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Marca já define compra 
da nova classe média
Comparação de benefícios oferecidos por empresas concorrentes entra no radar dos consumidores que  
ascenderam das classes C2 e D para as classes C1 e B2, nos últimos cinco anos, segundo pesquisa da GS&MD

Por jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br

A marca se tornou um atributo funda-
mental na decisão de compra do con-

sumidor que ascendeu para a classe mé-
dia nos últimos cinco anos. Pesquisa feita 
pela GS&MD — Gouvêa de Souza apon-
tou que aproximadamente dois em cada 
três consumidores que comparam atribu-
tos antes da compra examinam as marcas 
disponíveis antes de optar pelo produto 
ou o serviço a ser adquirido. O preço, no 
entanto, segue como principal fator de de-
cisão: nove entre dez consumidores ele-
geram o índice como o mais importante 
na hora do confronto entre as opções no 
ambiente de varejo.  

“Em estudos desta natureza e com es-
te público feitos há dez anos, as marcas 
apareciam com muito menos importân-
cia. As pessoas entravam nas lojas onde 
tinham a possibilidade de conseguir cré-
dito e escolhiam um produto que coubes-
se no bolso delas. Hoje já comparam os 
benefícios de cada uma das marcas”, ava-
lia Luiz Goés, sócio sênior da GS&MD — 
Gouvêa de Souza. “Isso é um indicador 
de que passamos por um momento de 
transição, no qual o velho binômio pro-
duto-preço utilizado pela comunicação 
de varejo tem que migrar para um trinô-
mio produto-preço-marca.”

A postura mais crítica e investigativa do 
consumidor é propiciada pelo aumento 
da massa salarial do trabalhador; a queda 
no desemprego; e a maior oferta de crédi-
to às pessoas físicas — que deve alcançar 
o montante de R$ 661 bilhões em 2012. 
Realizado em junho deste ano, na cidade 
de São Paulo, o estudo ouviu 360 consu-
midores, homens e mulheres, que migra-
ram de classe social D/C2 para B2/C nos 
últimos cinco anos. Em 2007, 50% destes 
entrevistados pertenciam à classe D, 21%, 
à C2, e 29%, à C1. Atualmente, a metade 
deles está dentro da classe B2; 29%, na 
C1 e; 21%, na C2. A metodologia segue o 
Critério Brasil, que leva em conta a pos-
se de bens para determinar os pontos de 
corte entre as classes sociais. 

Góes ressalta que, neste novo contexto, 
a propaganda se torna indispensável co-
mo fornecedora de informações que in-
fluenciem na decisão do consumidor. A 
variedade de formatos e mídias deve es-
tar contemplada nas estratégias. “O mix 
de ações tem de estar balanceado en-A
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Maior poder de 
compra deu à 
nova classe média 
acesso a produtos 
financeiros
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Maioria acredita em um futuro melhor

A casa é o centro do lazer

Maior poder de compra garante acesso a serviços 
financeiros, comunicação e produtos para o lar  

Comparação faz parte da rotina
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Marca do produto

