
a academia, nos institutos de pesqui
sa e nas empresas, os analistas ainda 

tentam compreender de que modo o País 
empreendeu sua grande "virada" econô
mica e quem são, afinal, os emergentes que 
compõem a robusta e difusa classe C. Uma 
compilação de artigos sobre o tema exibe 
interpretações diferentes de um mesmo fe
nômeno de mutação. Antes que se estabele
ça um consenso, no entanto, surge um no
vo desafio: compreender o processo de mi
gração dos brasileiros da classe C para a B. 

A Associação Brasileira das Empresas de 
Pesquisa (Abep) utiliza o chamado crité
rio Brasil, que define as classes em função 
do poder de compra e consumo. A classi
ficação se dá por meio da posse de deter
minados bens e pelo grau de instrução do 
chefe da família. Nesse sistema, atualizado 
em 2012, existem sete classes sociais, en
tre as quais a B2 e a B1, com rendas mé
dias que variam de R$ 2.565 a R$ 4.418 e 
uma cauda que se estende àqueles que 
recebem até R$ 7 mil. Outros critérios es
tabelecem a classe B como aquela das fa
mílias que recebem entre dez e 20 ou en
tre dez e 30 salários mínimos mensais. Os 
parâmetros de avaliação variam, portanto, 
de instituto para instituto. 

O que pode ser medido, de fato, é o au
mento contínuo da massa salarial dos bra
sileiros e do rendimento médio do traba
lhador, desde 2003. No Brasil, mesmo com 
a crise de 2007-2008 e sua recidiva no ano 
passado, os especialistas veem mantido 
o tripé do desenvolvimento, com cresci
mento consistente, geração de empregos 
e redução da desigualdade. 

Qualquer que seja o critério, é inegá
vel que o País vive um processo rápido de 
migrações. Aqueles com renda familiar 
mensal entre R$ 2,5 mil e R$ 7 mil devem 
se tornar, nos próximos três anos, o estrato 
com maior potencial de consumo. Estudos 
apontam que os gastos desse segmento se 
elevaram em 147% nos últimos dez anos. 

Em 2010, segundo o padrão da Abep, as 
classes B1 e B2 tinham 30,4% das famílias 
nas nove principais regiões metropolitanas, 
contra 49,5% da classe C. No ano seguinte, 
no entanto, apenas 21% das vendas no shop
ping centers foram efetuadas para a classe C, 
gerando o equivalente a 9% do faturamento. 

Se o movimento específico desses cen
tros de compras aumentou significativa
mente, é porque se registrou elevação, so
bretudo, no consumo do segmento AB. 
Somente de 2003 a 2009, estima-se que 
cerca de nove milhões de brasileiros 
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tenham saltado do estrato C para o B. 
Segundo o banco de dados Pyxis, do 

Ibope Inteligência, o número de domi
cílios da classe B no Brasil equivale a 
24,4% do total, contra 52,4% daqueles 
dos integrantes da classe C. Hoje, as clas
ses B e C estão empatadas, com 38,1% 
e 38,7% das compras gerais efetuadas 
por aqui. A classe B, no entanto, contro
la uma massa salarial maior: segundo o 
Ibope, 46,6%, contra 26,9% da classe C. 
Em geral, o pessoal B já obteve a posse 
ou acesso aos itens fundamentais à vida 
cotidiana e estabelece planos de consu

mo mais ousados, em longo prazo. 
A classe B tem, comparativamente, 

uma participação no consumo bastante 
superior a seu tamanho no conjunto da 
população. São gordas suas fatias nas se
guintes áreas: combustíveis (58,3%), ensi
no (58,3%), serviços automotivos (53,8%) 
e cinema (54,6%). 

Artigos esportivos, veículos, livros e ma
terial de informática também estão incluí
dos no pacote de consumo da classe B. Nas 
classes CDE, a lista dos mais consumidos 
inclui artigos de mercearia, tabaco, carnes 
e derivados, matinais e calçados infantis. 

Sem e s t a r d a l h a ç o 
Em 2015, estima-se que 15,1 milhões 

de domicílios abriguem membros da clas
se B, 3,1 milhões a mais do que em 2010, 
com R$ 753 bilhões para gastar, de acor
do com projeção do Pyxis. Este valor cor
responderá a 41,7% do consumo total das 
famílias e superará os 36,6% da classe C, 
que deve gastar R$ 660 bilhões nesse perí
odo. Isso deve ocorrer se a renda tiver ga
nho real de 2% ao ano em 2012 e 2013 e 
de 1,5% ao ano em 2014 e 2015, com taxa 
de desemprego entre 6% e 7%. 

Para Mareia Sola, diretora de atendi-

mento e planejamento de geonegócios do 
Ibope Inteligência, o robustecimento da 
classe C foi uma "revolução barulhenta" 
enquanto o crescimento da classe B está 
se revelando uma "revolução silenciosa" 

"Mesmo assim, trata-se de um fenôme
no importantíssimo e que está modificando 
os padrões de consumo em nosso País" ex
plica. Ela oferece um exemplo pontual des
sa transformação. "Quem aumenta e diver
sifica seu patrimônio começa a necessitar 
de produtos na área de seguros, justamente 
para preservar o que conseguiu" observa. 

