
Uma nova classe média emergiu
noBrasil.Masquemsãoessaspes-
soas? Elas se consideram partici-
pantes dessa nova camada so-
cial?Oqueanseiam?Para respon-
der a questionamentos assim so-
bre o perfil dos mais de 35 mi-
lhões de brasileiros que alcança-
ramrecentementeumnovopata-
mardeconsumo,aagênciadepu-
blicidade Lua desenvolveu, em
parceria com o Instituto Análise
Pesquisa e PlanejamentodeMer-
cado (APPM), a pesquisa ‘Brasil
com S’, à qual o BRASIL ECONÔMICO
teve acesso com exclusividade.

Chama a atenção o fato de
que 39%dos brasileiros contata-
dos pelos pesquisadores afirma-
rampertencer a esse novo estra-
to social. Os próprio entrevista-
dos declararam que—para esta-
rem inseridos nesse patamar —
seria necessário ter no mínimo
carro e casa própria. A pesquisa
foi concluída em outubro e ou-
viu 2 mil pessoas em oito capi-
tais, São Paulo (SP), Rio de Janei-
ro (RJ), Salvador (BA), Recife
(PE), Curitiba (PR), Porto Alegre
(RS), Goiânia (GO) e Belém (PA).
ParaRodrigoGonzzales, presi-

denteda agência Lua, isso signifi-
ca que está ficando para trás o
conceito de Brasil com Z. “O Z
significava que adefinição dana-
ção brasileira era formulada ex-
clusivamente a partir dos olhos

de agentes estrangeiros. As ca-
madas sociais mais baixas não se
viam como integrantes da pá-
tria,mas apátridas.Mas essa rea-
lidade começa a ser alterada”,
explica, lembrando que atual-
mente 55% da população é for-
madapela classeC, segundopes-
quisas de mercado.
Isso significa umpúblico con-

sumidor mais exigente e com
maispoderdede-
cisão nas mãos.
É o que mostra
ainda a pesqui-
sa ‘Brasil com S’
ao destacar que
51% dos entre-
vistados afir-
mam comprar
produtos de gri-
fe, mesmo que
para isso te-
nham de guar-
dar dinheiro pa-
ra esse propósi-
to ou até fazer
dívidas.
“Esse novo

c o n s um i d o r
não deseja a bol-
sa de grife ape-
nas pela marca,
mas sim por de-
monstrar umes-
tilo de vida”,
aponta o vice-
presidente de
criação e plane-
jamento da Lua,
Atila Franccuti.

Apesar de esse público ainda
ser guiado pelo alto consumis-
mo, 28% das pessoas afirmam
conseguir poupar parte de sua
renda.Mesmoqueessa fatia pare-
ça pequena, Franccuti observa
queela já é significativa. “Hápou-
co tempo essas pessoas não ti-
nham ideia do que significava
poupar”, argumenta. Ele destaca
outro dado relevante da pesqui-

sa: 23% da clas-
seCdiz quepre-
tende, noperío-
do de um ano e
meio, comprar
um imóvel para
investir e não
paramorar.
A partir des-

sas informações,
Franccuti desta-
ca ainda que a
nova classe mé-
diacomeçaaen-
xergar o Brasil
como um país
de oportunida-
des.“Temosago-
ra um brasileiro
que não quer
maismatar a fo-
me. Ele quer co-
merbem”,com-
pleta Franccuti.

Análise
Segundo Hum-
berto Dantas,
cientista políti-
codo Insper, es-

sa nova realidade de classes co-
meçou a ser construída no Bra-
sil pelo governo federal a partir
da eleição de Luiz Inácio Lula da
Silva em 2002. Na gestão de Lu-
la, diz Dantas, houve uma mu-
dança nos discursos e também
no enfoque das políticas volta-
das à população carente.
“Essa política de emprego e

dematar fome foi feita e manti-
da por Lula até sua reeleição em
2006, quando começou a dialo-
garmais com a classemédia. Es-
se empenho vem sendo mos-
trando com mais força pela pre-
sidente Dilma Rousseff”, expli-

ca, observando que agora as
ações são mais voltadas para o
acesso ao crédito.
Para Eduardo Coutinho, pro-

fessor de finanças do Ibmec, a
entrada dessa nova classe no
mercado é importante para am-
pliar a capacidade do consumo
de bens e serviços duráveis.
Contudo, um crescimento sem
planejamento financeiro pode
significar lá na frente proble-
mas para a economia nacional.
“A inadimplência é recorrente e
preocupa. Tudo leva a crer que
as pessoas usamo crédito de for-
ma ainda pouco cuidadosa”. ■
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Brasileiro estámais exigente
e quer consumirmais grifes
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Classe C tornou-semais consciente e passou a exigir qualidade nos produtos que deseja comprar

Editado por: Claudia Bredarioli cbredarioli@brasileconomico.com.br

NOVA DENOMINAÇÃO

Perfil da classe média

37%A/B/C

63%D/E

BRAZIL COM Z: 1993

CLASSE PARTICIPAÇÃO

LIMITE 
INFERIOR

LIMITE 
SUPERIOR

67%A/B/C

33%D/E

BRASIL COM S: 2011

CLASSE PARTICIPAÇÃO

RENDA DOMICILIAR DE TODAS 
AS FONTES DA FAMÍLIA, EM R$ 

E

D

C

B

A

_

1.085

1.734

7.475

acima de 9.745

1.085

1.734

7.475

9.745

EM ASCENSÃO Expectativas da classe C são otimistas para o aumento do consumo

NOS ÚLTIMOS 10 ANOS, A SITUAÇÃO 
ECONÔMICA MELHOROU

CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO 
DE CLASSE MÉDIA

PERSPECTIVAS FUTURAS CLASSE C MAIS EXIGENTE
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A pesquisa concluida em outubro de 2012 ouviu 2 mil pessoas, em oito capitais - São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Belém
Fonte: Instituto Análise, Pesquisa e Planejamento de Mercado (APPM) 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. 3.




