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Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Pe s q u i s a Empresas que estudam hábitos de consumidores vão usar um novo modelo para classificar a sociedade

População pobre é maior do que se pensa

Fonte: Abep e Estratificação Socioeconômica e Consumo no Brasil (Editora Blucher);  *Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa; **Número total de domicílios considerados é de 57.816.604; 
***Antes de qualquer correção segundo características dos domicílios

Uma nova divisão
Tamanho e perfil  das classes socioeconômicas no país

Perfis diferentes - comparações entre o novo modelo da Abep, o Critério Brasil e o modelo da SAE
Fatia % do total de domicílios no país 

Perfil dos domicílios *** - novo modelo da Abep 

Classes 

A

B1

B2

C1

C2

D

E

Total

Educação - 15 anos ou 
mais de estudo

Rede de esgoto Rua pavimentada Renda mensal 
familiar (R$ 1.000) 

17.603

10.055

4.783

2.745

1.463

1.019

673

2.770

Novo modelo ** Critério Brasil Modelo da SAE

A 2,8
B1

B2 15,1

C1 20,6

C2 20,6

D 22,8

E 14,5
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9,1
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23,2

17,1

1,1

A

B1

B2

C1

C2

D

E

4,0

13,0

15,0

17,0

17,0

19,0

15,0

A
B1

B2

C1

C2

D

E

3,6

64,1

58,9

23,4

6,0

1,9

0,1

0,2

9,1

80,2

88,2

70,9

64,3

63,2

37,9

9,5

52,4

94,6

96,6

88,1

80,7

80,7

55,6

24,8

68,9

Cynthia Malta
De São Paulo

Empresas de pesquisa especia-
lizadas em detectar hábitos de
consumidores vão mudar o mo-
delo usado para classificar os do-
micílios que compõem suas ba-
ses de dados e ele mostra que a
camada mais pobre da popula-
ção é maior do que imaginavam.
Formada pelas classes D e E, essa
parcela equivale a 37,3% dos do-
micílios no país e não 18,2%, se-
gundo a metodologia atual.

Ao todo, 180 companhias reuni-
das na Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa (Abep) de-
verão aposentar o atual Critério
Brasil e passar a usar um modelo
mais amplo, que considera, além
de posse de bens, acesso a rede de
água, esgoto e rua pavimentada.

A partir de janeiro de 2015, as
pesquisas já poderão ser divulga-
das de acordo com o novo modelo.
Ele foi desenvolvido pelos profes-
sores especializados em marke-
ting Wagner A. Kamakura, da Rice
University, e José Afonso Mazzon,
da FEA/USP. Os professores divi-
dem a população em sete estratos
(ou classes) socioeconômicos.

Na parte mais alta da pirâmide
(classe A), que abriga as famílias
mais abastadas, a rede de esgoto
está disponível para 80,2%. Na ba-
se, ocupado pela classe E, o esgoto
tratado serve apenas a 9,5% dos la-
res. Considerando-se todo o país,
nas contas de Kamakura e Mazzin,
apenas 52,4% dos lares têm acesso
a uma rede pública de esgoto.

A nova metodologia também
considera aspectos geodemográfi-
cos: um domícilio com dois adul-
tos e três crianças em um bairro
nobre de Brasília guarda diferen-
ças importantes em relação a um
localizado em Jequié, na Bahia.

“O critério hoje é bom, mas vai
ser melhorado”, diz Marcelo Alves,

chefe da área de estatísticas de pes-
quisas de varejo e consumo da
Nielsen, referindo-se ao Critério
Brasil, atual modelo adotado por
empresas de pesquisas no país.

A amostra atual da Nielsen, visi-
tada quinzenalmente por seu pes-
soal de campo, contém 8,7 mil do-
micílios. E no início de 2014, como
todos os anos, a empresa visitará
50 mil famílias para fazer a atuali-
zação da amostra. Com a nova me-
todologia em mãos, Alves vai po-
der reclassificar sua base de dados.

Assim, quando a Nielsen e de-
mais associadas da Abep iniciarem
em janeiro de 2015 suas pesquisas,
sob o novo modelo, conseguirão
fazer comparações em relação a
2014. As comparações com 2013 e
anos anteriores não serão automá-
ticas, já que a base estará classifica-
da de forma diferente. Mas se al-
gum cliente pedir uma série histó-
rica maior, há fórmulas que permi-
tem esse tipo de comparação.

No Ibope, a nova metodologia
será usada nas pesquisas de hábi-
tos de consumo e eleitorais, a
partir de janeiro de 2015.

