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Nova classe média atrai investimentos à região  

(Alexandre Melo)

A farmacêutica Erika Versuri, 28, passou por um turbilhão de mudanças nos últimos anos. Terminou a faculdade, 
comprou um carro zero-quilômetro e financiou o apartamento onde vive com o marido e a filha. Ávida por tecnologia, 
ela não vê a hora de trocar um dos computadores por outro mais moderno. De olho nesses consumidores, a chamada 
nova classe média, é que as empresas direcionam boas fatias de investimentos.

O interesse de Erika é justificado em pesquisa da agência de publicidade McCann Erickson sobre o universo da classe C.
Das 1.000 pessoas entrevistadas em cinco capitais do País, 80% acham que "não dá para viver sem computador". A 
última aquisição de Erika, cuja renda familiar é de R$ 3.000, foi nesta semana: uma multifuncional wireless (sem fio).

"Temos notebook e computador, mas estamos namorando um aparelho com mais recursos", afirma a moradora de Santo 
André. Da mesma forma que ela, 61% dos respondentes da pesquisa declaram que a tecnologia contribui para o 
bem-estar da família.

Estudo da FGV (Fundação Getulio Vargas) no Rio de Janeiro mostra que as famílias de classe C têm renda mensal entre
R$ 1.064 e R$ 4.591, representando quase 52% da população brasileira. No Grande ABC, esta evolução também é 
visível, tanto que empresas como a Única Indústria de Móveis, dona da Dell Anno e Favorita, reforçará investimento na 
marca caçula, a New.

Voltada para a classe C e fatia da B, a loja especializada em móveis modulados New tem 40 unidades no Estado de São 
Paulo, mas apenas uma em São Bernardo. "Precisamos expandir na região, mas estamos com deficiência de parceiros. 
Abriremos duas lojas em Santo André e outra em São Bernardo", diz o gerente comercial da rede, Magdiel Brevia.

Para atender ao potencial do Grande ABC serão necessárias 25 unidades nos próximos anos. Brevia diz que a 
preferência pelo móvel modulado cresce, pois o dinheiro que sobra é investido para deixar a casa confortável. Erika e 
seu marido, por exemplo, acharam mais barato encomendar os móveis modulados para os 44 metros quadrados do 
apartamento. "Juntamos dinheiro e pagamos tudo à vista", ressalta.

Família planeja e investe mais em qualidade de vida
Entre os casais da nova classe média, a estabilidade econômica é o fator de destaque quando o assunto é projeto de vida.
Levantamento da agência de publicidade McCann Erickson com o instituto Data Popular aponta que para 82% dos 
entrevistados este equilíbrio está relacionado ao trabalho formal.

Também cresce a percepção de que o Ensino Superior alavanca o salário do profissional. "Praticamente dobrei meu 
salário após a conclusão do curso em 2008", relata a farmacêutica Erika Versuri, 28. E seu marido está no mesmo 
caminho.

            Quem também percebe situação melhor é o autônomo Ezequiel Engler, 51. "Nosso poder de compra cresceu nos últimos
anos, aumentando nosso consumo", diz Engler. Soma-se a isso o fato de sua esposa ter começado em novo emprego há 
três meses. Com renda familiar de R$ 4.000, ele e sua família guardaram dinheiro suficiente para comprar uma TV LCD
de 42 polegadas à vista.

Nesta onda, o Grupo CRM, controlador da Kopenhagen, criou há um ano a marca Brasil Cacau, voltada para a classe C. 
A gerente de marketing da rede, Adriane Ura, avalia que o desempenho está satisfatório. "São 49 lojas e queremos 
chegar a 2011 com 500", afirma. Por enquanto, na região são três unidades, mas outros pontos estão em avaliação.

Segundo o sócio-sênior da consultoria GS&MD, Luiz Góes, o consumidor desta camada social está mais informado e 
compra em diversos canais. "Estão entre as pessoas mais receptivas para receber mensagens com informações pelo 
celular", revela. Pela primeira vez em muito tempo, estão fazendo planos de saúde e viajando de avião.

Turismo - Após abrir sua primeira loja física em São Paulo, mirando a nova classe média, a companhia aérea Gol tem 
planos de instalar a partir do segundo semestre uma loja no Grande ABC. "A região é um importante mercado, por isso 
está nos planos", endossa o gerente geral comercial Fabio Mader.

Estima-se que no País, das 100 milhões de pessoas nas classes C e D, no mínimo 10% têm poder de compra para viajar 
de avião. Em nove anos, 13 milhões de pessoas usaram a companhia em seu primeiro voo.

Redes investem para descobrir desejos



Sem dúvida a população emergente, principalmente as classes C e D, é fonte do maior volume de negócios no País, 
tanto que grandes empresas investem pesado para decifrar os hábitos dos clientes. As pesquisas independentes têm sido 
amplamente utilizadas.

No Magazine Luiza, além dos 8.000 vendedores que conversam com os consumidores diariamente, a rede aplicou R$ 1 
milhão em pesquisas que tem como missão de decifrar os principais desejos dos brasileiros. O diretor de vendas e 
marketing, Frederico Trajano, diz que indo à campo é possível acertar na compra.

"Os produtos que despontam na preferência dos clientes são smartphone, notebook, câmera digital e TV LCD. O motor 
de crescimento da economia nestes últimos anos é a classe C", endossa Trajano. Em 2010, a rede promete ampliar lojas 
na região e abrir novas unidades.

No mesmo ritmo, o supermercado de bairro TodoDia, da rede Walmart, passou a disponibilizar mais fogões de seis 
bocas de marca própria em suas unidades ao perceber que a saída do item estava crescendo. "Vimos que este é um 
produto aspiracional, assim como uma lavadora semi-automática ou notebook", pontua Márcia Soré, diretora do 
TodoDia, bandeira voltada para as classes C, D e E.

Ela acrescenta que, se há possibilidade, o cliente também se permite alguns mimos como o computador e celular. Para 
ela, o televisor, especialmente o de tela grande, também é um eletroeletrônico importante, pois tem a função de reunir a 
família.


