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Ninguém esperava
grande freada, diz
presidente da Fiat

Concessão só terá
verba do BNDES se
captar no mercado
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ECONOMIA & NEGÓCIOS

Escolhas. Ao enfrentar a sua primeira crise econômica desde que subiu na pirâmide social, classe C mostra desapego com produtos
mais básicos e sinaliza que prioriza serviços mais sofisticados que passaram a ser considerados essenciais para o bem estar da família

Nova classe média faz malabarismo
financeiro e seleciona conquistas
À SOMBRA DA CRISE
● As famílias que ganham entre R$ 1,5 mil e R$ 2,5 mil estão preocupadas com o seu futuro financeiro em meio a crise econômica e,
nos últimos seis meses, passaram a buscar alternativas para preservar as suas conquistas

O que mais preocupa hoje
NÃO
PAGAR AS
CONTAS

44%

FICAR
SEM
EMPREGO

33%

PERDER
PADRÃO
DE VIDA

7%

O que passou a pesar no bolso

O que decidiu cortar para
ajustar o orçamento

EM PORCENTAGEM
OUTROS

61

16%

58

32

LUZ

Pela primeira vez a
situação financeira fica
frágil e causa preocupação
à nova classe média

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

31

28

INTERNET MEDICAMENTOS
E TV
A CABO

28

COMER
FORA
DE CASA

27

ROUPAS

27

ALUGUEL

Entre os itens que mais encareceram estão luz e
alimentacão, que são essenciais, e os que agora
são considerados imprescindíveis, como internet e
tv a cabo

COMER FORA DE CASA

59%

LAZER, INCLUINDO CINEMA
E PASSEIOS

49%

SALÃO DE BELEZA

38%

ARTIGOS PARA A CASA

30%

NOVOS TIPOS DE ALIMENTOS

23%

PLANO DE SAÚDE PRIVADO

11%

EDUCAÇÃO PRIVADA

O que planeja reduzir
daqui para a frente
VESTUÁRIO

34%

LUZ

27%

ÁGUA

23%

Onde fazer as compras

TELEFONE

17%

10,5%

Conquistas mais
sofisticadas como educação
privada e plano de saúde
começam a ser sacrificadas

O telefone, especialmente
o celular, se tornou uma
prioridade e está no fim da
lista de itens a cortar

VAI A MAIS PONTOS DE VENDAS
PARA PESQUISAR PREÇO

35%

ABANDONOU UMA LOJA OU
MERCADO PORQUE FICOU CARO

30%

PASSOU A COMPRAR NO
ATACADO

24%

NÃO CONSEGUE IR EM PONTOS
DE VENDAS MAIS
CONFORTÁVEIS E PRAZEROSOS

22%

PREFERE FAZER AS COMPRAS
PERTO DE CASA

19%

1/3 Já não frequenta
mais o mesmo o ponto de
venda que costumava ir
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Alexa Salomão

Cortar o restaurante nas horas de lazer, mas garantir a
TV por assinatura e a internet em casa. Reduzir as idas
ao shopping, mas aumentar
as compras no atacado. Manter o achocolatado de marca
nobre, mas misturá-lo com
outro, mais barato. Em maior
ou menor grau, ponderar escolhas como essas já faz parte do cotidiano de milhares
de famílias brasileiras.
Essasmanobrasforamidentificadas em pesquisas recentes
que acompanham hábitos da
chamada nova classe média. Na
avaliação de especialistas em
consumo e em comportamento
na base da pirâmide, as escolhas indicam que a classe C já
começou a abdicar de algumas
conquistas, consideradas menores, na tentativa de preservar
outras, mais importantes.
“Pesquisas com a classe C
sempre identificaram que o seu
maior temor era, genericamente, perder as suas conquistas recentes”,diz Maurício Prado, sócio-diretor da Plano CDE, consultoria especializada em pesquisas sobre a baixa renda. “O
risco difuso virou realidade por
causa da possibilidade de perda
de emprego e de queda na renda: é preciso fazer escolhas.”
Três levantamentos realizados neste início de ano pela Plano CDE traçam um retrato de
como a classe C sente e reage à
primeira crise econômica desdequeascendeunapirâmidesocial (veja quadro). O mais recente, feito há três semanas, mostra que a maior preocupação de

PARA ENTENDER

Pesquisas têm
perfis diferentes
A Nielsen acompanha, no
Brasil, os hábitos de consumo de 9 mil famílias. Por
sua abrangência, ela retrata
o comportamento de 50 milhões de pessoas. A Plano
CDE, por encomenda do
CGAP, organismo baseado
no Banco Mundial, fez uma
radiografia de receitas e despesas de 120 famílias da baixa renda ao longo de seis
meses. A base de dados gerada nessa convivência apoia
pesquisas pontuais. A mais
recente foi o levantamento,
com 200 chefes de família,
encomendado a Netquest,
empresa espanhola especializada em pesquisa pela internet, com 180 mil cadastros ativos no Brasil.
Um novo controle nas finanças. Silva desistiu de cortar TV a cabo e internet porque agora são essenciais para os filhos
famílias com renda entre R$ 1,5
mil e R$ 2,5 mil é não ter dinheiro para pagar as contas – contas
essas que têm uma composição
mais sofisticada. “Há o smartphone, a TV por assinatura, a
prestação do carro”, diz Prado.
“Há 15 anos, deixar de comprar
sabão em pó de marca era perda
de status, agora, já nem tanto.”
Na reacomodação de prioridades, o celular, por exemplo,
reina. A tarifa não é barata, mas
ele não está entre os itens que já
foram restringidos e só aparece
no fim da lista de eventuais eco-

