
O perfil da nova classe média
mudou radicalmente nos últi-
mos dez anos. Nesse período, a
classe C — que segundo a Secre-
taria de Assuntos Estratégicos
do Governo tem renda familiar
entre R$ 1.540 e R$ 2.313 —, re-
cebeu nada menos que 35 mi-
lhões de novos integrantes. Es-
se fenômeno aconteceu rápido
demais e pegou o mercado de
surpresa. Entre as dezenas de
desdobramentos da chegada
dessa multidão de novos clien-
tes está a explosão do consumo
de produtos de luxo por morado-
res da periferia de São Paulo.

Esse movimento foi percebi-
do pelo produtor Renato Barrei-
ros quando ele era subprefeito
de Cidade Tiradentes, no extre-
mo Leste de São Paulo, entre
2008 e 2010. Para contar a histó-
ria de como as marcas de grife
começaram a pautar o funk pau-
lista e se tornaram febre ele lan-
çou nesta semana no Youtube o
documentário “Funk Ostenta-
ção”, sobre uma vertente deste
tipo de ritmo que mostra que os
anseios de consumo da classe
média estão muito além do no-
vo poder de consumo.

Carros de luxo, joias e roupas
de determinadas grifes fazem
parte dos novos signos de per-
tencimento de uma grande par-
cela da população paulistana.

Em 24 horas, o filme já tinha
mais 100 mil acessos. “A perife-
ria de São Paulo hoje é totalmen-
te formada pela classe C. Como
o aumento da renda e a inflação
controlada, as músicas de pro-
testo do Rap foram saindo de ce-
na e dando lugar ao Funk que os-
tenta o bem estar econômico”,
diz Barreiros. Ele conta que es-
se público aprecia, hoje, músi-
cas com letras que exaltam a
possibilidade de tomar dois co-
pos de whisky com Red Bull na
balada ou comprar um óculos
de marca que custa R$ 1.500.

Um dos hits que “bombam”
nos bailes do extremo leste ao sul
é o “Bonde da Juliet”, também co-
nhecido como “Bonde da Juju”,
ou “Bonde da Oakley”. Criada pe-
lo MC Bio G3, a canção fala sobre
um modelo de óculos da marca
Oackley, o Juliet,l que não sai por
menos de R$ 1.800. O clipe da
música ultrapassou a marca de 5
milhões de acessos no Youtube.
“O Bonde da Juliet foi uma revo-
lução. A Oakley vendeu milhões
por conta da música. As pessoas
iam de óculos Juliet até na balada
a noite. Depois ela foi regravada
nas versões axé e forró”, contou
Bio G3 ao BRASIL ECONÔMICO.

Segundo Renato Barreiros, o
funk chegou em São Paulo pela
Baixada Santista nos anos 90.
“Até 2008, o funk se resumia
aos ‘proibidões’ (músicas com
letras que exaltam o mundo do
crime) e letras com muita pro-
nografia”. ■
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Roupas de grife e carros de luxo estão

entre os desejos de ostentação da nova

classe média de São Paulo

Pesquisa realizada pelo instituto

Datapopular com a consultoria

WebSia mostrou que a nova

classe C passou a ser maioria

nas redes sociais. Há três anos,

a classe AB (ou classe alta)

dominava o Twitter (com 64%)

e o Facebook (81%) e só era

maioria no Orkut. A classe C

ocupava apenas 32% no

Facebook e 18% no Twitter. Hoje,

a classe C é responsável por 56%

dos usuários do Facebook e 55%

do Twitter. Um levantamento que

fez o recorte de 15 dias na vida

dos usuários da classe média

mostrou esse estrato se expõe

mais no ambiente virtual. 54%

postaram fotos, 49% marcaram

algum encontro e 31% falaram

mal da empresa em algum

momento. Entre os 75 milhões

de internautas brasileiros,

48% estão na classe média,

44% na classe alta e apenas 8%

na classe baixa. Outra pesquisa,

do Ibope/Target Group, mostra

que a TV a aberta é principal

fonte de informação da classe C.
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O BONDE DAS MARCAS As músicas que exaltam o gosto popular por produtos de luxo

BONDE DA OAKLEY
“Tá de Juliet,
Romeo 2 e Double 
Shox. 18 K no 
pescoço, de Ecko
e Nike Shox
Vale mais de um 
barão, esse é o 
bonde da Oakley”
(Backdi e Bio-g3)

PLAQUE DE 100
“Contando os plaque 
de 100, dentro de um 
Citroën. Aí nóis 
convida, porque
sabe que elas vêm. 
De transporte nóis
tá bem, de Hornet
ou 1.100, Kawasaky,
tem Bandit, RR
tem também”
(MC Guimé)

ROLÊ DE HAYABUSA
“Área vip, uísque,
no camarote só as 
top de elite. No baile 
(haha), nóis porta
o kit. Tem Hollister
e Abercrombie Fitch”
(Mc Dedé)

MEGANE
“Imagina nós de 
Megane, ou de 1.100
Invadindo os baile, 
não vai ter pra 
ninguém. Nosso 
bonde assim
que vai. É euro,
dólar e nota de 100”
(MC Boy do Charmes)

EU SOU PATRÃO...
“A nossa roupa é da 
Ed Hardy, Rio Local 
ou da Armani.
O bonde tem um Audi 
um Veloster e um 
Megane. Eu tô 
portando a Captiva 
com som de 
duzentos mil”
(Menor do Chapa)

ONDE EU CHEGO...
“De Christian ou
de Oakley. De Tommy 
ou de Lacoste.
De CB1000 da Honda.
Ou de Hyundai 
Veloster”
(MC Boy do Charmes)

TÁ BOMBANDO
“Elas pira na 
fragrância e 
reconhece, sente
o cheiro do dinheiro.
Sabe que é Ferrari 
Black”
(Mc Samuka e Nego)

CAMARO AMARELO
“Agora eu fiquei
doce igual caramelo.
Tô tirando onda de 
Camaro amarelo.”
(Munhoz & Mariano)

VEM NI MIM...
“Vem ni mim Dodge 
RAM. Focker 
duzentos e oitenta,
a mulherada louca. 
Israel Novaes 
arrebenta!”
(Israel Novaes)

*As letras foram transcritas de acordo com a linguagem coloquial, sem preocupação com a norma culta

Clipedo “Bondeda Oakley”,criadoporMCBioG3,ultrapassou5milhõesdeacessos noYoutube
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 nov. 2012,  Empresas, p. 14.




