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Pesquisas apontam elite brasileira como maior
consumidora dos programas populares

POR LUIZ COSTA PEREIRA

Já se foi o tempo em que a elite
podia responsabilizar impunemente a
plebe rude pelo baixo nível cultural do
País. Dados divulgados pelo Ibope Media
sobre levantamentos dos últimos dois
anos mostram que os dois milhões de
brasileiros da classe A e dos 11 milhões
da B têm peso surpreendente no festival
de besteiras da cultura atual. É a elite,
por exemplo, quem alimenta a audiência

A elite cultural do País é
menor que a econômica.

Programas de sucesso
evidenciam as diferenças

dos programas de televisão mais
populares do País, aqueles considerados
por ela mesma como ícones do mau
gosto via satélite.

Segundo o instituto de pesquisa,
um em cada cinco telespectadores do
Programa do Ratinho, do SBT, e do
policialesco Cidade Alerta, da Record,
é da elite. Mas quem abocanha uma
boa fatia da ponta da pirâmide social
é o Superpop, que Luciana Jimenez
perpetra na RedeTV!: mais de 45% de
seu público é AB (39,8% é C e 15%
é DE). Sua rival na Record, Adriane
Galisteu, do É o Show, é atração prefe-
rida para 37% de AB. Essa realidade se

repete em outros períodos. Em 2002,
do público que transformou o reality
show Big Brother Brasil em fenômeno,
um terço veio das classes A e B. Foi
o mesmo público que engordou a
audiência de Casa dos Artistas. Esse
público, em princípio elitizado, responde
por cerca de 38% da audiência de um
Caldeirão do Huck, por exemplo.

A explicação, para quem comanda
tal levantamento, é simples: a elite cul-
tural é menor do que a econômica.
Os programas de maior sucesso
na televisão, segundo o diretor do
Ibope Media, Flávio Ferrari, são ter-
mômetros dessa desigualdade. "O
normal é que as pessoas assistam de
30% a 35% da duração de um programa.
Antigamente, apenas as novelas e o
Jornal Nacional conseguiam fazer com
que o telespectador assistisse até 70%.
Hoje, Big Brother, Casa dos Artistas e
No Limite já fazem parte desse time.
Isso é revelador, porque só é possível
devido à adesão da elite", diz.

LIVROS

Quando disparava sua metralhadora
verbal, Nelson Rodrigues costumava
dizer que não há elite mais alienada
que a nossa. Se vivesse hoje, bem
poderia abrir um canto de lábio,
diante das estatísticas culturais. A
Câmara Brasileira do Livro é teste-
munha disso. Lançou há três anos a
Retrato da Leitura no Brasil, uma
exaustiva pesquisa realizada com
8.018 entrevistados em todo o País.

Na época da pesquisa o balanço foi
desolador, pois constatou-se que 14%
da população letrada não lê nada, um
exército de 12 milhões dos 86 milhões
de alfabetizados brasileiros. O quadro
seria mais desalentador se alguns
dados, perdidos num mar de números,

Segundo Ferrari, do Ibope Media, reality shows
retêm telespectador em 70% de sua duração



AB:48% C: 33% DE: 19%

chamassem a atenção na época.
Segundo a pesquisa, um terço da

classe A garante ter absoluta falta de
prazer com o ato de ler (a média nas
outras classes é menor, 25%). "A elite
lê menos do que se esperaria e a leitura
de produtos elaborados é mínima",
diz Adélia Franceschini, diretora da
Franceschini Análises de Mercado,
que realizou a pesquisa para a CBL.
O levantamento, além de mostrar que
30% da classe A prefere outro tipo de
entretenimento a ler, revela que há
proporcionalmente mais gente AB
que não lê por preguiça do que nas
outras classes. Um em cada quatro
entrevistados AB (23%) admite que
a preguiça ou a falta de paciência é a
razão pela qual não se atreve à leitura,
um índice que na classe C não supera os
15% e nas DE, 14%. "As pessoas menos
abastadas nem tiveram a chance de
serem preguiçosas por falta de acesso
ao livro", avalia Adélia.

É sintomático também que um
quarto das pessoas com nível univer-
sitário - na prática, a fina flor intelectual
de um país - admita não gostar de ler
e um terço (27%) não leu um único
livro no mês anterior à pesquisa, feita
na virada de 2000 para 2001. Um total
de 17% da classe B e 11% da A nunca
pega num livro espontaneamente.

