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RESUMO 

 
Monografia de Graduação  

Faculdade de Comunicação Social  
Departamento de Ciências da Comunicação  

Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda Universidade 
Federal de Santa Maria 

 
Estética Publicitária e a Classe C: A Representação do Gosto no 

Consumo Popular 
Autor: Filipe Mendes Ayoub 

Orientadora: Profª Ma. Darciele Marques Menezes 
Data e Local de Defesa: Santa Maria, 9 de dezembro de 2014 

 

A presente pesquisa busca entender se a publicidade, através de sua forma 
estética, consegue conversar com o público de classe C de forma eficiente. 
Para isso o público a ser abordado são as mulheres dessa classe, tendo em 
vista seu papel de importância frente ao consumo da família em todas as 
instâncias. Portanto, a pesquisa tem como objetivo geral analisar o contexto 
social e preferências da mulher de classe C, a fim de entender se a 
publicidade reflete as referências de gostos que este público possui. Para 
isso, serão abordadas questões sobre classes sociais, sua organização e 
influência frente aos estilos de vida e consequentemente preferências dos 
indivíduos. A pesquisa utiliza do como método bibliográfico principal a 
etnografia, através de entrevistas em profundidade para conversar com a 
mulher de classe C e entender suas relações sociais, consumo e 
entendimento frente a publicidade direcionada para ela, através de revistas 
segmentadas. Como resultados pude perceber que a publicidade ainda não 
consegue conversar de maneira eficiente com essa mulher e não entende 
sua forma de vida e movimentos frente ao consumo. O conflito existente entre 
anúncio e público é visível e percebe-se que esse público por muitas vezes 
não entende o anúncio através da forma estética e textual ali presentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Publicidade. Classe C. Consumo. Representação. 
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ABSTRACT 

Graduation Monograph   
Social Communication Graduation School 

Communication Sciences Department 
Social Communication Course - Advertising 

Federal University of Santa Maria 
 

Advertising Aesthetics and C Class: The Representation of Taste in 
Popular Consumption 

Author: Filipe Mendes Ayoub 
Counsellor: Professor Master Darciele Marques Menezes 

Date and Location of Defense: Santa Maria, december 9th 2014 
 
This study seeks to understand if advertising, through its aesthetics form, is 
able to talk with the class C people efficiently. To make this happen, the public 
to being approached are the women of this class, in view of their important 
role in front of the family's consumption, in all instances. Therefore, the study 
aims to describe and analyze the social context and preferences of class C 
women, in order to understand if advertising reflects the references of tastes 
that the public has. For this, we shall discuss issues about social classes, 
their organization and influence facing to lifestyles and preferences of 
individuals consequently. This study used as the main bibliographic method  
the ethnography, through in-depth interviews talk with the women of class C 
and understand their social relations, consumption, and understanding in 
advertising targeted to her through segmented magazines. As the result I 
could notice that advertising still don’t know talk effectively to this woman and 
dont’ understand their way of life and movements ahead to the consumption. 
The conflict between advertisement and public is visible and it is noticed that 
many times the public does not understand the advertisement through 
aesthetics and textual form present. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Advertising. C class. Consumption. Representation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A publicidade é uma ferramenta de comunicação, que organiza de 

uma forma persuasiva conceitos criativos, pesquisas de públicos e 

tendências, a fim de construir pontes de diálogos com o público desejado. Em 

um âmbito comercial é utilizada essencialmente para alcançar de forma 

estratégica esse público-alvo através de campanhas, embalagens, fachadas 

de loja e outras formas comunicacionais, com o intuito de tornar eficaz a 

comunicação e atingir o seu objetivo final, a venda de um produto, ideia ou 

serviço. Para isso, os profissionais da publicidade partem inicialmente de 

uma breve pesquisa, conhecida como desk research1 e logo após se dá as 

buscas referenciais para a construção do conceito que estruturará o 

planejamento e o processo criativo da campanha. Então, inicia-se o método 

criativo, onde é definida a linguagem que será abordada em toda a 

campanha, desde a sua parte conceitual até a sua forma estética.  

 A estética publicitária é criada a partir da concepção realizada pelo 

criador (diretor de arte) da peça e/ou campanha e as referências que 

contemplam o público-alvo, que apresenta em sua grande maioria uma 

linguagem intertextual que contempla diversos interesses em jogo nessa 

construção. Assim, a publicidade é responsável por criar um relação repleta 

de sentidos entre produto/serviço e consumidor e para construir esse 

universo de sentidos, os publicitários envolvidos na criação estética da 

campanha publicitária necessitam entender o contexto vivido pelo 

consumidor por meio de um planejamento cuidadosamente elaborado, que 

contemplará informações sobre o público abordando desde a classe social a 

qual pertence até seu gosto musical, por exemplo, a fim de compreender a 

origem de seus referenciais e logo, suas preferências.  

Para um bom direcionamento da linguagem e estratégias que uma 

campanha publicitária compreenderá é fundamental que as agências e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 É uma pesquisa preliminar para ter a primeira concepção do público que se vai abordar. O conceito de 
pesquisa de cadeira é colocado por ser feita na maior parte das vezes, através de um computador.  
 
2 Disponível em: <http://www.publiabril.com.br/pesquisas/100> Acesso em:  15 de Abril de 2014.  
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profissionais da área partam de um estudo detalhado sobre as classes e seus 

hábitos de consumo, a fim de consolidar um dialogismo e não apenas a 

emissão de uma mensagem. O cenário mercadológico está cada vez mais 

plural, em função da maior exigência dos sujeitos em relação às mensagens 

e produtos que consomem, o que demonstra estar em uma busca contínua 

por produtos e serviços que complementem a sua personalidade e logo sua 

identidade, principalmente em se tratando das classes sociais emergentes. 

Então, a classe C, acaba por estar no campo de visão das empresas de 

diferentes segmentos de mercado, por seu histórico de vida e principalmente, 

de consumo.  

