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Resumo 

 

O presente trabalho tem por objetivo explicar quais as estratégias que as empresas têm 

utilizado para conquistar e satisfazer a Nova Classe Media brasileira que se tornou cada vez 

mais exigente e seleta em suas aquisições. O comportamento do consumidor é o estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, adquirem, dispõem de 

mercadorias, serviços, ideias e até mesmo de experiências para satisfazer necessidades e 

desejos.  

Essas estratégias exigem investimentos, no entanto os seus resultados permitem que o 

marketing seja direcionado da forma correta ao consumidor potencial. 

 

 

Palavra Chave: Nova Classe Média 

 

Abstract  

 

This paper aims to explain what strategies companies have used to win and meet the Brazilian 

New Media class that has become increasingly demanding and select on their purchases. 

Consumer behavior is the study of the processes involved when individuals or groups select, 

purchase, offer goods, services, ideas and even experiences to satisfy needs and desires.  

These strategies require investments, however, their results show that marketing is directed to 

the potential consumer the right way. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

Até poucos anos atrás, depois de quitadas as contas do mês, os consumidores não tinham 

recursos para consumir mais do que os itens da cesta básica. Hoje, colecionam sapatos, têm 

acesso à tecnologia e frequentam faculdades. Tudo isso graças a mudanças profundas na 

economia brasileira que elevaram a renda dos brasileiros.  

Mais da metade da população brasileira se enquadra nesta Nova Classe Média de “ex-pobres” 

que estão melhorando de vida, e agora vivem com mais recursos. As pessoas que formam essa 

Nova Classe Média são aquelas que antes não tinham conta em banco e só consumiam o que 

realmente era necessário, mas que hoje comprar o primeiro carro zero e constroem a sua casa 

própria. Isso está acontecendo por causa do aumento de emprego, e também por causa dos 

reajustes nos salários que também contribuem para o crescimento dessa nova classe. 

Não só a mobilidade individual que constitui um campo tradicional de estudo dos sociólogos, 

mas mobilidade também estrutural, de toda uma camada, em decorrência de processos 

econômicos, como a abertura das economias, uma fase de vigoroso crescimento da economia 

mundial e, no caso brasileiro, o controle da inflação e a consequente expansão do crédito.  

Em vez dos integrantes da classe média tradicional, que apenas almejavam reproduzir o 

status dos pais, num universo mais ou menos estático, os da "nova" classe média têm a 

ambição de "subir na vida", viver melhor, consumir mais e, portanto, aprender e se qualificar 

a fim de gerar a renda maior com essa forma de viver. 

Engana-se quem pensa que, para vender para a nova classe média, só é preciso aparecer 

durante 30 segundos em um comercial com um cenário bacana, gente famosa e sorridente 

ofertando um produto de qualidade duvidosa a preço baixo e prestações a perder de vista. 

Todo mundo gosta de qualidade e aperta o orçamento, mas não deixa de comprar o que 

acredita ser melhor. Ao comprovar a qualidade, ou falta dela, quem vende perde a 

credibilidade, e abre espaço para o concorrente. 

É preciso repensar as estratégias adotadas pelas organizações ao incorporar a noção da classe 

média não apenas como um rótulo, determinado pela faixa de rendimento, mas um conjunto 

de comportamentos. É preciso haver identificação para criar relação, é ai que entram os 

valores intangíveis, fazendo com que a marca esteja no cotidiano do consumidor. 

A estratégia coordena e organiza as atividades da empresa, mas pode não haver visão 

periférica para oportunidades existentes. A estratégia define a organização, permitindo uma 

distinção das outras, mas pode acabar também sendo estereotipada, perdendo a complexidade 

do sistema. A estratégia põe ordem, facilitando a ação, mas a criatividade nasce na 

incoerência. 

Desta forma, a organização deve usar a estratégia para lidar com as mudanças nos ambientes, 

sem se manter muito estruturada, repetitiva, suas decisões afetam o clima das empresas e elas 

se formulam em diferentes níveis. Assim a administração estratégica pode ser essencial para 

as organizações tanto pela ausência quanto pela presença. 

Podemos entender melhor o conceito de vantagem competitiva ou diferencial competitivo. A 

vantagem competitiva é consequência da soma de todas as atividades executadas na empresa 

para a venda de um produto, execução de um serviço, execução de um projeto. 

Basicamente, o que ambos os autores defendem é que a estratégia é essencial para qualquer 

tipo de nova ação dentro da empresa. O planejamento não precisa ser algo burocrático, mas 

que ajude a definir os passos que serão dados a fim de que o objetivo por ter inovador, por ter 

melhorado ou novo processo, ou seja, lá qual foi à ação que a empresa teve, tenha no final o 

resultado esperado. 