COMPORTAMENTO

Todo ano, o Ibope realiza um le-
vantamento em profundidade para
entender o comportamento dos
brasileiros, chamado Target Group
Index (TGI). São 13 mil entrevistas
em 11 grandes mercados, que repre-
sentam 45% da população. O balanço
é periódico e traz dados reveladores
sobre o consumo cultural. De acordo
com a TGI, de setembro de 2003 a
janeiro deste ano, pesou mais na
balança do brasileiro passear num
shopping (37% da preferência) a ler
livros (32%). Menos da metade da
classe AB cultiva o hábito de ler por
vontade própria. No balanço de 2001,
com 10.624 entrevistas, os resultados
foram parecidos. Ir a shoppings era uma
prioridade paia 52% da classe AB, mais
que ir a shows musicais (47,1%) ou

Público de revistas de
celebridades é formado

prioritariamente por
mulheres das classes AB

simplesmente ouvir música (46,8%).
A pesquisa concluída este ano

confirma que a elite aprecia ouvir
música, mais do que as outras classes.
Um total de 40% AB ouve música, ante
38% da C e 23% da DE. Mas um terço da
elite só escuta música da moda, seja de
que origem for, em inglês, espanhol ou
português. É de se esperar, e a pesquisa
TGI do Ibope comprova, que a música
estrangeira tem maior apelo. Em 2001,
cerca de 37,7% do público AB prefere
a que é cantada em inglês, diante de
36,1% da classe C e 26,3% da DE. Na
concluída este ano, cerca de um terço

AB prefere escutar as músicas mais
pedidas do momento. Um em cada
cinco membros da elite adora música
sertaneja e pagode.

O fato é que gêneros musicais, mes-
mo os comerciais, não fazem distinção
de classe. Ano passado, a Associação
Brasileira de Produtores de Discos, que
reúne as grandes gravadoras, bancou
uma pesquisa com l .200 entrevistados
em todo o Brasil (Pesquisa Mercado
Musical ABPD 2003). O levantamento
dá sinais sobre o consumo de gêneros
musicais que confirmam os dados pelo
Ibope. Há proporcionalmente mais
gente da classe A (10%) e B (11%)
ouvindo axé que CDE juntos (9%). O
pop internacional interessa a 24% da
classe A e 19% da B, mas só a 14% da

Adélia Franceschini liderou pesquisa para a
CBL: elite lê menos do que poderia

CDE. A classe A empata com a CDE
no consumo de pagode. Embora seja
provável que a amostra da ABPD te-
nha sido afetada pelo impacto da pi-
rataria no consumo de discos, o que
tira da indústria parte do povo CDE do
mercado, é preciso considerar também
o peso da multiplicação de acesso à
música, com uma potencial queda
no consumo da classe AB, devido às
mudanças rápidas de tecnologia (das
fitas e discos para o CD e rapidamente
do CD para a internet e MP3).



Programa de Luciana Gimenez, na RedeTV!
faz sucesso no topo da pirâmide social

CELEBRIDADES

No meio editorial, a explosão de
sucesso das revistas sobre celebridades
dá o reflexo da hegemonia do público
AB na escolha dos temas prioritários
do País. Segundo o diretor de redação
da Contigo, Edson Rossi, que já dirigiu
Minha Novela e foi redator-chefe da
Elle, o público AB prevalece entre
os consumidores de revistas de cele-
bridades, e o sintoma mais evidente
disso é o preço de capa. "Não há co-
mo ser popular cobrando R$ 5,90 por
exemplar", diz Rossi.

Dados Marplan de janeiro a setembro
2003, segundo pesquisa realizada em
nove mercados, mostram que o público
dessas revistas é predominantemente
formado por mulheres das classes A e
B, entre 18 e 44 anos.

Uma média de 52% do público
de Contigo é AB. Em Caras, AB
representam 63% dos leitores. Em
Quem Acontece, são 53% e em IstoÉ
Gente, 68%. Antes de ter virado mensal,
e saído da concorrência direta às suas
congêneres, Chiques e Famosos tinha
60% de leitores AB.

Para qualificar ainda mais seu
público, a Contigo promoveu uma
recente reformulação no projeto gráfico
e editorial, eliminando a especulação,
o boato e a fofoca. O resultado foi uma
ampliação no número de assinantes,
que pulou de 22 mil para 60 mil
em três meses. Rossi não acredita
ser nova a tendência de leitura de

elite das revistas de celebridades.
"Desconfio que sempre foi assim, pois
a TV sempre foi assistida por todas as
faixas, mas agora o segmento está mais
profissional", diz ele. "A elite passou
a consumir celebridades, futilidades
e fofocas, o que firma um movimento
cíclico: quanto mais as revistas são lidas
pelas classes AB, mais elas reformulam
seu conteúdo para atendê-la".

EMERGENTES

As prioridades da elite começam
a incomodar o mercado. "O público
AB tem um cardápio amplo de entre-
tenimento. Por isso, elimina algo
menos prioritário, como os livros",
diz o diretor comercial da agência
DPZ, Daniel Barbará. Para ele, o

Levantamento da CBL
mostrou que 30% da

classe A prefere outro tipo
de entretenimento a ler

País passa por uma nova fase no
consumo dos meios de informação e
dos bens culturais desde o Real. "A
primeira evidência de mudanças de
comportamento, tão grandes que a
sociedade não consegue esconder, é
quando artistas e jogadores de futebol
viram celebridades ou heróis até das
classes altas", diz o publicitário.