Marcia acredita que os membros da 
nova classe B portam traços culturais e 
costumes de seus nichos de origem, mas 
estão dispostos a adaptar o estilo de vida, 
provando produtos e serviços aos quais 
antes não tinham acesso. Esses ingres-
santes devem, com o tempo, aumentar a 
demanda por itens na área de cultura e 
esportes, por exemplo. "Eles trazem ele
mentos próprios de seus estratos, mas 
também absorvem estilos já estabeleci
dos nos degraus acima, o que é muito bom 
para a sociedade" analisa a especialista. 

Para muitos pesquisadores, a classe C já 
atingiu seu ápice, de modo que os entran-
tes da classe D não devem superar aqueles 
que estão pisando o degrau seguinte. Em 
2011, no padrão de sete estratos sociais, a 
classe B2 foi responsável por 25% do con
sumo geral das famílias, contra 20% em 
2006. A classe C1 fez caminho contrário. 
Nesse período de cinco anos, reduziu sua 
participação de 27,3% para 19%. 

Mercados em t r a n s i ç ã o 
O grande desafio dos departamentos de 

planejamento, vendas e marketing das em
presas tem sido compreender essas rápidas 
metamorfoses. O primeiro problema reside 
na variedade de critérios para determinar 
quem é quem no espectro das classes so
ciais. Em seguida, a dificuldade é determi
nar se existem comportamentos padroni
zados em cada um desses agrupamentos. 

Os especialistas deparam-se hoje com 
modelos híbridos e padrões de conduta em 
transformação. Resiste, por exemplo, uma 
classe média tradicional, antiga, com seus 
costumes e valores. Mas existe outra, ruido
sa, em transição permanente, que carrega 
suas preferências dos estratos mais baixos 
e, a seu modo, incorpora condutas dos já 
residentes nos patamares alcançados. 
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O integrante da nova classe C, por exem
plo, tendia a satisfazer-se com mais carne 
para o churrasco de fim de semana e com 
fartura na oferta de cerveja para parentes e 
amigos. Nos últimos anos, porém, muitas 
famílias adquiriram o hábito de comer fo
ra. Os que ascenderam à classe B podem 
manter a tradição do churrasco. Entretan
to, estão se tornando mais cuidadosos com 
a escolha da carne e das bebidas. A festa 
de aniversário mantém a alegria e a des-
contração, mas em muitos casos migrou 
da casa para o buffet alugado. 

Em 2014, no final do ano da Copa do 
Mundo no Brasil, cerca de três quartos da 
população devem fazer parte das classes 
ABC. Nesse futuro próximo, será bem mais 
difícil determinar perfis socioeconômicos 
e as celebrações pelo possível hexacam-
peonato devem misturar estilos de vida 
e consumo diversos. 

Recentemente, a consultoria GS&MD 
— Gouvêa de Souza desenvolveu o estu
do "O consumidor mais por menos re
define o varejo" realizado em São Paulo 
com 360 consumidores que migraram de 
classe social nos últimos cinco anos, o 
que inclui ingressantes no segmento B2. 

O objetivo foi justamente decifrar o 
enigma das mudanças de comportamen
to dos emergentes e determinar seus im
pactos no mundo dos negócios. De acordo 
com Luiz Goes, sócio sênior da empresa, 
esse consumidor tem mais dinheiro no 
bolso, mas é ciente de suas limitações. 
Seu objetivo é valorizar seus ganhos e 
estabelecer relações mais justas com os 
atores da vida econômica. 

Por isso, o valor na etiqueta ainda é fa
tor determinante no processo de compra. 
Essas pessoas que migraram de D para C 
e, muitas vezes, de C para B, raramente 
consideram secundário o preço do pro-
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oa parte dos estudos a respeito de con
sumo no País ainda tem como foco a 

nova classe C. Poucos institutos aprofun
dam a análise sobre a classe D, também 
incompreendida por muitos dos profissio
nais de planejamento e marketing das em
presas. No entanto, o perfil desse segmento, 
traçado pelo Data Popular, exibe um seg
mento em rápida transformação, dono de 
uma parcela expressiva da renda nacional. 

Com renda domiciliar média de R$ 952, 
esse grupo equivalia a 41,3% da popula
ção em 2004. Hoje, encolheu para 31,1%, 
o equivalente a 60 milhões de pessoas, e 
deve restringir-se a 26,8% em 2014. 

Convém notar, no entanto, que os gastos 
desse nicho subiram 106,8% em dez anos, 
saltando de R$ 197,6 bilhões, em 2002, pa
ra R$ 408,7 bilhões, em valores estimados 
para 2012. Em 2011, estes consumidores 
desembolsaram R$ 363,3 bilhões, o equi
valente ao PIB do Chile. Desse total, o Su
deste gastou 41,8%; e o Nordeste, 29,4%. 