 Há algum tempo, as ações e atitudes de consumo da classe C vem 

ganhando destaque aos olhos da mídia, das empresas, de pesquisadores, 

dentre outros. Além disso, desperta muita curiosidade em relação a usos 

atribuídos aos mesmos objetos adquiridos por outras classes social, 

configurando a emergência de novas estruturas de produção e consumo 

devido a obtenção do aumento do seu poder aquisitivo nos últimos anos. A 

pesquisa da Editora Abril (2009)2 mostra que essa classe nunca obteve uma 

posição de relevância no mercado, contudo, agora possui papel de destaque.  

A classe popular consome marcas que possuem um papel relevante 

na economia como, por exemplo, O Boticário, Carrefour, Renner, Nike, 

Olympikus, Friboi e outras. A intensificação do consumo por parte desse 

grupo se deu a partir da melhoria da sua renda e consequentemente, seu 

estilo de vida. Assim, o crescimento do seu poder de compra apareceu 

naturalmente em uma cadeia de consumo, que os colocou mais visíveis 

frente ao mercado. 

A pesquisa do Governo Federal, Faces da Classe Média (2013)3, 

afirma que os brasileiros considerados Classe C possuem uma renda per 

capita entre R$320,01 a R$1120,00. Em 2009, indivíduos da classe C 

adquiriam quatro de cada dez computadores vendidos no país, eram 

possuidores de sete em cada dez cartões de crédito em circulação e já 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Disponível em: <http://www.publiabril.com.br/pesquisas/100> Acesso em:  15 de Abril de 2014. 
3 Disponível em: <http://www.secovi.com.br/files/Arquivos/faces-da-classe-media-secovi-midia.pdf> 
Acesso em: 20 de Abril de 2014. 
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respondiam por 70% dos apartamentos financiados pela Caixa Econômica 

Federal. Além do crescimento de sua renda, o crescimento do poder de 

consumo viabilizado pela venda a crédito fez surgir nas empresas uma nova 

oportunidade, ao direcionar produtos para esse nicho de mercado que se 

tornou promissor. 

 É evidente o movimento que a publicidade tem feito em relação a 

classe C, pois a partir do momento em que as organizações se voltam para 

este público, é preciso entendê-lo e estimular um diálogo a fim de construir e 

transmitir a ideia proposta de forma que obtenha uma boa aceitação.  

 Para isso, a publicidade necessita de direcionamento claro e preciso, 

com o intuito de comunicar a ideia diretamente para a pessoa que é 

responsável direta ou possui grande influência na compra. 

 
Todas as notícias que recebemos da história e da pré-história 
ensinam-nos que o homem sempre viveu associado a outros 
indivíduos de sua espécie. Por esse motivo, quem deseja estudar o 
comportamento humano (e do consumidor) não pode deixar de 
considerar as interações sociais do ambiente social no qual ele 
ocorre. [...] Vários trabalhos demonstram a influência significativa 
dos outros no ato de compra. (KARSAKLIAN, 2009, p.99). 

 

Segundo matéria da Zero Hora (2009)4, a mulher é considerada como 

referência para esse direcionamento, mostrando que atualmente possui o 

papel de maior influência no consumo familiar, construindo projetos de 

consumo em longo prazo durante sua idade economicamente ativa. Além 

disso, evidencia-se que a mulher de classe C deixou de possuir influência 

apenas nas compras domésticas, possui forte opinião desde as compras para 

casa até compras de automóvel, por exemplo.  

Além da mulher ser influenciadora no processo de compra, segundo o  

Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) (2013)5  o número 

de mulheres que apresentam uma renda mais significativa em detrimento do 

seu trabalho e consequentemente, chefiam a sua família  cresceu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/08/mulheres-da-classe-c-sao-as-lideres-do-
consumo-2611394.html> Acesso em: 20 de Abril de 2014 
5 Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/36-das-mulheres-brasileiras-sao-
chefes-de-familia.aspx> Acesso em: 10 de Maio de 2014 
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consideravelmente. O número das mulheres que trabalham fora do seu lar 

cresceu 53% para 61% de 2002 para 2012, ainda a pesquisa da Ibope afirma 

que no ano de 2012, 36% da população feminina assume ser chefe da 

família, sendo a principal fonte de renda do ambiente.  

A presente pesquisa então, busca abordar a construção estética dos 

anúncios publicitários em revistas – tendo em vista que a pesquisa do Ibope 

aponta que 5,5 milhões de mulheres da classe C em 2009 eram leitoras 

assíduas dessa mídia – compreendendo o modo como a representação da 

Classe C está disposta a partir da visão da mulher, como o membro familiar 

de maior influência no consumo familiar. Assim, a questão problema que 

norteará o presente estudo centra-se em investigar se há algum tipo de 
representação dos gostos da Classe C nos anúncios publicitários 

direcionados para essa classe social, que possa ser facilmente 
identificado pelas influenciadoras dos hábitos de consumo nesses 

lares, as mulheres. E para respondê-lo apresentamos o seguinte objetivo 

geral: Analisar o contexto social e preferências da mulher de classe C, a 

fim de entender se a publicidade reflete as referências de gostos que 

este público possui.  
E a fim de contemplar a inquietação que delineia a pesquisa, tem-se 

como objetivos específicos: 

• Mapear a atitude de consumo da classe C a partir das mulheres 

influenciadoras do consumo familiar; 

• Apontar se a classe C se sente parte da publicidade direcionada a ela, 

frente a suas próprias percepções; 

• Identificar se a construção publicitária dos anúncios está sendo feita 

de forma direcionada ao gosto e entendimento do público. 

 

O presente estudo está subdividido em capítulos. O primeiro capítulo 

possui a finalidade de introduzir o trabalho, apresentando os pontos principais 

que serão abordados, o problema de pesquisa, objetivos gerais e específicos.  