Ele atribui o baixo nível generalizado
à mobilidade social da era FHC. "Foram
20 milhões de emergentes em oito
anos. Em 1995, os brasileiros em seu
conjunto tinham R$ 3 bilhões a mais de
sobra de salário. A classe que chamo
de 'A com BMW se manteve a mesma
entre 1986 e 1996, mas a B saltou de

17% para 22% no período", explica. A
ironia do atraso é que ele é democrático,
respinga na classe social mais perto
de você. Natural que a desigualdade,
avalia Barbará, contamine também os
valores da própria elite. "Por causa da
extraordinária concentração de renda,
a classe A incorpora tanto quem tem
renda de 20 quanto de dois milhões de
salários mínimos. Um grupo assim não
reage em bloco e inclui gostos díspares,
vindos de outras classes. Hoje, a única
coisa que unifica culturalmente a classe
A é o carro blindado."

•

MOBILIDADE

Na opinião do presidente da agên-
cia Lew Lara, Luiz Lara, a elite bra-
sileira é mais econômica que cultural
principalmente em São Paulo, onde a
mobilidade social é mais acentuada.
"As elites nordestina, sulista e carioca,
onde o poço entre ricos e pobres é mais

PAULO GUIMARÃES

Para o publicitário Luiz Lara, elite brasileira
é mais econômica que cultural



Um em coda cinco telespectadores do Cidade Alerta, da Record, é da elite

Para Barbará, da DPZ,
País passa por nova
fase no consumo de

informação, desde 1992

difícil de transpor, tendem a preservar
valores e uma distância demarcada em
relação à influência popular", avalia.
"Desde 1995, surgiram 2,9 milhões
de novos consumidores, boa parte
movimentando capital em São Paulo
e em outras grande capitais brasileiras.

Não é por acaso que se nivelou por
baixo o consumo cultural".

Divergindo do publicitário, Adélia
Franceschini acredita ser um equívoco
atribuir aos emergentes o atual nível
cultural. "Não será responsabilizando
indivíduos isolados que o problema
será entendido. Cultura precisa de vida
social compartilhada, convivência de
diferentes tipos e há uma ausência de
estímulo e capacitação no País." Para
ela, é preocupante a perda de espaços
de convívio. "No Brasil, é recente a visi-
tação em massa a museus, há poucos
clubes freqüentados pelo público AB e
a formação educacional não estimula.

O exemplo de Ribeirão

Colhendo leitores
Desde que criou uma legislação

específica para o livro, a cidade de
Ribeirão Preto tem sido modelo
para o País. Assinada em 2001 pelo
então prefeito Antônio Palocci, hoje
ministro de Estado da Fazenda, e
coordenada pelo secretário Galeno
Amorim, atualmente responsável pelo
projeto federal Fome de Livros, a lei
municipal colocou o livro na condição

de merecedor de políticas públicas. Em
dois anos, 50 novas bibliotecas foram
abertas e mais 30 devem começar a
funcionar até o final desse ano. As
verbas para esse fim aumentaram 20
vezes, o mesmo crescimento registrado
no número de usuários de bibliotecas.
"É importante que outras cidades façam
a mesma coisa, criando legislações e
concretizando-as", afirma Amorim.

Não há corais, bandas ou teatros multi-
plicados pelas escolas, como a classe
A mantinha, antigamente",diz ela.
"Além do mais, após horas de tráfego
intenso, quem se aventura a ir a uma
atividade cultural? As pessoas não
saem à noite, com medo, nem usam
veículos compartilhados, como o metrô.
Um francês ou espanhol lêem muito,
porque passam 90% do seu tempo em
coletivos com um livro à mão para se
distrair. No Brasil, quem passou dos
19 anos só dá continuidade à leitura
se permanecer estudando."

Esse contexto definiria, para Adé-,
lia, o consumo cultural de hoje. "Sem
ambiente compartilhado e hábito não

Quadro poderia mudar
com investimento

em feiras, debates e
campanhas de leitura

se desenvolve o intelecto, só uma
percepção mais simplista da realidade,
com soluções simplistas para problemas
complexos, que a profundidade da
informação e da leitura evitariam",
afirma ela. "Isso deixa espaço aberto
aos Big Brothers da vida."

Adélia acredita em alternativas.
Uma pesquisa feita em junho pela sua
empresa em Ribeirão Preto, mostrou
que o público A da cidade tem mais
hábito de leitura que o mesmo público
da capital, São Paulo. "Ribeirão Preto
está proporcionalmente com um terço
a mais de leitores contumazes do que
São Paulo, porque criou um ambiente
de maior acesso à leitura", diz Adélia.
Deu certo, segundo ela, a receita de pro-
gramação intensiva de feiras, debates
e campanhas de leitura não só para os
estudantes, mas para os pais e líderes
comunitários. "Esse tipo de trabalho
pode fazer toda a diferença." •

                  Anúncio