Homem

Mulher

Formas de pagamento

Atendimento da loja

Garantia oferecida

Prazo de entrega

Nome da loja

Especificações técnicas

Localização da loja

Passo o tempo com a família em casa

Assisto à TV/filmes em casa

Saio com amigos/namorado

Vou para casa de familiares

Fico em casa sozinho

Fico na internet

Trabalho

Compras/shopping

Leio livros

Estudo

TV por assinatura Computador de mesa

Telefone celular pré-pago Eletrodoméstico

Internet Máquina de lavar roupa

Cartão de crédito TV LED/LCD/plasma

Conta bancária Notebook/netbook

Plano de saúde - particular Celular smartphone

A situação financeira 
irá melhorar

Viajará a lazer mais 
do que agora

Mudará de emprego 
ou terá um cargo 

melhor

Comprará em lojas 
melhores do que 

costuma comprar

97 79 75 66

62 70

Masculino Feminino

Comparo sempre

Comparo se o valor for alto

Não comparo nunca

20

66

14

Serviços que contratou recentemente  
que não utilizava há dois anos

Produtos que comprou recentemente  
que não tinha há dois anos

tre as mídias, já que este é um consumi-
dor com cada vez mais acesso à internet. 
Ações de relacionamento também são in-
dispensáveis para a construção de marca”, 
afirma. “E não há como abrir mão de um 
relacionamento próximo e atuante junto 
aos varejistas, porque a maior parte dos 
clientes faz as comparações dentro da lo-
ja. O desafio para as marcas e os comer-
ciantes é aproveitar a presença do consu-
midor no ambiente de varejo e seduzi-lo 
a converter a atração em compra naque-
le momento, para a sua marca.” 

Confiança como diferencial
Paulo Zoéga, diretor-geral da QG Pro-

paganda, que já atendeu a grandes con-
tas de varejistas — como os supermerca-
dos BIG— e tem atualmente a segurado-
ra Mapfre na carteira de clientes, diz que 
é hora de as empresas darem um passo 
à frente no relacionamento com a nova 
classe média. Para o publicitário e em-
presário, como o acesso ao consumo já 
não é mais novidade, vínculos emocio-
nais entre marcas e clientes passam a ter 
uma força maior na hora da realização 
do desembolso. 

“O ‘agora você pode’ ficou para trás. 
Esses consumidores já não vêem o con-
sumo como novidade. Muitos deles, in-
clusive, passaram a consumir demais e 
até se frustraram com isso, por não saber 
ao certo a medida — vide os altos índi-
ces de inadimplência. Assim, a segurança 
em relação às marcas passa a ser o crité-
rio de escolha”, analisa Zoéga. “É preciso 
buscar o vínculo emocional com o con-
sumidor e fazer que ele enxergue a iden-
tidade dele na marca, e não estou falando 
em termos de ambição social. O grande 
desafio é como o marketing das empre-
sas vai atuar em relação ao bem-estar so-
cial deste consumidor, que espera trans-
parência na relação e um tom franco e até 
didático nesta conversa.” Segundo Zoé-
ga, o momento é ideal para as marcas se 
destacarem das concorrentes quanto à 
percepção de marca junto a este públi-
co. “O grande diferencial é deixá-lo segu-
ro e à vontade para fazer suas escolhas.”

Este caminho tem sido trilhado com su-
cesso pela Mastercard. O vice-presidente 
de novos negócios da empresa para Brasil 
e Cone Sul, Alexandre Magnani, assegura 
que o viés educativo está presente em to-
das as ações da companhia voltadas pa-
ra este público.  “Como em muitos casos 
a experiência com produtos ou serviços 
financeiros é a primeira deste consumi-
dor, privilegiamos a simplicidade ao fa-
larmos com ele”, diz, citando o progra-
ma de educação financeira Consumidor 
Consciente como exemplo. “Encontramos 
uma fórmula interessante de, na comu-
nicação, tocar em temas que são impor-
tantes para este público, como a família, 
os amigos e a convivência próxima com 
a comunidade. Nossos filmes são volta-
dos para a mulher da classe C, que exer-
ce o papel de controlar e ser a gestora das 
despesas domésticas.” 

O cartão de crédito é um dos cinco prin-
cipais serviços que a nova classe média 
estudada pela Gouvêa de Souza passou 
a consumir nos últimos dois anos (veja 
quadro ao lado). Magnani ressalta que 
o crescimento da participação do públi-
co nos negócios da Mastercard é vigoro-
so. “Hoje, praticamente um terço dos car-
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A maioria dos entrevistados possui casa própria

O imóvel novo, maior ou melhor localizado, é o sonho de consumo

Nível de escolaridade cresceu significativamente em cinco anos

Educação entra para a lista dos sonhos mais importantes

36 35

23

45
40

34
30

25
29

13
22

7
20

9
12

8
11

1 5

41

21

24

9

45
40

34
30

25
29

13
22

7
20

9
12

8
11

39

24

26

9

Homem

Homem

Mulher

Mulher

Imóvel

Carro

Educação

Eletrônicos/computador

Móveis

Viajar no Brasil

Eletrodomésticos

Superior completo Superior completo

Médio completo Médio completo

Fundamental completo Fundamental completo

4a série fundamental

Imóvel

Carro

Educação

Eletrônicos/computador

Móveis

Viajar no Brasil

Eletrodomésticos

4a  série fundamental

Analfabeto/ até a 3a série 
fundamental

Analfabeto/ até a 3a série 
fundamental

Própria, pago  
financiamento

Própria, quitada Alugada Emprestada

Escolaridade do entrevistado (2007) Escolaridade do entrevistado (2012)