O segundo capítulo, denominado Afinal, que classe é essa? apresenta 

um apanhado histórico sobre classes, sua construção e divisões antigas, até 
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chegarmos nos dias atuais. Qual é o funcionamento da classificação social 

observada atualmente, aprofundando o conhecimento na classe C e seu 

consumo. A partir do levantamento sobre o consumo, o capítulo busca 

entender qual é a maior influência frente as compras domésticas e entender 

seus hábitos de consumo iniciais, a fim de obter a primeira impressão do 

público utilizado para a pesquisa. 

Gostos e estilos da classe C faz uma ponte entre gosto, estilos de vida 

e consumo para entender a relação formada entre eles. O capítulo visa trazer 

uma conceitualização de gosto e seu surgimento no meio social. Qual é a 

influência das experiências vividas pelos grupos sociais, para a formação do 

que acham atrativo? Traz então o assunto consumo a tona, para perceber as 

relações sociais que este representa, além de buscar entender qual é o 

movimento que a classe popular está fazendo hoje e como a publicidade e as 

empresas estão olhando para esta a fim de entender o seu movimento de 

consumo e também de preferências.  

 O quarto capítulo – Publicidade: um mundo de representações – traz 

um apanhado histórico sobre a publicidade, para entender desde o seu início 

quais são os mecanismos usados por ela para criar identificação com o seu 

público-alvo. Traz então, o assunto representação, para conseguir entender 

como a mídia e publicidade utilizam deste para conseguir envolver as 

pessoas. Então, para entender qual é a representação da mulher da classe 

C, o público da presente pesquisa, faz uma análise das matérias de capa das 

revistas direcionadas para ela. 

 O capitulo Percurso metodológico traz quais foram os mecanismos de 

pesquisa propostos para conseguir atingir os objetivos da pesquisa. Como 

estes foram utilizados durante o processo, passo a passo, para conseguir ter 

uma visão específica da importância e relevância desses métodos frente ao 

estudo final. Este capítulo também busca mostrar a importância da entrevista 

em profundidade como método principal escolhido. 

 O capítulo denominado Análises busca fazer a ponte entre o que foi 

pesquisado anteriormente com a parte prática, a fim de suprir os objetivos 

propostos no início da pesquisa. Este foi subdividido em três partes. Vida e 
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valores mostra como é a vida da mulher da classe C, quais são suas 

prioridades e preferências no dia-a-dia. Consumo, aponta quais são os seus 

hábitos de compra, preferências por marcas e também sua motivação para 

efetuar a aquisição de algo novo. Por final, Encontro ou desencontro? 

Publicidade e classe C mostra a relação que elas possuem com a 

publicidade, sendo que são colocadas junto a imagens publicitárias voltadas 

ao seu perfil, a fim de entender sua compreensão e motivação pelo que está 

exposto. 

 O capítulo de Conclusão faz um apanhado geral da pesquisa, 

passando pelos pontos abordados até dos objetivos iniciais até as analises, 

clarificando ainda mais o que foi proposto e cruzando com as informações 

obtidas para conseguir responder/solucionar o que foi colocado como objetivo 

da pesquisa. 

 O último capítulo, Bibliografia, expõe os autores utilizados durante toda 

a pesquisa, que nortearam o caminho do pesquisador a fim de dar 

embasamento teórico para maior entendimento e certeza do que estava 

seguindo o percurso proposto.  
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2 AFINAL, QUE CLASSE SOCIAL É ESSA? 

 
Para falar sobre classes sociais, precisamos compreender o sistema 

econômico atual, o capitalismo, pois as classes são advindas do sistema em 

que vivemos. O capitalismo apresenta a privatização dos meios de produção 

e distribuição, visando sempre em primeiro plano o lucro aos proprietários 

(detentores do capital) no final do sistema.  

Os atributos relacionados ao preço, disponibilidade e oferta são 

realizados pela empresa, transformando os proprietários em detentores de 

um poder econômico, que criam e ditam as relações a serem estipuladas e 

respeitadas. Contudo, há uma grande diferença entre o dono do negócio e o 

funcionário, o que os coloca em camadas desiguais com direitos e 

capacidade monetárias diferentes. Essa é a primeira relação do sistema de 

produção, que conforme Marx (1996) é o motim para que haja o capitalismo. 

Ainda, o autor ressalta que a classe não proprietária (funcionários) tende a 

vender a sua propriedade individual, o trabalho, em troca de remuneração. 

Isto é feito como forma de sobrevivência para a entrada no sistema e com o 

intuito de gerar alguma renda com sua força pessoal. 

 Deste modo, tem-se um primeiro e genérico exemplo de divisão de 

classes. A classe dos proprietários detentores do capital – quem direciona os 

sistemas de produção e compra – e a classe dos trabalhadores, que vendem 

do seu serviço em troca de ganhos financeiros. A existência da desigualdade 

entre classes fica ainda mais visível por haver um nível de dominação entre 

estas, afinal só há o trabalhador se há o empregador. Os 

proprietários/empresários necessitam dos trabalhadores para conseguir gerar 

seu capital, assim como, essa demanda agrupa e classifica os sujeitos 

conforme a sua colocação. Esse pensamento é o que identifica o capitalismo. 

No interior desse sistema econômico, há variações (estratos) sociais. 

A partir dessa denominação, Littlejohn (1976) apresenta que é possível 

perceber que cada estrato (classe) surge de descontinuidades, cada parte 

possui diferenciações na distribuição de renda, poder de compra, formas de 
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habitação. Por isso, cada estrato e suas características formam um grupo, 

denominado classe social.   