A nova divisão da população
ainda não está pronta —— um
grupo de estudos da Abep está fi-
nalizando os ajustes; mas o presi-
dente da Abep, Luis Pilli, avalia
que a parte inferior da pirâmide
populacional — os estratos 5, 6 e 7
ou o que se convencionou chamar
de classes C2, D e E — “será maior
do que é hoje”. Considerando-se
essas três classes, a parte mais
“p o b r e” do país equivaleria a qua-
se 58% dos domicílios. Pelo Crité-
rio Brasil, essa fatia seria de 41,4%
e pelo modelo usado pela Secreta-
ria de Assuntos Estratégicos (SAE),
do governo federal, de 51%.

Pili observa que “estamos ven-
do uma diminuição das classes
de menor renda, talvez em velo-
cidade inferior do que gostaría-
mos. Mas [na nova classificação]

vamos ter mais gente nesse estra-
to inferior.” Mazzon, da FEA/USP,
observa que o tamanho da popu-
lação pobre no país é maior do
que se imagina e a “nova classe
média não é tão grande assim,
como se costuma divulgar.”

Com a adoção da nova meto-
dologia ao longo do próximo
ano, a partir de janeiro de 2015
as empresas de pesquisa podem
começar a divulgar dados com
base no novo modelo. A Abep
trabalhava com a ideia de que se-
ria possível estrear a nova classi-
ficação em janeiro de 2014, mas
nem todas as empresas conse-

guiriam fazer a mudança ao mes-
mo tempo. Optou-se, então, por
uma transição mais lenta.

Kamakura e Mazzon, conforme
publicou o Va l o r em fevereiro de
2012, elaboraram uma nova divi-
são socioeconômica da popula-
ção brasileira a partir dos dados
da Pesquisa de Orçamentos Fami-
liares, de 2009, do Instituto Brasi-
leira de Geografia e Estatística
(POF/IBGE). E seu plano era ofere-
cer o novo modelo às empresas
de pesquisa, sem custo.

Os professores usaram 104 mil
domicílios no modelo, que consi-
dera 35 indicadores — desde o nú-

mero de aparelhos de TV em cores,
computadores pessoais e automó-
veis, até nível de educação e ocupa-
ção do chefe da casa, passando pelo
número de empregados domésti-
cos. Indicadores como acesso a es-
goto, água tratada e ruas pavimen-
tadas também são considerados.

O Critério Brasil, usado atual-
mente pelas associadas da Abep, se
baseia em levantamento feito pelo
Ibope em 9 regiões metropolitanas
(Porto Alegre, Curitiba, São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sal-
vador, Recife, Fortaleza, Distrito Fe-
deral). Essa amostra, de 11 mil do-
micílios, servia de base para medir

audiência de canais de TV.
Na opinião de Kamakura e Maz-

zon — que publicaram o livro “Es -
tratificação Socioeconômica e
Consumo no Brasil” (Editora Blu-
cher), em agosto — o Critério Brasil
servia para época anterior a 2003,
quando teve início a migração de
milhões de brasileiros da base da
pirâmide para o meio dela.

Fabricantes de bens de consu-
mo final planejavam a produção,
vendas e marketing, tendo em vis-
ta o consumidor de maior renda —
e a classe média acabava compran-
do porque aspirava as mesmas coi-
sas que a classe alta podia com-
prar. Com a expansão da classe
média, uma nova massa de consu-
midores ganhou importância e
precisa ser mapeada de forma
mais detalhada, observa Mazzon.

Os dois professores também en-
viaram seu trabalho à Secretaria de
Assuntos Estratégicos (SAE) no
ano passado, quando o governo
Dilma Rousseff discutia com eco-
nomistas e sociólogos como defi-
nir o real tamanho da classe média
no país. A metodologia dos profes-
sores, embora de fácil aplicação,
foi rejeitada pela SAE, que preferiu
adotar um único critério — o da
renda — para dividir a população.

Um grupo de estudo da Abep,
formado por represetantes de Ibo -
pe, Nielsen, Data Folha e Ipsos, está
definindo o que os técnicos cha-
mam de “ponto de corte” para de-
terminar em qual faixa socioeco-
nômica os domicílios se enqua-
dram. As discussões devem termi-
nar entre janeiro e fevereiro.

O trabalho de Kamakura e Ma-
zzon, publicado no International
Journal of Research in Marketing
no ano passado (IJRM), foi esco-
lhido o melhor estudo sobre
marketing em países emergentes
de 2012 pelo Marketing Science
Institute (MSI), que recebeu 104
artigos sobre o tema.