nomiasfuturas.O salão debeleza, que viveu um boom, perde
força, porque unha e cabelo podemserfeitosem casaa umcustoinferior.Oplanodesaúdeprivado também começa a ser descartado– bem ou mal, há o SUS.
A relação com produtos básicos, mais tradicionais, por sua
vez, dá sinais de que está em
transformação. Historicamente, reduzir a compra do básico,
especialmente de comida, era o
último artifício de economia na
baixa renda. Neste início de ano,
porém,aNielsen,umadasmaio-

resempresasdepesquisademercado do mundo, identificou desaceleração justamente nisso.
Básico. A Nielsen acompanha
um conjunto de produtos que
formaumaespéciedecestabásica,comarroz,feijão,desodorante e xampu, por exemplo. Há
um dado curioso quando se observa a quantidade de itens. Em
janeiroefevereirodoanopassado, em relação a 2013, quando a
economia ia bem, o volume teve uma alta de 6,9%. Em janeiro
e fevereiro deste ano, em rela-

Comprar no atacado para preservar internet
Tanto as pesquisas da Nielsen,
quantoasdaPlanoCDEidentificam um padrão de comportamento na hora de a classe C fazer economia. Os primeiros
itens na lista de cortes são as
refeições fora de casa e o lazer.
Paralelamente, as famílias vão
mudandoa relação com os estabelecimentosdecompras:abandonam o mercado que cobra

mais caro e passam a visitar vários supermercados em busca
de promoções. Migrar para o
atacado aparece como uma alternativa cada vez mais usual.
Acompanhamentorealizadopela Abad, associação dos atacadistas, em parceria com a Nielsen, mostra que quase 25% das
famíliasdasclassesDeCjácompram no atacado. Este tipo de

estabelecimento se tornou
mais acessível à medida que puderam comprar um carro.
Outro comportamento padrão é que as famílias relutam
em penalizar os filhos. Segundo
Maurício Prado, da Plano CDE,
um bom exemplo do que isso
significa está na relação com a
internet e a TV a cabo. Na pesquisadaPlano, asfamíliasrecla-

mam que os dois serviços agora
pesam no bolso, mas nenhum
deles aparece na lista de itens
que já foram cortados, nem dos
quepodemserreduzidos.“Muitas famílias de classe C moram
em bairros com problemas de
violências”, diz Prado. “Internet e TV paga fazem parte do
lazer do filho e o mantém em
segurança dentro de casa.”

ção ao mesmo período do ano
passado, a alta foi de apenas
1,2% – as pessoas compraram
um número menor de itens. “A
dona de casa é uma malabarista
das finanças, poupa, sim, mas
em parte garante um mimo, algoquenasuaavaliaçãoelamerece ter”, diz Olegário Araújo, diretor de atendimento ao atacado e varejo da Nielsen.
Osmimospodemteroutradimensão,comomostraVâniaLages, de 55 anos. Ela ganha R$ 1,7
milpormêscomo assistenteadministrativa de uma escola de

primeiro grau. Sua conquista
foi comprar um apartamento
“pertodetudo”, nobairrodePituba, em Salvador. O condomínio subiu para R$ 470 reais. Pesa. Mas ela não vai se mudar.
“Tenho me privado de tantas
alegrias, mas quero morar num
lugar decente”, diz Vânia. Para
compensar, trocou o plano do
celular de pós para pré-pago,
evita ir ao shopping e leva uma
lista ao supermercado para não
comprar o que não precisa. /
COLABOROU HELIANA FRAZÃO ,

O técnico de enfermagem
Adriano Veríssimo da Silva, de
38 anos, e a enfermeira Simone
Carvalho Neves, de 37, que vivem em Recife, capital de Pernambuco, chegaram a fazer
uma reunião com os dois filhos
para discutir o cancelamento
da TV a cabo e da internet. Com
umarendadetrêssalários mínimos e o preço de tudo subindo,
inicialmente pareceu uma decisão razoável. “Concluímos que
não tinha como”, diz Silva. Comopasseiosemfamíliaestãoca-

da vez mais raros e há trabalhos
de escola a fazer, os dois gastos
forammantidos.Paraeconomizar, apenas limitaram o uso da
internet. No máximo são três
horas por dia. Em compensação, a família tem economizado
de outras maneiras. Compra “o
grosso” no atacado e poupa
energia,mantendoas luzesdesligadas e os equipamentos elétricos fora da tomada quando
não estão em uso. / A.S e
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