 E conforme Ridenti (1994), as classes são formas de agrupamento de 

indivíduos e estas se relacionam entre si criando relações de dominação, 

para conseguir tirar o próprio sustento. Essas relações são as de trabalho, 

em que os ricos são donos do negócio, contratando os menos providos 

financeiramente para vender sua mão de obra em troca de um salário. Assim, 

a partir dessas relações de poder percebem-se as diferenciações entre 

classes e como cada uma possui o seu papel na constituição da sociedade, 

além de serem influenciadores e capazes de realizar mudanças significativas 

em seu nível social. Esta concepção já era apresentada por Marx (1996), 

quando abordava as relações imbricadas ao capitalismo, que 

consequentemente geraram as relações entre classe sociais. 

 

 
Figura 1: Classe – relações de dominação. 

Fonte: O próprio autor. 



	  

	  

19 
Então, para a existência das classes é necessário a existência de 

classificações, responsáveis pelo ato de agrupar sujeitos e objetos. Mas, 

além disso, é necessário lembrar que uma classe só consegue ser nomeada 

a partir do momento em que os indivíduos daquele meio identificam a sua 

posição, enquanto sujeito e com relação aos acontecimentos a sua volta. 

Assim, para existir uma classe além da estratificação, os indivíduos devem se 

sentir como parte construtora do seu próprio meio. 

 
[...] para determinar a existência de uma classe, não basta a 
inserção na produção de um conjunto de homens, mesmo daqueles 
a quem é atribuída uma consciência. Além da posição no processo 
produtivo, importa como os agentes sociais constroem sua própria 
consciência. Esta não pode literalmente ser trazida “de fora” da 
classe em si, por partidos ou intelectuais que supostamente tenham 
o domínio das leis da História, ela deve brotar de dentro da própria 
classe, de sua práxis. (RIDENTI, 1994, p.24) 
 

 

 Dessa forma, a concepção de classe que Marx (1996) mencionava 

inicialmente, representa os primórdios para a construção do sistema atual. 

Tanto Marx quanto Weber, autores pioneiros na discussão sobre classes, as 

denominavam apenas conforme o sistema econômico. Contudo, na 

sociedade atual, o conceito de classe é complexificado, permitindo a 

identificação de outras características importantes para entendermos a 

diferenciação entre os estratos sociais.  

 Marshall (1967) afirma que os valores, a religião e o entendimento 

construído sobre o próprio meio também auxiliam na formação de uma 

estratificação multidimensional6. Isso acontece na sociedade por existir um 

alto desenvolvimento no que diz respeito à políticas sociais, culturais e 

atividades econômicas. Essas dimensões podem ser individuais ou podem 

coincidir de grupos diferentes participarem de um mesmo patamar em um 

destes pontos. 

Quando isso acontece, surgem estruturas compostas, chamadas de 

grupos multiligados – várias pessoas uniligadas pela interação com dois 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Segundo Marshall (1967), esta é a coexistência de mais de um nível que classifica as pessoas na 
sociedade. Atualmente as classes não se dividem apenas em empregadores e empregados, existem 
inúmeras variáveis que  tornam essa divisão mais complexa. 
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ou mais traços entre si, ou seja, as classes interagem entre si e seu 

entendimento final é de troca de informações que as fazem serem ligadas 

como uma teia, muito mais complexa do que apenas uma concepção atrelada 

a questão econômica.  

 

 
Figura 2: Multiligados – teia de informações. 

Fonte: O próprio autor. 
 

Desde já, é importante citar que é nessa teia que a publicidade atua, 

pois necessita buscar conhecimento aprofundado sobre os indivíduos que 

deseja comunicar, para assim tornar a mensagem clara (da melhor forma 

possível) para eles.  

Estas classificações no passado eram colocadas sempre em dois 

grandes grupos. Segundo Ossowski (1964), trata-se de estruturada 

dicotômica, pois sua divisão principal era conforme os benefícios – 

governantes e governados; ricos e pobres; patrões e funcionários. Essa 
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divisão principal mostra uma dependência do outro, o dominante e o 

dominado. Quando o autor inicia o reconhecimento da existência da classe 

média, ela é reconhecida de forma secundária, geralmente como um 

apêndice de um ou outro dos grupos da dicotomia principal, assim como 

aponta Giddens (1975, p.75): 

 
[...] a classe média (ou as classes médias) é quase sempre olhada 
como a classe mais básica, sendo a posição das outras classes 
determinada em relação a ela. Em formas dicotômicas de 
representação de classe, além disso, cada classe é definida em 
termos de sua dependência da outra. Em esquemas de gradação, 
por outro lado, a relação entre as classes é de ordenação, mais do 
que dependência [...]. 

 

Nas pesquisas realizadas sobre a classe C anteriormente,  era comum 

encontrar a concepção de que os trabalhadores assalariados faziam parte do 

proletariado, não sendo detentores de bens e também mostrando que a 

possibilidade de possuir, por exemplo, um carro ou casa era muito distante, o 

que condizia com a realidade de estar em uma camada da classe popular. 

 Hoje, percebe-se uma classe C um pouco diferente, pois possui um 

papel essencial no consumo de bens e serviços no país. A classe C é assim 

denominada e segmentada segundo parâmetros do Critério Brasil (2014)7, 

divisão feita a partir da quantidade de bens de medida que o indivíduo e sua 

família possuem em casa. Entre os itens estão TV, rádio, lavadora de roupas, 

geladeira, freezer, dentre outros.  

Não se trata de nenhuma novidade, o fato de seus hábitos de 

consumo entrarem em pauta devido a tamanha parcela da população que a 

classe equivale. Segundo a pesquisa Faces da Classe Média (2013), hoje 

possuímos na sociedade um losango ao invés de pirâmide em que a maior 

parte da população (51%) está localizada no centro da pirâmide, ditando o 

volume de pessoas presentes nessa classe. Se a classe C fosse um país, 

seria o 12º maior em população do mundo.  

