
Entre os usuários mais elitistas
do Facebook e do Twitter, o fe-
nômeno ganhou um apelido: a
“orkutização” das redes so-
ciais. Um levantamento inédito
do instituto Data Popular agora
quantifica essa transformação.
De 2009 para cá, a chamada
classe C — termo equivalente a
classe média, estrato ao qual 35
milhões de brasileiros ascende-
ram nos últimos dez anos — pas-
sou a ser maioria nos dois sites,
que se tornaram sócio-economi-
camente muito parecidos com o
popular Orkut.

Há três anos, a classe AB (ou
classe alta) era franca maioria
nessas redes sociais, com 64%
de presença no Facebook e 81%
no Twitter. A classe C tinha mo-
destos 32% no Facebook e 18%
no Twitter. De acordo com o le-
vantamento do Data Popular,
agora a classe C tem 56% dos
usuários do Facebook (contra
24% da elite) e 55% do Twitter
(também contra 24% da elite).
O dado é bem semelhante ao do
Orkut, que tem 57% de classe C
e 23% de classe AB, proporção
que o site já registrava em 2009,
quando contava com 50% de
classe C e 34% de classe AB.

A nova distribuição sócio-
econômica do mundo virtual re-
flete a sociedade brasileira
“real”. Segundo dados oficiais,
a classe C abrange 53% da popu-
lação, a classe DE tem 27% e a
classe AB, 20%. A proporção
corresponde à presença das clas-
ses sociais na internet como um
todo, segundo a Pesquisa Nacio-
nal por Amostras de Domicílio:
entre os 75 milhões de internau-
tas brasileiros, 48% são da clas-
se média, 44% da classe alta e
8% da classe baixa.

O Data Popular analisa que es-
sa mudança aconteceu porque a
internet, no Brasil, é muito
mais utilizada pelos jovens. E,
entre os jovens, ela é democráti-
ca, sem grande diferença na par-
ticipação entre jovens de clas-
ses altas ou baixas. O levanta-
mento também identificou aqui-
lo que os usuários mais têm fei-
to nas redes sociais. Nos últi-
mos 15 dias, 54% dos consulta-
dos postaram fotos, 49% marca-
ram algum encontro e 31% fala-
ram mal de alguma empresa. ■

O pesquisador e publicitário Re-
nato Meireles, diretor do Insti-
tuto Datapopular, comanda a
partir de hoje o Fórum Novo
Brasil. Para saber como a nova
classe média que ascendeu eco-
nomicamente na última década
está influenciando nos rumos
do Brasil, o evento reunirá a ini-
ciativa privada, o terceiro setor
e o poder público. Na ocasião, o
ministro de Assuntos Estratégi-
cos, Moreira Franco, lançará
um raio-x completo do perfil
desses 35 milhões de brasilei-
ros. Nesta entrevista ao BRASIL
ECONÔMICO, Meireles derruba o
mito que o classe média é um ni-
cho de mercado.

O que mudou no perfil da
classe média brasileira desde o
começo da era Lula, em 2003?
Muita gente entrou na classe
média — mais de 35 milhões de
pessoas. Eram, há dez anos,
38%, Hoje somam 53% da popu-
lação. A classe média está mais
especializada e com mais mulhe-
res no mercado de trabalho. E
ela tem o jovem como novo for-
mador de opinião. Fizemos um
exercício interessante. O merca-
do acha muitas vezes que a clas-
se média é um segmento ou um
nicho. Fomos olhar os núme-
ros. Ela não é um segmento, ela
é o verdadeiro mercado brasilei-
ro. Para mostrar isso na práti-
ca, transformamos a classe mé-
dia em um país. Se existisse um
país chamado classe média bra-
sileira, ele seria o 12˚ mais popu-
loso do mundo e o 8˚ em poten-
cial de consumo.

Quais foram os parâmetros
que vocês usaram para
chegar a essa conclusão?
Usamos dados da Secretaria Es-
tratégica da Presidência da Repú-
blica, que usa o conceito de ren-
da per capta familiar de R$ 291 a
R$ 1019. Isso não é salário. São fa-
mílias que, na média, têm renda
de R$ 2.500. Esse critério de clas-
se média vale para o restante do
mundo. 54% da população mun-
dial é mais pobre que a classe
média brasileira. Ou seja: compa-
rado com o mundo, o Brasil tem
uma classe média alta.