Nestlé põe à
venda fatia
na Givaudan
A l i m e n to s
James Shotter
Financial Times, de Zurique

A Nestlé vai vender toda sua
participação de 10% na fabrican-
te suíça de aromatizantes Givau -
dan, dando sequência ao plano
para reorientar o foco de suas
operações e reordenar seu ba-
lanço patrimonial.

A empresa suíça de alimentos
havia adquirido a participação,
hoje avaliada em torno de 1 bilhão
de francos suíços (US$ 1,11 bi-
lhão), quando vendeu a fabricante
de ingredientes FIS à Givaudan em
2002, em transação envolvendo
dinheiro e ações.

A venda está sendo administra-
da pelo Goldman Sachs, num pro-
cesso acelerado de sondagem de
intenções de investimento. A Nes-
tlé vai anunciar os resultados da
transação posteriormente.

A multinacional informou es-
tar “muito satisfeita” com sua
participação, cujo valor mais do
que dobrou desde 2002, mas
avalia que este é o momento cer-
to para vender.

A busca de um comprador
acontece um mês depois de a Nes-
tlé ter vendido a maior parte da
Jenny Craig, sua marca de dietas
para perda de peso, ao grupo de
“private equity” americano North
Castle Partners. O CEO da Nestlé,
Paul Bulcke, tenta aumentar a lu-
cratividade da empresa por meio
da venda de negócios com desem-
penho abaixo da média.

As marcas PowerBar e Lean Cui-
sine, que também têm tido perfor-
mance inferior à média, são vistas
pelo mercado como os próximos
ativos a serem negociados.

A maior dúvida que paira so-
bre a Nestlé, no entanto, é o que a
empresa vai decidir fazer com
sua participação de 29% na
L’Oréal, avaliada em cerca de € 22
bilhões. Após notícias sobre a
venda na participação da Givau -
dan, as ações da L’Oréal su-
biram 3,4% em Paris.

A difícil tarefa de
comprar um ingresso
para a Copa do Mundo
Fu t e b o l
Ira Boudway
Bloomberg Businessweek

O sorteio da Copa do Mundo
de Futebol foi realizado na Costa
do Sauípe (BA) na sexta-feira, um
evento bizarro para realizar o bi-
zantino processo por meio do
qual a Fifa define em grupos de
quatro as 32 seleções nacionais
classificadas que iniciarão o tor-
neio em junho. O evento também
deu início à luta final de 600 mil
visitantes estrangeiros e 3 mi-
lhões de torcedores brasileiros
por lugares nos estádios, hotéis e
transporte, agora que eles sabem
onde suas equipes começarão a
jogar. O processo faz o próprio
sorteio parecer um exercício de
escola do ensino fundamental.

A Fifa já vendeu perto de 1,1 mi-
lhão de ingressos e outra rodada
de vendas, ou “p h a s e” conforme a
definição da Fifa, começa em 8 de
dezembro e vai incluir os 16% de
assentos de cada partida reserva-
dos para os torcedores das duas
equipes que estiverem se enfren-
tando. Aqueles que não tiverem
sorte para ganhar nessa loteria ou
no breve período posterior em que
aquele que chegar primeiro leva o
ingresso, não poderão comprar os
tíquetes de intermediários, pelo
menos legalmente. A Fifa, assim
como o comitê organizador da
Olimpíada, proíbe a transferência
ou revenda de ingressos, exceto
sob circunstâncias específicas.

Mas não é o caso de perder as es-
peranças. Torcedores endinheira-
dos poderão recorrer ao programa
de hospitalidade da Fifa por in-
gressos cujos preços começam em
US$ 700 por partida, se quiserem
acesso a uma barraca que vende
alimentos e bebidas montada do
lado de fora do estádio, e podem
chegar a milhares de dólares para
camarotes privativos que dão di-
reito a presentes comemorativos e
estacionamento privilegiado. Mui-

tos desses ingressos já foram ven-
didos. “A partida de abertura e a fi-
nal já estão esgotadas em todos os
níveis de hospitalidade”, diz Jessie
Giordano, diretora de desenvolvi-
mento de negócios da Sportsmark,
a empresa de São Francisco que de-
tém nos Estados Unidos os direitos
exclusivos de venda de pacotes de
hospitalidade da Copa do Mundo.