A classe C subdivide-se em três, sendo o seu equivalente por pessoa 

na família: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Disponível em: <http://www.abep.org/new/criterioBrasil.aspx> Acesso em: 20 de Maio de 2014. 
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• C3 – De R$320,01 a R$485,00 

• C2 – De R$485,01 a R$705,00 

• C1 – De R$705,01 a R$1120,00 

 

Assim, pessoas da classe C são aquelas que recebem de R$320,01 a 

R$1120,00 por pessoa na família, que de alguma forma utiliza desse dinheiro 

para sua sobrevivência. A crescente mobilidade social mostrada na pesquisa, 

apresenta uma melhora na renda da sua população, demonstrando um 

aumento direto no consumo das famílias presentes nesta classe social. Dado 

que reflete o consumo da classe C no Brasil, que equivale ao do 18º maior 

país em consumo.  

Em um ano, a classe C consome o equivalente a 1,17 trilhões de reais, 

sendo detentora de 58% do crédito no Brasil, o que mostra que por mais que 

essa classe não possua uma renda muito alta, possui um crédito alto frente 

às lojas, construído na base da confiança que estas possuem nos indivíduos 

dessa classe.  

 Como é possível perceber, o crescimento da classe média acarreta um 

significativo aumento no consumo, isto faz aumentar o número de empregos 

e o poder de compra. Novas formas de compras e adaptação do mercado 

tornam esse consumo facilitado, já que de alguma forma se torna 

personalizado como, por exemplo, os processos de terceirização, 

cooperativismo, associativismo, novas formas de empreendedorismo e 

sistemas de franquias.  

 Os indivíduos da classe C são consumidores em potencial de grandes 

marcas, já que possuem um poder aquisitivo melhor e uma renda mais 

estabilizada. A busca pelas empresas então, se dá pelo membro direcionador 

da compra, o formador de opinião da família, para que assim consiga atingir a 

pessoa certa por meio da publicidade, para chegar em seu objetivo final.  O 

autor Bruzzone (2003), evidencia que as mulheres possuem um papel de 

diretriz para o investimento do dinheiro da família, sendo que o peso dessa 

responsabilidade frente a família também possui um apanhado histórico. Não 
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é de hoje que mulheres possuem uma alta representatividade no lar.  

 
Família chefiada por mulher não é um tipo de organização familiar 
nova na nossa história, mas, antes, ela sempre foi bastante 
frequente entre os pobres. No início do século XX, no período de 
maior urbanização, era intensa a mobilidade geográfica dos 
homens e o abandono periódico de suas mulheres e famílias como 
resultado da busca de um emprego melhor em outras cidades. As 
repetidas guerras também tiveram o mesmo efeito – mulheres 
sozinhas responsáveis pelo sustento da família. (PACHECO, 2005, 
p.59) 

 

Além disso, os hábitos das influenciadoras do consumo familiar 

evoluíram e após más experiências no passado com crediários, compras no 

crédito e promessas fantasiosas dos anúncios, desenvolveram uma noção 

mais precisa do seu poder de compra e seus sonhos de consumo se 

tornaram cada vez mais palpáveis.  

Suas decisões de compra são influenciadas por atitudes específicas:  

 

 
Mulheres C Influência Faixa etária Observações 

32% Preço 34 anos Casadas e com filhos 

22% Diferenciação 32 anos Influenciadas por propagandas que 
mostrem sua independência 

29% Inclusão 31 anos Sensíveis a pressão social 

17% Indulgência 30 anos 

62% se sentem motivadas a experimentar, 
após assistir a propaganda. 74% 

consideram que a propaganda auxilia na 
hora de escolher o produto. 

 

Quadro 1: Influências: o que chama a atenção da mulher de classe C? 
Fonte: Disponível em: <http://mdemulher.abril.com.br/revistas/midiakit/decisoes-de-

compra/index.html> Acesso em: 03 de Agosto de 2014 
 

Esta pesquisa reflete a importância da mulher nos direcionamentos de 

consumo dentro de casa, além de deixar visível a influência que a mesma 

apresenta, tendo seu papel igualado ao da figura masculina dentro dos lares 
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(que antes possuía um peso maior). A pesquisa do Data Popular (2011)8, traz 

um dado ainda mais claro sobre o seu papel frente as compras. 70% das 

mulheres são as responsáveis finais pelas compras da casa (desde produtos 

de limpeza até automóvel). Esse crescimento repentino fez com que a 

publicidade e as empresas se voltassem a essa classe, com o propósito de 

entender seus hábitos de vida e compra, além de conhecê-la com 

profundidade para saber suas preferências e gostos, e assim construir uma 

publicidade cada vez mais personalizada.  

 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8  Disponível em: <http://poderosasdanovaclassemedia.com.br/decide-mais.html> Acesso em: 02 de 
Setembro de 2014. 
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3 GOSTOS E ESTILOS DA CLASSE C 
 

Ao abordar questões sobre estilo de vida é fundamental voltar-se a 

concepções do autor Bourdieu (2007) sobre o tema. Para melhor 

entendimento, o autor aponta que existe uma disposição que os indivíduos 

apresentam durante todo o seu processo de socialização, desde experiências 

passadas que podem ter acontecido em sua infância, até experiências atuais, 

denominada habitus. Essas experiências atuam diretamente para a formação 

do indivíduo (seu habitus) e tendem a aguçar todo o seu tipo de percepção 

em relação ao mundo, diariamente. Não quer dizer exatamente uma forma 

fixada de personalidade, mas sim, uma matriz de percepção para o indivíduo. 

Muitas das influências existentes agem diretamente na formação do 

indivíduo e o fazem tender a escolher/gostar e possuir preferência em cada 

assunto/produto. Dentre estas influências formadoras do indivíduo e seu 

estilo de vida, uma das principais segundo o autor, é sua realidade 

econômica e social. O autor coloca que o gosto é o princípio do estilo de vida 

de cada um, já que cada pessoa possui um conjunto único de preferências 

em seu cotidiano, dentre móveis, roupas e músicas que se escolha e possa 

ter acesso. Ou seja, o gostar está ligado diretamente ao utilizar, que só é 

possível caso o indivíduo possua o que é necessário (material ou simbólico) 

para o seu consumo.  