Dos valores previstos para este ano, 
57,2% irão para o consumo com serviços. 
Desses R$ 233,8 bilhões, mais da meta
de (53,5%), devem ser investidos no se
tor de manutenção do lar. Em seguida, na 
lista de prioridades, aparecem as chama
das despesas gerais, que incluem de pa
gamentos a cabeleireiras e manicures a 
aluguel de aparelhos e tarifas bancárias. 

A parcela destinada aos bens de con
sumo deve totalizar R$ 174,9 bilhões. Des
se montante, 47% devem ser aplicados na 
aquisição de alimentos e bebidas. Outros 
12,3% irão para a aréa de móveis e apare
lhos eletroeletrônicos. Entre 2002 e 2012, 
os gastos que tiveram elevação mais ex
pressiva foram aqueles com combustíveis 
e autopeças (399,7%), além de serviços re
sidenciais (174,6%). 

Os dados de 2011 revelam que a classe 
D desembolsou mais do que a B em vários 
setores. É o caso de alimentação no lar. 
Os "D" empenharam nesse item R$ 66,8 
bilhões, contra R$ 37,9 bilhões dos "B" o 
que estabelece uma diferença de 76,3% 
no dispêndio setorial. No caso de trans
portes urbanos, a diferença é maior ain
da: 82,7%. Foram R$ 14,8 bilhões contra 
R$ 8,1 bilhões. Em outros seis importan
tes grupos setoriais de consumo, os "D" 
vencem os "B" em valores absolutos. 

Com o p r ó p r i o suor 
As pesquisas derrubam alguns mitos, 

como o de que a classe D vive sobretudo 
de valores repassados por programas do 
governo federal. A principal origem dos 
rendimentos dessa parcela é justamente o 
trabalho. De cada R$ 100 recebidos, R$ 72,3 
provêm do que é obtido em atividades la
borais. Dos que trabalham, 43,5% têm car
teira assinada. Os estudos mostram ainda 
que 8,8% da renda é obtida com aposen

tadorias e 11,2%, com aplicações, fundos 
de poupança e programas sociais. 

"O movimento fez que algumas empre
sas começassem a prestar mais atenção a 
estes consumidores, que, espalhados pe
lo território brasileiro, ajudam a fechar su
as contas no final do mês" afirma Marcos 
Morita, professor da Universidade Ma-
ckenzie e da Fundação Getúlio Vargas do 
Rio de Janeiro (FGV/RJ), especialista em 
estratégias empresariais. 

Morita assegura que os "D" procuram 
qualidade para investir bem os limitados 
recursos. Lembra ainda que são bons pa
gadores, fiéis ao comércio local e podem 
ser sensibilizados por recompensas ime
diatas, como o "pague um e leve dois" 

Além disso, a classe D busca galgar de
graus na escala social. Dessa forma, a par
ceria de respeito pode gerar benefícios fu
turos para as empresas. "Eles tendem a re
tribuir com lealdade e valorizar as marcas 
que um dia se importaram com quem ti
nha pouco a oferecer" avisa. 

duto (apenas 29%). É o fator primordial de 
comparação, mas há outros elementos en
volvidos na decisão de compra. No total, 
61% avaliam a marca e 39% analisam mi
nuciosamente as condições de pagamento. 

Esse consumidor em ascensão ain
da tem a casa como centro de lazer. São 
49,5% os que dizem passar o tempo com 
a família em casa. No total, 40% se diver
tem com a TV e com filmes. Os produtos 
de comunicação são fundamentais nes
se processo de escalada. Nos últimos dois 
anos, entre os consumidores ouvidos, 32% 
assinaram um pacote de TV 30% compra
ram um celular pré-pago e 28% se conec
taram à internet. 

Para esse público, o grande sonho ain
da é o imóvel. Pode ser o primeiro ou um 
novo, melhor e mais bonito, desejo ex
posto nas respostas de 45% dos homens 
e 40% das mulheres. O automóvel figura 
em segundo lugar, com 32% das referên
cias. Em seguida, aparece o interesse na 
educação, com 27%. 

Em 2007, entre esses emergentes, 40% 
tinham ensino médio ou superior com
pleto. Em 2012, esse número pulou para 
46%. Nesse grupo, a loja física ainda é o 
principal canal de compra, mas outros ca
nais começam a ser utilizados com mais 
frequência. No total, 26% já compraram 
pela internet e 7%, por telefone. 

De acordo com Goes, é preciso ter em 
mente que, no caso da educação, a busca 
maior ainda é por capacitação que garan
ta o emprego. "Ele precisa se graduar pa
ra conseguir uma boa colocação de tra
balho e melhorar sua remuneração" ava
lia o especialista. "É isso que mais conta" 
Outro traço importante nos emergentes 
é a demanda por informação dirigida. 
"Bem informados, eles compram mais e 
melhor" explica. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Consumo, São Paulo, p. 4-9, 29 out. 2012.