Cada vez mais se tem observado o fenômeno de crescimento econômico da chamada “Classe 

C” que passou a ter mais acesso as informações, mudando os seus hábitos de consumo, 



tornando-se mais exigente e fazendo com que as empresas busquem novas estratégias para 

atendê-los. 

Com o crescimento da “Nova Classe Média”, a demanda pelo consumo não só aumenta como 

também se modificada. Surgindo a necessidade de conquistar um novo público e, para isso, é 

preciso estudar seus gostos e hábitos característicos.  Os produtos e serviços obedecem às 

demandas, e são produzidos com base em pesquisas. Sendo assim, o desafio das organizações 

é rapidamente entender essa nova e crescente classe e representá-la. 

As Estratégias Organizacionais passaram a ter uma nova visão voltada a esse público com um 

novo hábito de consumo, tendo que adaptar os seus produtos e/ou serviços sem perder a 

mesma credibilidade e qualidade. 

Diante disso, o problema motivador dessa pesquisa é: como as organizações têm repensado 

suas estratégias para incorporar a nova classe média como mercado consumidor? 

Podemos constatar durante a escolha da temática, que as pesquisas sobre a Nova Classe 

Média são escassas. Sendo que pretendemos usar como suporte para a nossa pesquisa, o 

método de coleta de dados, buscando e analisar os hábitos de consumo dos indivíduos. 

Propondo a compreensão dessa Nova Classe Média, e de que forma isso impulsiona a 

economia nacional; atribuindo relevância a sociedade contemporânea, contribuindo para o 

crescimento econômico brasileiro. 

Gradativamente uma das maiores classes sociais e econômicas do Brasil tem sido alvo das 

atenções. A Nova Classe Média, como é conhecida na última década, surpreenderam 

estudiosos e economistas com sua ascendência dentro da sociedade. A Classe C estava 

totalmente excluída do consumo a dez anos, atualmente responsável pela movimentação de 

R$ 380 bilhões por ano no país. Com o crescimento da “Nova Classe Média”, a demanda não 

só aumenta como também como também é modificada.  

Surge à necessidade de conquistar um novo público e, para isso, é preciso estudar seus gostos 

e hábitos característicos. Assim, o desafio das organizações é rapidamente entender essa nova 

e crescente classe e representa-la no mercado. Onde é possível verificar que o mercado visa o 

consumidor, se o consumidor estiver na periferia, o mercado também deve estar lá. 

Compreendendo que o Varejo é um dos principais responsáveis por sustentar o comércio. 

A Nova Classe Média é uma das que mais produz e consume, é também uma mais 

incentivada. Há uma maior valorização por parte das Organizações que visualizam esta classe 

como consumidores em potencial. 

Sendo assim, a grande influência que os consumidores de baixa renda têm sobre a economia 

nacional, onde tais consumidores são fieis aos produtos, buscando a qualidade em seu 

dinheiro investido, não correndo o risco de errar em suas escolhas. Portanto, há uma 

necessidade das organizações estudarem os gostos e hábitos característicos desta nova classe. 

Visando que o grande desafio das empresas é entender essa nova e crescente classe de forma 

rápida. 

 

Hipóteses 

 

Acreditamos que as organizações contemporâneas reestruturam-se para atender essa nova 

demanda, constituída por este novo público, que o denominamos como, ”Nova Classe 

Média”. 

 

Objetivos 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral compreender quais as estratégias que as 

empresas utilizam para conquistar e satisfazer a Nova Classe Media. 

Para isso, os objetivos específicos são: 



- analisar como as organizações reestruturam-se para atender as novas demandas deste novo 

público; 

- sistematizar as estratégias utilizadas pelas organizações para conquistar este novo 

consumidor; 

- identificar possíveis hábitos que são condicionadores para consumo desse público 

pesquisado.        

 

Metodologia 

 

Este trabalho, por se referir a um tema pouco explorado em pesquisas anteriores e também 

pelos objetivos definidos trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória. Este estudo poderá 

desenvolver hipóteses que venham a motivar pesquisas posteriores. O intuito é obter critérios 

sobre o problema e sua compreensão.  

A pesquisa qualitativa proporciona ao pesquisador uma melhor visão e compreensão do 

contexto do problema. No presente estudo foram utilizados dados qualitativos. 

Em função do perfil das pessoas pesquisadas e a necessidade de riqueza de detalhes, os 

pesquisadores utilizar-se-ão da entrevista em profundidade como técnica de pesquisa.  