Os integrantes de camadas sociais mais baixas nunca conseguiram ter 

acesso aos chamados prazeres dos ricos, nunca conseguiram consumir uma 

alta quantidade de arte, música e teatro. Todo o consumo que os ricos 

possuíam com serviços direcionados para eles, fez com que as pessoas de 

classe popular fossem inseridos em um ambiente contrário. Estes passaram 

a ter uma percepção do que pode e o que não pode, ou seja, esses 

movimentos das classes altas fez com que o próprio pobre se percebesse em 

um patamar abaixo.  

Então, a partir do entendimento que o gosto dos indivíduos é formado 

a partir da bagagem de referências, parte-se do pressuposto que o gosto dos 

ricos é mais refinado, já que estes consomem (possuem em sua bagagem 
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referencial) os meios de reprodução artísticos e culturais, citados 

anteriormente.   

Seguindo essa concepção os sujeitos pertencentes a classe popular 

ao não possuir acesso a músicas eruditas, obras de arte e ao cinema, por 

exemplo, seu gosto não se desenvolveu como os demais, tornando-se assim 

limitado. É importante reforçar que não é porque as pessoas não gostariam 

ou não sentiam-se chamados a consumir certo tipo de arte, mas sim, por não 

possuírem o poder aquisitivo necessário para esse tipo de consumo. Ainda, 

Bourdieu (2007) evidencia que caso os sujeitos obtivessem esse mesmo 

poder, consumiriam as mesmas coisas que a classe alta, e assim, outros 

padrões seriam utilizados para reconhecer o gosto de cada grupo.  

 Assim, a concepção de estética popular era baseada na construção da 

vida popular, ou seja, como sempre foram colocados em um patamar abaixo, 

de forma mais simples, como quem não tivesse acesso a várias opções de 

consumo, sua estética de preferência também foi julgada assim.  

 
[...] o público popular diverte-se com as intrigas orientadas, do 
ponto de vista lógico e cronológico, para um happy end e "sente-se" 
melhor nas situações e nos personagens simplesmente 
desenhados que nas figuras e ações ambíguas e simbólicas ou nos 
problemas enigmáticos do teatro (BOURDIEU, 2007, p.35). 

 

Com a ascensão da classe C, o acesso aos bens que eram apenas de 

grupos de classe alta passaram a fazer parte do seu cotidiano. A partir desse 

momento, os indivíduos pertencentes a classe popular foram vistos em um 

patamar diferente frente as artes e a estética publicitária, por exemplo, já que 

eles possuem o poder do consumo mais próximo das classes altas, o que 

consequentemente, os permite ter o acesso, contudo, os usos que os mesmo 

fazem dos objetos e serviços podem diferir das demais classes.  Assim, o 

mercado volta os seus “olhos” a essa classe, a fim de conhecer melhor os 

hábitos, dos grandes consumidores em potencial. 

 Segundo Rocha e Silva (2009), para a classe C o poder aquisitivo e 

sua estabilidade estão ligados diretamente ao seu consumo. Nas últimas 

décadas do século XX, os mais pobres eram invisíveis frente ao consumo e, 

tudo isso devido à inflação que os fazia viver como se não fizessem parte do 
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sistema financeiro. Tratava-se de um momento em que os mesmos não 

possuíam uma projeção do montante que iriam receber e muito menos se o 

restante não gasto com moradia e necessidades básicas seria o suficiente 

para comprar outros itens para a sua sobrevivência, o que fazia com que eles 

recebessem todo o seu salário e o gastassem em materiais básicos para sua 

sobrevivência. Para o mercado do consumo eles não necessitavam ser 

vistos, já que não iriam deter-se ao consumo de grandes marcas, pois eram 

vistos apenas como utilizadores de uma economia de subsistência.  

 A partir do crescimento dessa classe, as empresas encontraram a 

necessidade de conhecer de forma profunda os hábitos da classe popular, 

com o intuito de convocar sua atenção para os atributos dos seus produtos.  

Mas, para que ocorra um entendimento com a densidade necessária sobre 

os gostos e hábitos das classes populares é de suma importância entender a 

cultura de consumo dos mesmo, para conseguir uma projeção do perfil de 

cada contexto social em que estão inseridos. 

Segundo Rocha e Silva (2009, p.9), “a cultura é o centro da reflexão 

antropológica e o consumo é a experiência capaz de nomear o mundo no 

qual vivemos – a sociedade do consumo”. Ainda, sobre a importância da 

cultura seja ela de consumo ou não, Geertz (2013, p.4) defende é que o 

indivíduo faz parte de uma teia tecida por interpretações “assumo a cultura 

como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à 

procura do significado”. O que mostra que o homem acaba por possuir uma 

cultura criada a partir de vários significados, vivências e gostos. 

A cultura de consumo é como um apanhado de comportamentos 

diferentes, que conforme Karsaklian (2009), suas diferenças se dão desde 

falar até morar. Desta forma, uma cultura é construída em cima de valores 

dos indivíduos que estão presentes em um grupo, por ser formada por mais 

pessoas, é necessariamente coletiva e compartilhada.  

A publicidade apropria-se de elementos presentes nas diferentes faces 

dessa cultura do consumo, a fim de construir sentido e processo de 

identificação por parte do seu público. Conforme Covaleski (2013, p.103) 
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existe um crescimento nos elementos populares, reconhecidos pelas 

“linguagens, elementos simbólicos e iconográficos de distintas origens, 

colaborando na formação de um discurso com características híbridas”.  

 O consumo é um movimento cultural, que precisa ser entendido se 

desejamos captar as ações e direcionamentos de um nicho/classe, ou seja, 

muitos fatores contribuem para a formação da teia, a qual  Geertz (2013) se 

referia. E é esse conjunto de fatores formadores da teia, que quando 

estudados deixa mais claro o sistema complexo existente na instância social. 