40% 46%

tões que emitimos com a nossa bandeira 
são distribuídos por meio de varejistas, in-
dependentemente de parceria com ban-
cos. Este produto está diretamente liga-
do à população de classe C”, relata. O car-
tão híbrido, como é chamado, substituiu 
o crediário nessas lojas, onde são utiliza-
dos de acordo com as condições do vare-
jista que o emitiu, e pode ser usado com 
a linha normal de crédito da Mastercard 
em outros pontos de venda. 

“Numa comparação com os resultados 
de dez anos atrás, quando começamos a 
emitir esses cartões híbridos, o gasto mé-
dio, por cartão, por ano, praticamente tri-
plicou”, garante Magnani, para, em segui-
da, revelar mais um dado significativo da 
sofisticação dos padrões deste consumi-
dor. “Os gastos, antes, eram concentrados 
em alimentação, de forma geral, e mate-
rial de construção. Atualmente, o consu-
mo está similar ao de clientes da classe 
B, e inclui gastos com turismo, cuidados 
pessoais e com automóveis”, enumera. 

Minha família, meu lar
A força do vínculo familiar aparece em 

outros indicadores da pesquisa. A confian-
ça, em média, do entrevistado no Brasil 
(27%) e no mundo (25%) fica muito abai-
xo da que é sentida pela família (61%) e 
por si mesmo (66%). Este sentimento, de 
acordo com Góes, da Gouvêa de Souza, 
reflete-se no destino dos gastos do con-
sumidor, que prefere investir em aquisi-
ções que possam ser desfrutadas dentro 
do próprio lar. 

“Essa interiorização e valorização da fa-
mília pode ser comprovada pela caracterís-
tica dos serviços que este público contra-
tou nos últimos dois anos: o número um 
foi TV por assinatura, e, em terceiro, vem 
a internet. Isso mostra que ele tem pen-
sado muito em valorizar o convívio den-
tro de casa, a qual ele também vem equi-
pando com TVs de 50 polegadas, geladei-
ras dúplex com dispenser de água, jogos 
de móveis e cozinha”, salienta o consultor. 
“Na contramão, este mesmo consumidor 
tem deixado de lado o exterior de sua re-
sidência, cuja aparência se tornou secun-
dária. Isso também tem a ver com os níveis 
de confiança dele no Brasil e no mundo. 
Prioritariamente, ele cuida bem do inte-
rior da casa. O exterior ficou irrelevante.”

A NET vem se apropriando destas 
demandas na relação com a nova clas-
se média. A empresa, que trabalha pro-
dutos talhados para este público desde 
2008, quando lançou ofertas triple play 
(unindo TV por assinatura, internet e te-
lefonia fixa) por preços a partir de R$ 49, 
acaba valorizando, na comunicação, os 
benefícios gerados pelos serviços na vi-
da dessas pessoas. 

“Ressaltamos que a TV por assinatura 
e a banda larga podem ser meios de edu-
cação e conhecimento, e ajudam a cons-
truir o futuro dele e o da família. No limi-
te, enxergamos o nosso serviço como um 
canal para aumentar a própria renda, uma 
vez que muitas destas pessoas atuam na 
economia informal e podem usar a in-
ternet como fonte de contato e difusão”, 
conclui André Luiz Guerreiro, diretor de 
inteligência de mercado da NET. “Tam-
bém damos ênfase ao entretenimento 
dentro de casa, que tem um custo baixo, 
se comparado com a diversão fora de ca-
sa, além de ser mais seguro.”  

4

Fonte: Gouvêa de Souza GS&MD 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1523, p. 49-51, 20 ago. 2012.