Para realização das entrevistas serão selecionados três gestores de empresas que criaram 

estratégias e linhas especificas de produtos para a nova classe média brasileira, para 

compreender como se deu a elaboração das novas estratégias para esse mercado consumidor. 

A escolha dos mesmos se deu por meio de entrevistas e matérias publicadas em revistas e 

jornais que possuem foco na área de negócios, como Exame, Valor Econômico, Folha, 

Estadão, entre outros. 

 

 

 

Análise dos Resultados 

 

 

As entrevistas realizadas durante a Iniciação Científica apresentaram grande relevância para o 

projeto como um todo, pois foi possível conhecer na prática os pontos estudados na teoria. 

Foram entrevistados gestores de diferentes setores, sendo eles Educação e Financeiro, no qual 

analisamos fatores semelhantes entre eles. 

Houve pontos em comum nas três entrevistas realizadas, como a representatividade que a 

Nova Classe Média Brasileira possui nos cenários estudados, ou seja, com a ascensão dessa 

classe ocorreu uma maior procura pelos serviços oferecidos, cursos de idiomas e serviços 

bancários, fazendo com as corporações se adaptassem para atendê-las. Foi possível concluir 

que a classe estudada apresenta-se tão exigente como qualquer outra classe, buscando os 

melhores serviços e as mais completas qualificações. 

Outro ponto analisado durante as entrevista foi à preocupação com o Marketing que as 

empresas estudadas tiveram para conquistar a Nova Classe Média Brasileira, pois os gestores 

acreditam que o Marketing torna-se peça chave para chamar a atenção dos consumidores. Um 

exemplo de Campanhas Publicitárias que obtiveram êxito em seu objetivo foi à utilizada pela 

Escola de Idiomas Wizard, em que o garoto propaganda era conhecido principalmente pela 

Classe C, sendo assim, alcançou o público alvo desejado. 

As entrevistas realizadas foram bem completas e foi possível confirmar os pontos que 

estudamos durante a Iniciação Científica. Escolhemos gestores de diferentes setores para 

conseguirmos opiniões divergentes sobre cada cenário, e pudemos concluir que com a 

ascensão da Nova Classe Média Brasileira as empresas estão cada vez mais se preocupando 

em chamar a atenção desse público em potencial e fidelizá-lo. 



Além disso, analisamos também que houve um maior aquecimento no Mercado de Trabalho 

com a ascensão desta nova classe, pois houve empresas que viram nesta classe um novo 

público em potencial e decidiram investir e ampliar suas corporações para atendê-los melhor. 

Um exemplo de tal situação é a Escola de Idiomas Link English, em que o seu objetivo é 

atender os alunos que buscam qualificação em outro idioma e a empresa em que trabalham 

subsidia o valor do curso. Após a ascensão da Nova Classe Média Brasileira foi analisado um 

aumento no desejo e possibilidade de estudar um novo idioma, não somente na Classe C, mas 

sim em todas as classes sociais.  

Após as entrevistas foi possível concluir que as empresas se adaptaram e até lançaram novos 

serviços para atender a Nova Classe Média Brasileira, pois enxergaram nesta classe um novo 

público em potencial. Um exemplo desta situação foi um serviço bancário que o banco Itaú 

Unibanco lançou justamente para atendê-los, porque esta classe consome muito crédito e quer 

ter pagar pequenas tarifas e ter o banco a sua disposição, sendo assim, este foi um serviço de 

sucesso para o banco.  

Concluindo, as entrevistas que foram realizadas durante o projeto de Iniciação Científica 

foram muito relevantes para analisar os diferentes cenários brasileiros e ver como os gestores 

veem a Nova Classe Brasileira e se adaptam/modificam para chamar sua atenção e conquistá-

los. Além disso, pudemos perceber a importância que esta classe possui dentro da sociedade 

como um todo, seja com a geração de novos empregos. 

 

Considerações Finais 
 

No decorrer das últimas décadas constatamos um fenômeno de crescimento econômico da 

“Nova Classe Média Brasileira”, onde a mesma passou a ter mais acesso as informações, 

mudando os seus hábitos de consumo, tornando-se mais exigente como qualquer classe social, 

que nos tempos atuais, passou a ter maior acesso e conhecimento aos seus direitos como 

consumidores. Com toda essa dinâmica acontecendo no decorrer dos últimos tempos, vimos 

que organizações buscaram/buscam diversas estratégias organizacionais para conquistar esses 

“novos” consumidores. Com isso, a temática dessa pesquisa acadêmica foi compreender as 

“Novas Estratégias Organizacionais para Conquistar a Nova Classe Média Brasileira”. 