O consumo ainda possui na comunicação de massa um código, a narrativa 

midiática, que acaba sendo viabilizada socialmente. 
 
A narrativa midiática é a grande realizadora da dimensão pública 
desse código e, por meio dela, nos socializamos para o consumo 
de forma semelhante. É ali que se escrevem os significados do 
consumo na vida social. Nesse processo, a narrativa midiática 
define publicamente produtos e serviços como necessidade, 
explica-os como modo de uso, confecciona desejos como 
classificação social. (ROCHA e SILVA, 2009, p.12). 
 

 
Segundo Certeau (1998) o consumo possui certa normalidade quando 

vamos o discutir, já que o vemos como o reflexo de um processo comum do 

dia-a-dia: alguém fabrica um produto e depois ele é comprado. No consumo 

massivo o que acontece é que os produtos tendem a refletir a hierarquização 

de quem o compra, não é qualquer produto que é comprado por qualquer 

pessoa, geralmente não é a pessoa que está no “chão de fábrica” fazendo o 

produto, que o compra. É importante ressaltar, que os bens citados vão muito 

além de produtos físicos, englobando serviços, conhecimento. A mídia expõe 

os produtos de consumo para todos, o que serve como um taxador da 

diferenciação social, já que as pessoas de classe popular olham o que está 

ali exposto, tendem a se colocar cada vez mais no patamar dos que não 

conseguem consumir aquilo, e se distanciam da elite.  

Conforme Campbell (2001), o consumo é baseado na utilização de 

bens para satisfazer as necessidades individuais de cada um. Seguindo esse 

raciocínio, Davis (2003) coloca o consumo como um remédio, algo que faz 

bem a quem compra. Essa estratégia é pensada pelo marketing de forma 

intencional e por vezes meramente casual, mas que apresenta um indicador 
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quanto a motivação de compra do indivíduo. É visível essa reflexão quando 

colocamos que o marketing é realizado a partir de uma estratégia de 

evidenciar o lado bom de consumir, e busca na sensação de felicidade ou de 

contribuição social (ao ajudar um instituto para crianças carentes, por 

exemplo) esse conceito motivacional.  

A importância de estudar o consumo se dá pelo fato deste ser “um 

projeto decisivo para entender experiências e representações coletivas” 

(ROCHA e SILVA, 2009, p.12). As pessoas utilizam-se dele para expressar 

sua identidade e consequentemente, fazer parte em um sistema de 

significados que explicita um sentido de pertencimento a determinadas 

esferas do contexto social .  

O que está no centro desse consumo é o sujeito. Este possui as 

motivações necessárias para realizar o processo de compra. Para Karsaklian 

(2009), essas motivações e influências surgem de sua classe social, meio em 

que vive e pessoas mais próximas. Os grupos sociais correspondem as 

principais referências de consumo, assim, “entende-se por grupo de 

referência toda a agregação de interação pessoal, que influencia as atitudes 

e comportamentos dos indivíduos” (KARSAKLIAN, 2009, p.101). Esses 

grupos são divididos em dois: primários e secundários.  

 

 
 Informais Formais 

Primários Escola 
Amigos 

Escola 
Trabalho 

Secundários 

 
Esportivos 

Lazer 
 

Associações de trabalhadores 
Organizações diversas 

 

Quadro 2: Grupos sociais e referências no consumo 
Fonte: Karsaklian (2009, p.101) 

 

O autor coloca que os pertencentes ao grupo primário possuem um 

laço afetivo com o(os) indivíduo(s) influenciado(s). Direcionando o olhar ao 
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público escolhido para o trabalho, percebe-se que a mulher de classe C, mãe 

de família, está presente neste grupo, já que existe um laço afetivo entre os 

membros influenciados (sua família). Essa consumidora é quem dita hoje o 

direcionamento da publicidade e das empresas, que precisam conhecê-la 

para conseguir atingi-la com seu produto/publicidade. A mulher da classe C 

possui hábitos e consumo específicos que a torna um público muito 

importante para as marcas.  

 A pesquisa da Editora Abril (2009)9, mostra a preferência de marcas 

para essa mulher em diferentes nichos de consumo, as figura a seguir 

representam os gráficos com as porcentagens e marcas de suas 

preferencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9  Disponível em: <http://www.publiabril.com.br/pesquisas/100> Acesso em:  15 de Abril de 2014. 
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Figura 3: Marcas.1 – preferências da mulher da classe C  

Fonte: O próprio autor 
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Figura 4: Marcas.2 – preferências da mulher da classe C  

Fonte: O próprio autor 



	  

	  

33 
4 PUBLICIDADE: UM MUNDO DE REPRESENTAÇÕES. 
 

Segundo Muniz (2004) o termo publicidade é originário do latim 

publicus, que significa o ato de tornar público, um fato ou uma ideia. A 

publicidade surgiu há muito tempo atrás, que desde a antiguidade clássica se 

encontram vestígios de publicidade e nesta época, ela era de modo oral, 

anunciando venda de escravos, batalhas, produtos em geral, através de 

pregoeiros.  

 Na idade média a publicidade começou a utilizar de símbolos, sendo 

os primeiros vestígios de logotipo existentes na história, utilizados pelos 

estabelecimentos comerciais para serem lembrados pelas pessoas. Uma 

etapa importante para essa forma de comunicação se deu quando 

Gutemberg criou a imprensa, fazendo surgir os primeiros impressos.  

 Logo, a publicidade foi se aperfeiçoando e superando a função de 

apenas informar o produto. Com a era industrial, passou a ter um papel mais 

direto, com intuito de convencer o consumidor sobre os atributos ou a 

necessidade de determinado produto. Assim, possui um papel 

essencialmente estratégico, a partir do  estudo do  mercado que encontra-se 

inserido e as motivações apresentadas pelo  consumidor atual, construindo 

um espaço para a existência de uma publicidade mais sugestiva. 