O que essa classe média
faz com seu dinheiro?
O maior investimento é em servi-
ços. Há dez anos, 49% dos gastos
da classe média eram destinados
a serviço. Hoje, são 65%. São ser-
viços de beleza e turismo, por
exemplo. Esse dois itens estão for-
temente ligados à entrada da mu-
lher no mercado de trabalho. Ela
entende que investir em beleza é
melhorar a condição de vida. E
ao ir para o mercado de trabalho
ela passa a ter férias com adicio-
nal de um terço.

A classe média
está mais endividada?
O endividamento cresceu no Bra-
sil em todas as classes sociais. Mas
a gente viu que está longe de ha-
ver um super endividamento. O
que aumentou foi a base dos toma-
dores de crédito no Brasil. Há dez
anos, havia 7 milhões de pessoas
com operações crédito. Hoje são
35 milhões. O risco de inadim-
plência foi diluído em mais ces-
tas. Isso faz com que a média his-
tórica da inadimplência, que é de
7,9%, seja a mesma na década.

A nova classe média
sabe escolher seus
serviços bancários?
No primeiro momento, houve
um deslumbramento. Pegaram
todo o crédito possível, saíram
comprando e quebraram agora.
Agora estão usando o crédito de
maneira mais favorável.

Essa população está mais
escolarizada?
Existem 3 milhões a mais de uni-
versitários no Brasil em dez anos.
Houve uma mudança geracional
na escolaridade das pessoas. Na
elite, só 20% dos jovens estuda-
ram mais que os pais. Na classe
média são 49%. Estrategicamente
isso é importante. Cada ano de es-
tudo impacta 15% a mais no salá-
rio médio das pessoas.

Eles são consumistas?
A classe média é mais fiel às mar-
cas do que as outras classe so-
ciais. Quando compra um produ-
to de marca, não é por status.
Eles buscam qualidade.

Omercado sabe identificar os
desejos da classe média?
Está aprendendo. Sabem hoje
mais do que no passado. Mas boa
parte do mundo corporativo veio
da elite e não pensa como a classe
C. Eles acham que a classe C quer
ser igual eles. Mas ela não quer e
acha que o rico é perdulário e não
tem valores familiares.

Como é a religiosidade?
Comparada com a elite, a classe
média é mais evangélica. Quanto
menor a renda, maior a participa-
ção de evangélicos. Isso acontece
porque em boa parte das igrejas
evangélicas funciona a teologia
da prosperidade.

E a internet?
A classe média usa as redes so-
ciais como um grande serviço ao
cliente, só que com as veias expos-
tas. Usa a internet a seu favor. ■

COMÉRCIO

Classe C tem 47% dos inadimplentes do país

Estudo realizado em parceria pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
apontou que, do total de consumidores brasileiros inadimplentes,
47% têm renda familiar entre R$ 906 e R$ 2.200 mensais — faixa de
renda considerada pela pesquisa como referente à classe C. Outros
33% são da classe B e a apenas 2% são da classe A. São inadimplentes
consumidores cujas contas estão atrasadas há mais de 90 dias.

“A classe média não é apenas
um nicho, ela é o mercado”

Twitter e
Facebook
caem no
gosto popular

Pesquisador diz que perfil da
“nova” classe média é mais
fiel às marcas do que a elite
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Levantamento aponta que
sites igualaram perfil econômico
dos usuários ao do Orkut
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“Quanto menor a
renda, maior a
participação de
evangélicos. As
igrejas pregam a
teologia da
prosperidade
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RenatoMeireles:“Oendividamentocresceuemtodasasclasses”

O 12° “PAÍS” MAIS POPULOSO DO MUNDO 

Nos últimos dez anos, 35 milhões de pessoas entraram na classe 
média brasileira. Hoje são 100 milhões
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Fonte: Banco Mundial   
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