Com o crescimento da “Nova Classe Média”, a demanda não só aumenta como também se 

modificada. Surgindo a necessidade de conquistar um novo público e, para isso, é preciso 

estudar seus gostos e hábitos característicos.  Os produtos e serviços obedecem às demandas, 

e são produzidos com base em pesquisas. Sendo assim, o desafio das organizações é 

rapidamente entender essa nova e crescente classe e representá-la. 

Pudemos constatar durante a realização dessa pesquisa cientifica que as pesquisas sobre a 

Nova Classe Média são escassas. Sendo que utilizamos como suporte para a nossa pesquisa, o 

método de coleta de dados, buscando entrevistar e analisar os hábitos de consumo dos 

indivíduos. Propondo a compreensão dessa Nova Classe Média, e de que forma isso 

impulsiona a economia nacional; atribuindo relevância a sociedade contemporânea, 

contribuindo para o bem estar econômico brasileiro. 

Como foi visto no desenvolvimento do texto cientifico a “Nova Classe Média” é uma das 

maiores classes sociais econômicas do Brasil, atraindo olhares tanto em âmbito nacional como 

internacional. Essa “Nova Classe Média”, denominação realizada por estudiosos e 

economistas, surpreendeu a sociedade como um todo, devido suas ascendência e 

representatividade nesse século. 

Vimos que a Nova Classe Média Brasileira estava totalmente excluída do consumo há dez 

anos, atualmente responsável pela movimentação de R$ 380 bilhões por ano no país. A Nova 

Classe Média é a que mais produz e consume, sendo a classe social mais incentivada no 



Brasil. Havendo uma valorização cultural para que haja retorno também em forma de 

consumo. 

A classe média é caracterizada por ser uma classe antiga, a pequena burguesia, historicamente 

vinculada ao sistema capitalista; sendo que esse fenômeno denominado por economistas e 

estudiosos como “Nova classe média brasileira” é um fenômeno da era moderna, vinculada à 

ascensão da grande população brasileira. Esse fenômeno de ascensão é caracterizado pelo 

crescimento das grandes organizações, vinculado a um processo de modernização.  

Toda essa transição gerou melhorias nas condições de vida e de consumo das famílias 

brasileiras. Dentre as políticas que conduziram a ascensão da Nova classe média destaca-se o 

crescimento do mercado de trabalho embalado pela dinâmica da economia mundial, sendo 

apresentado nos gráficos abaixo um crescimento de forma a partir do ano de 2004, 

provocando de forma relevante à conversão do bem-estar social e melhorias de qualidade de 

vida da população brasileira. Com isso, verificamos que ações buscaram otimizar o 

desenvolvimento desse grupo, como ganhos reais dos salários de pessoas de baixa renda e os 

avanços nas políticas sociais. 

A expansão dessa nova classe está provocando uma transformação no mercado doméstico 

nacional, sendo um dos dez maiores do mundo e, sua força é primordial para a 

competitividade em nível mundial. Por isso, os últimos anos revelaram uma enorme força em 

crescimento do nosso mercado, resultando na redução das desigualdades socioeconômicas, e 

grandes transformações no perfil do nosso consumidor brasileiro. O tamanho da Nova Classe 

Média Brasileira é algo bem representativo em nível mundial, sendo que 53% da população 

brasileira (104 milhões de pessoas) são integrantes da Nova Classe Média Brasileira.  

Como visto anteriormente, o Brasil passou por diversas transformações sociais ao longo das 

últimas décadas, e foram essas transformações que motivaram a ascensão da Nova Classe 

Média Brasileira, onde a ocupação na base da pirâmide social aumentou consideravelmente e 

a desigualdade na distribuição da renda teve queda. As principais causas destas 

transformações foram o comportamento do mercado de trabalho e as Políticas Públicas 

presentes na época. 

A Ascensão da Nova Classe Brasileira trouxe mudança na estrutura do Brasil, como aumento 

na procura de qualificação profissional (curso de idiomas, universidades, cursos 

profissionalizantes), compra de bens de consumo (automóveis, eletrônicos) e essa 

modificação necessitou de novas estratégias por parte das empresas, que enxergaram nesta 

classe um grande público em potencial. As empresas tiveram que se adequar a este novo 

público consumidor, que se tornou tão exigente como um consumidor de qualquer classe. 

Pode-se dizer que o país como um todo se adaptou a esta “nova” classe social, seja com 

incentivos do governo, descontos e promoções por parte das empresas, ou seja, todos 

enxergaram nesta classe em ascensão uma oportunidade de crescimento e expansão não só das 

Corporações, mas sim do mercado de trabalho como um todo. Além disso, quanto mais 

consumo for realizado, mais a economia brasileira se movimenta e ocorre grande geração de 

empregos. 
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