também compra seguros”,
brinca um dos maiores especia-
listas do país em classe média
emergente, o publicitário An-
dré Torreta, fundador da con-
sultoria Ponte Estratégica.

Segundo ele, a ascensão do
brasileiro da base da pirâmide
está entrando numa segunda fa-
se. A primeira, foi ingressar no
mercado de consumo. “Agora é
hora de sofisticar esse consu-
mo”, diz. E exemplos dessa “so-

fisticação” não faltam. A pedi-
do de uma empresa do setor fi-
nanceiro, Torreta está desenvol-
vendo uma espécie de manual
explicativo sobre programas de
fidelidade, sistema de milha-
gem e fatura de cartão de crédi-
to. “Se a gente, que tem boa for-
mação, tem dificuldade em en-
tender a fatura do cartão, imagi-
ne quem mal sabe ler e escre-
ver”, diz o estrategista citando
pesquisas recentes segundo as
quais, pelo menos 70% da popu-
lação brasileira apresenta al-
gum grau de analfabetismo fun-
cional - lê, mas não assimila a
mensagem. “Esse consumidor

está começando a receber edu-
cação financeira. O próximo
passo é a educação alimentar”.

Onde está o Brasil
Para Torreta, as empresas demo-
raram um pouco a perceber que
olhavam para o lado errado,

quando o assunto era “nicho de
mercado”. Afinal, apenas 20 mi-
lhões de brasileiros pertencem
às classes A e B, os outros 90 mi-
lhões estão nas classes C, D e E.
“Então onde está o nicho? Onde
está o Brasil? Na Baixada Santis-
ta, na Baixada Fluminense, em

Petrolina ou na Berrini”?
A comunicação brasileira -

veículos, agências e anuncian-
tes — está bastante atrasada no
diálogo com a base da pirâmide.
“A última coisa que muda em
um país, em uma sociedade, é
sua propaganda. A propaganda
não faz onda. Ela só aproveita a
onda para surfar”, afirma citan-
do o exemplo da televisão dos
EUA. “Lá, propaganda é para to-
do mundo. O público é um só.
O Brasil, há mais de 500 anos fa-
la, apenas com as classes A e B”.

Outro exemplo que vale a pe-
na ser citado é o do México, cujo
perfil econômico da população é
mais parecido ao brasileiro. “No
México, há um ministério do go-
verno federal para cuidar da base
da pirâmide e redes sociais espe-
cialmente voltadas para o analfa-
beto funcional. Isso dá uma idéia
do nosso atraso”, afirma Torre-
ta. A consultoria aberta por ele
há 4 anos cresce uma média de
25% a 30% ao ano. ■ E.S.

Classe média emergente começa a
sofisticar seus hábitos de consumo

Está saindo do forno
um manual que
explica programas
de fidelidade, sistema
de milhagem e fatura
de cartão de crédito

Especialista em consumidor de baixa renda afirma que, depois da educação financeira, baixa renda terá educação alimentar

O que os brasileiros vão comprar nos próximos anos

TANQUE CHEIO
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LATICÍNIOS E DERIVADOS

MATINAIS

MERCEARIA

OUTROS ALIMENTOS

ARTIGOS DE LIMPEZA

TOTAL

POTENCIAL  DE CONSUMO, 
EM R$ BILHÕES

CONSUMO PER CAPITA, 
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Fonte: Pyxis Consumo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 7.