A Fifa vendeu os direitos glo-
bais de ingressos de hospitalida-
de e acomodações em hotéis pa-
ra sua vizinha de Zurique Match
Services por US$ 150 milhões.
(Em agosto, o Ministério Público
do Brasil apresentou uma quei-
xa classificando o acerto de mo-
nopólio.) A Match, então, reven-
de os direitos para diferentes
parceiros espalhados pelo mun-
do. A Sportsmark é a parceira da
Match nos EUA e por sua vez su-
blicencia os agentes Cartan Glo-
bal e Jet Set Sports. Ainda está
confuso? A Cartan e a Jet Set
também repassam direitos para
agências menores como a Fan -
d e av o r e a Kensington Tours.

Em cada passo, a Match exige
que os concessionários vendam
ingressos de hospitalidade pelo
valor de face, que é o mesmo em
todos os países. Os intermediá-
rios obtêm lucros inserindo os
ingressos em pacotes de viagem
que incluem voos, transporte ter-
restre, passeios, festas e, o mais
importante, hospedagem em ho-
tel. A Fandeavor, por exemplo,
tem pacotes que vão de US$ 5 mil
a US$ 7,5 mil por pessoa. (Os pre-
ços certamente começariam a su-
bir na sexta-feira após o sorteio,
diz o diretor de desenvolvimento
de negócios da companhia, Ja-
cob Sudek.) Ao comprar assentos
em aviões, quartos de hotel e ou-
tros serviços a granel, com des-
contos nos preços, a Fandeavor
conseguirá obter margens de lu-
cro de 5% a 20%, segundo o co-
fundador e diretor-presidente da
companhia Tom Ellingson.

Na Kensington Tours, um pa-

EDUARDO DUARTE/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Estádio do Maracanã, no Rio: em alguns hotéis da cidade, o período mínimo de hospedagem na Copa é de 40 dias

cote de sete diárias, antes do sor-
teio, começava em US$ 12 mil
por pessoa. “O céu é o limite,
com os preços chegando a US$
100 mil, dependendo do que vo-
cê quiser ver e fazer”, diz Brandi
Merchant, consultor sênior de
vendas da companhia na Améri-
ca Latina. A Kensington oferece
desde guias turísticos locais até
assistir uma partida com Pelé.

Empresas como a Fandeavor e
a Kensington Tours são a ponta
varejista de um mercado domi-
nado por compradores corpora-
tivos. Jessie Giordano diz que
90% das vendas diretas da Sports-
mark são para empresas — clien -
tes da área de entretenimento
que patrocinam a Fifa, compa-
nhias de petróleo que querem
exibir sua presença no mercado
brasileiro e empresas menores
desejosas de recompensar seus
melhores vendedores. Eles dele-
gam o trabalho de varejo à Car-
tan. Juntando tudo, diz ela, a

companhia vai cuidar de “milha -
res a dezenas de milhares” de in-
gressos. Mas não revela os preços
dos pacotes mais caros.

Se você não tem essas regalias
e não quer pagar um interme-
diário, boa sorte. Jacob Sudek es-
tima que só os compradores
mais atentos e bem-informados
estão garantidos a esta altura.
Para ter uma chance, você deve-
ria ter começado a se mexer no
segundo trimestre. “É bem sim-
ples conseguir uma passagem
aérea por conta própria. E você
pode conseguir ingressos de
hospitalidade se garimpar bas-
t a n t e”, diz ele. No entanto, a
maioria dos hotéis e do trans-
porte terrestre privado já está re-
servada. E alguns dos hotéis es-
tão com períodos mínimos de
permanência de 40 dias, afirma
Merchant da Kensington Tours.

Segundo Glayber Silva, um
guia turístico que trabalha com
clientes da Kensington no Rio, as

pessoas já estão reservando
quartos em São Paulo para parti-
das que serão realizadas no Rio,
e planejando fazer uma viagem
de carro de seis horas.

“Somos uma cidade muito pe-
quena cercada pela natureza e
por água”, diz Glayber. “Não te-
mos muito espaço.” No Brasil, a
profissão de guia turístico é re-
gulamentada. Glayber está nela
há dez anos e tem alguns conse-
lhos para os turistas: transite sem
carregar muitas coisas, deixe
joias e dinheiro no hotel. Faça
seus passeios turísticos mais ce-
do, de preferência com um guia.
Use calçados confortáveis e espe-
re uma multidão (amigável). “A
cidade estará cheia, muito cheia”,
observa Glayber. “Prepare-se pa-
ra andar bastante para chegar
aos estádios porque eles têm um
perímetro de três quilômetros. E
esteja preparado para se divertir,
porque será uma grande festa.”
(Tradução de Mario Zamarian)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 dez 2013, Empresas, p. B10.




