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RIO - A artesã Luciana Aparecida Alves, de 33 anos, não se considera "gastadeira", 
mas só compra para a pequena Lerryeen, sua filha de um ano e três meses, fraldas 
descartáveis de alto padrão de qualidade e não dispensa seus produtos de toilette. 
Mora num apartamento com ar-condicionado no Largo do Boiadeiro, na Rocinha, pelo 
qual paga aluguel mensal de R$ 400 e prefere juntar dinheiro e pagar à vista os bens 
que adquire, para "não ter preocupação com prestação".  
 
Também moradora na Rocinha há 34 anos, a dona de casa Maria Etevalda do 
Nascimento Gomes mora em casa própria, equipada com telefone e todos os 
eletrodomésticos básicos para uma vida confortável. "Só não tenho microondas porque 
não gosto deste forninho". Vive com a renda mensal do marido aposentado, de R$ 425 
e, ultimamente, vem reduzindo a quantidade de produtos como açúcar e óleo de soja 
nas compras de mês, pagas quase sempre com cartão de crédito, para não abrir mão 
da marca preferida de condicionador de cabelo.  
 
Pessoas como Luciana e Maria Etevalda fazem parte de um segmento que funciona 
como um termômetro do consumo. Quando as condições de crédito melhoram, estão 
no início da fila para aquisição de bens de consumo, duráveis ou não. Pelo Critério de 
Classificação Econômica Brasil, elaborado pela Associação Nacional de Empresas de 
Pesquisa, elas seriam inseridas nas chamadas "Classes C e D". Pelas estatísticas do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Luciana engorda a porcentagem 
de trabalhadores autônomos, mas que não estão no nível mais baixo de rendimento e 
Etevalda fica uma linha abaixo na renda.  
 
A redução de meio ponto porcentual na taxa básica de juros, anunciada na última 
quarta-feira, não deverá ter nenhum efeito imediato sobre o consumo delas. Mas, a 
simples interpretação do mercado de que as quedas serão mais significativas daqui 
para a frente poderá levar a um rebaixamento dos juros reais utilizados pelo comércio, 
nunca inferiores a 60% ao ano. Uma melhora nas condições de crédito vai reativar, de 
início, o consumo das chamadas classes populares.  
 
"O brasileiro é consumista por natureza. O pobre olha para quem tem mais, que olha 
para quem tem mais e assim por diante. Todos são muito impactados pela propaganda 
e, quando há um espaço, vão às compras", diz o economista Luiz Eduardo Cunha, da 
PUC-Rio e da Fundação Fecomércio.  
 
Na tentativa de definir o perfil exato do público que consome cada tipo de produto, a 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) iniciou uma pesquisa por 
amostragem que tenta abolir o critério de classes sociais. A antropóloga Carmen 
Migueles, coordenadora do Centro de Pesquisas da ESPM, argumenta que a 
segmentação do mercado é muito maior do que mostram as pesquisas oficiais. Para 
ela, mais importante do que a divisão em classes é a idenficação de nichos em cada 
segmento.  
 
"O Critério Brasil e as estatísticas oficiais do censo do IBGE são muito bons para 
definição de políticas públicas. Mas, seguindo as bases do Critério Brasil, o Iser 
(Instituto de Estudos da Religião), fez uma pesquisa na Rocinha e detectou a 
existência de 17% de famílias de classe A.  



Certamente não são consumidores de carros Audi e Mercedez. Estamos fazendo uma 
pesquisa etnográfica para mostrar as diferenças no mesmo segmento", diz a 
pesquisadora.  
 
Ela comenta dados curiosos revelados em preliminares da pesquisa, como por 
exemplo, a diferença de consumo entre evangélicos e católicos pertencentes a uma 
mesma faixa de renda. "O católico tende a dar prioridade à aquisição de aparelhos de 
TV e de som. O evangélico quer comprar primeiro uma máquina de lavar roupa, 
porque a mulher evangélica precisa de tempo livre para ir ao culto e lavar roupa à mão 
toma muito tempo."  
 
A pesquisa está sendo feita no Rio de Janeiro e no Espírito Santo e deverá contabilizar 
mais de 2 mil entrevistas. No Rio foram oito regiões, entre elas duas favelas (Rocinha 
e Pavão-Pavãozinho). Carmen chama a atenção para o grupo de consumidores 
populares que foram um segmento bastante heterogêneo e com grande potencial de 
crescimento. "Qualquer melhoria no quadro econômico afeta diretamente o consumo 
dessas categorias com demanda reprimida. Você não sabe a festa que estas pessoas 
fazem com R$ 10", comenta.  
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