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Sérgio Ricardo Soares, de 38 anos, hoje 
tem carro e cursa sua primeira faculda-

de, conquistas inimagináveis há oito anos, 
quando ele entrou na empresa para o qual 
trabalha atualmente, a Cetef Cursos. Com 
renda entre R$ 3,1 mil e R$ 6,2 mil, casado 
e pai de três adolescentes, ele retrata um 
grupo que passa a manifestar cada vez mais 
o comportamento de consumidores da no-
va classe média brasileira, uma massa que 
já soma 105 milhões de pessoas, o equiva-
lente a 55% da população do País. 

“Mas eles não se identificam com os 
termos ‘Classe C’ e ‘nova classe média’”, 
avisa Átila Francucci, vice-presidente de 
criação e de planejamento da Lua Propa-
ganda, idealizadora do estudo Brasil com 
S. Em outubro, a agência investigou dois 
mil consumidores em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador, Recife, Curitiba, Porto 
Alegre, Goiânia e Belém para entender 

inteligência

Classe C qualifica 
o consumo
Pesquisa da Lua Propaganda indica mudanças no 
comportamento de compra da nova classe média 

Por janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

como pensam os indivíduos que trans-
formaram a sociedade brasileira.

De acordo com a análise dos dados cole-
tados, 57% dos participantes afirmam que 
sua condição econômica melhorou na últi-
ma década. “A vida está mesmo mais fácil”, 
confirma Soares, referindo-se não somen-
te ao acesso ao consumo, que conduziu a 
ascensão inicial das classes emergentes, 
mas também a um estilo de vida, com es-
cola particular, lazer e plano de saúde, que 
agora passa a caracterizar o novo brasileiro 
da classe média. O pensamento de  Soares 
traduz a opinião de 30% da classe C, divi-
dida entre C1, famílias com renda entre 
cinco a dez salários mínimos, e C2, com 
renda entre dois a cinco salários mínimos. 

Ainda há outra fatia, entre 30% a 40% 
dos respondentes deste grupo, para o qual 
pertencer à classe média significa gastar 
mais do que a sua própria renda permi-

te. As compras do carro e da casa apare-
cem aqui como ícones de ascensão social. 
“Mas a tendência é que mesmo essas pes-
soas passem cada vez mais a qualificar as 
suas compras. Não bastará ter carro, mas 
sim qual marca de carro será escolhida”, 
prevê Francucci. Não à toa, 51% dos en-
trevistados pertencentes à faixa de renda 
mais baixa da classe C já direciona suas 
decisões pelas marcas, enquanto a média 
nacional fica em torno de 46%. 

“O brasileiro deixa de matar a fome para 
saborear o prato”, relaciona Francucci, que 
acredita em oportunidades alvissareiras es-
pecialmente para os setores de artigos con-

siderados como o passaporte para a classe 
média. Já estacionados na garagem de 58% 
da classe C1 e em 17% da C2, os automó-
veis são um deles, ao lado dos mercados de 
imóveis e construção. “Comprar uma casa 
na própria vizinhança é hoje o verdadeiro 
símbolo do progresso. O consumidor da 
classe média quer ser o Tufão do seu bair-
ro”, compara o publicitário, lembrando o 
personagem interpretado pelo ator Mu-
rilo Benício na novela Avenida Brasil, tida 
como um verdadeiro laboratório das mar-
cas para o estudo da classe C. “Moro em 
Itaquaquecetuba há 38 anos e não saio do 
meu bairro. Aqui é tranquilo e tenho tudo 
por perto”, declara Soares, validando os an-
seios do Brasil com S. 

As novas avenidas do Brasil
No turismo, as melhores chances de ne-

gócios estão ligadas ao lazer. Hoje mais da 
metade da classe C viaja, sobretudo, para 
rever parentes e amigos. Conhecer lugares 
novos é uma prática ainda incipiente. “É 
uma questão de tempo para que este gru-
po passe a escolher destinos para se diver-
tir. Aí, teremos aeroportos ainda mais so-
brecarregados”, alerta Francucci. Apenas 
11% da classe C1 e 13% da classe C2 embar-
caram em aviões nos últimos cinco anos. 

A preocupação com o ensino é outro 
indício da existência de um comporta-
mento cada vez mais condizente com a 
classe média. Quase metade da classe C1 
(46%) e um terço da classe C2 (31%) já pa-
ga ou pretende pagar escolas particula-
res para os filhos. Somadas, as classes A 
e B possuem hoje cerca de 22,5 milhões 
de pessoas interessadas em cursar uma 
universidade, volume que, na classe C, 
pula para 35 milhões de brasileiros, es-
pecialmente os jovens e indivíduos entre 
25 e 44 anos de idade.  Soares é um exem-
plo. Ele já planeja até fazer uma pós-gra-
duação em marketing para aumentar as 
chances de progredir profissionalmen-
te. “Ainda estou no primeiro semestre do 
curso de Administração, mas tenho cer-
teza de que esse esforço vai garantir um 
futuro melhor para minha família”, ilustra. 

A contratação de planos de saúde tam-
bém é promissora. O levantamento de-
monstra que a saúde privada ainda está 
inacessível para mais de 57% da classe 
C. Considerando-se todas as faixas so-
ciais, um terço dos brasileiros que ainda 
não tem planos de saúde planeja adquirir 
um convênio médico nos próximos anos. 

Sérgio Ricardo Soares: cursando o primeiro ano da faculdade, ele já pensa na pós-graduação
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Espaço social

Este é um espaço cedido para veiculação de campanhas que promovem causas sociais.  
Mais informações envie e-mail para: espacosocial@grupomm.com.br
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1539, p. 32, 10 dez. 2012.
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