 
Alguns sociólogos dividiram em três épocas (ou eras) o longo 
caminho percorrido pela publicidade. Na era primaria, limitava-se a 
informar o público sobre os produtos existentes, ao mesmo tempo 
em que os identificava através de uma marca. Isto sem 
argumentação ou incitação à compra. Na era secundária, as 
técnicas de sondagem desvendavam os gostos dos consumidores 
e iam orientar a publicidade, que se tornou sugestiva. Na era 
terciária, baseando-se nos estudos de mercado, na psicologia 
social, na sociologia e na psicanálise, a publicidade atua sobre as 
motivações inconscientes do público, obrigando-o a tomar atitudes 
e levando-o a determinadas ações (MUNIZ, 2004, p.02). 
 
 

Covaleski (2013) aponta que a publicidade compreende características 

persuasivas para se adequar ao consumidor. O discurso publicitário realiza 

uma apropriação e reapropriação de construções narrativas, o chamado 
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“discurso racional” que persuade de maneira que aguça os sentimentos de 

quem olha e de quem efetua a compra.  

Então, o texto publicitário constrói uma abordagem sobre o produto, 

apresentando os motivos para sua compra, além de efetuar comparações 

com o produtos da concorrência, o que acaba por colocar o produto/serviço 

em um patamar acima destes através de um viés racional (os atributos). 

Contudo, ao mesmo tempo não exime a necessidade de  criar um contexto 

de desejo sobre o produto/serviço, despertando vontades e curiosidade do 

consumidor.  

Para isto, utiliza dois tipos principais de textos: linguísticos (verbais) e 

não linguísticos (não verbais). Conforme Covaleski (2013) ,hoje a publicidade 

passa por um forte processo de hibridização, sendo constituída por quatro 

dimensões: persuasão, entretenimento, interação e compartilhamento. A 

forma mais abordada na pesquisa é a de persuasão, por se tratar de 

publicidade em meio off-line (revistas), ela utiliza de conceitos linguísticos e 

imagéticos, a fim de persuadir o seu leitor.  

Assim como as outras dimensões, a de persuasão usufrui do 

encadeamento de significações para construir determinada representação 

relacionada àquelas existentes no contexto do público-alvo, com o intuito de 

despertar um interesse, que ao mesmo tempo as faça se sentir 

identificadas/representadas com aquele anúncio.  

Mas, e o que é representação mesmo? O termo, começou a ter um 

significado mais semelhante  ao que temos hoje, quando disseram que o 

papa e os cardeais representam Cristo e seus apóstolos. Os juristas, 

iniciaram sua utilização para demonstrar a vida coletiva e assim a 

comunidade possuía uma representação que falava um pouco sobre seus 

indivíduos, sua forma de pensar e agir, classificando-a como uma só. 

Segundo Abbagno (2007)10, a representação seria distinguida por três 

aspectos:  primeiro - a representação designa aquilo por meio do qual se 

conhece algo, ou seja, o conhecimento é representativo; segundo - por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Abbagno foi um pesquisadores mais significativos sobre o conceito de representação, ao mostrar um 
ponto de vista da filosofia ligado à história. 
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representar pode-se entender como conhecer alguma coisa, após o processo 

de conhecimento, conhece-se outra, neste sentido, a imagem representa 

aquilo do que é imagem; e terceiro - por representar entende-se causar o 

conhecimento do mesmo modo como o objeto causa o conhecimento. O 

autor conclui sua reflexão acerca do processo de representação resumindo 

as concepções da seguinte forma: “no primeiro caso, a representação é a 

ideia no sentido mais geral; no segundo, é a imagem; e no terceiro, é o 

próprio objeto” (ABBAGNO, 2007, p. 853).  
Ainda, Lefebvre (1983) aponta que a representação corresponde a um 

fenômeno possuidor de várias significações. Desde a língua, que pode 

representar uma sociedade inteira ou um próprio objeto, que pode vir a 

representar uma cultura. Também pode ser um conjunto de coisas, que a 

partir do momento que as pessoas possuem-nas, fazem parte de sua 

representação. 
[...] se puede decir que la arquitectura representa a una sociedad 
pero también que los miembros de la sociedad se representan los 
edificios que figuran entre ellos. También se puede decir que la 
propiedad o la paternidad se representan de una manera que las 
valora y tiende a perpetuarlas en nuestra-sociedad. (LEFEBVRE, 
1983, p.24) 

 

É importante ainda, resgatar o conceito de representação social, 

utilizado com bastante frequência no discurso  publicitário. As representações 

do mundo social, segundo Chartier (1991)  correspondem as  identificações 

diretamente ligadas a certos grupos, considerados os forjadores de sua 

representação. Ainda, ressalta que todas as formas de propor a 

representação, tendem a impor algo como uma forma de estratégia para 

refletir uma autoridade de uns para com os  outros. Por exemplo, um político 

quando se refere a um povo como batalhador, não expõe seu discurso 

baseado em um estudo bem fundamentado, e acaba por ser uma forma de 

identificação das pessoas, uma forma de legitimar e justificar sua própria 

conduta.  

 Além disso, Lefebvre (1983) afirma que as representações não surgem 

de uma classificação arbitrária, que vai citá-las e defini-las de formas pré-
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dispostas, e sim, de uma situação estável e móvel, o que significa que as 

representações podem mudar a todo momento.  

Não é possível classificar uma representação apenas por seu veículo 

linguístico ou suportes sociais, cabe ao sujeito e seus hábitos diários 

possuírem múltiplas formas de vida, que vão muito além de bases comuns da 

sociedade. É como se perpassasse várias instâncias do sujeito, fazendo com 

que todas essas combinações formem sua representatividade.  

 O autor classifica a semântica de representação em seis grupos de 

significação: científica, política, “mundana”, comercial, estética, filosófica. Vou 

me ater à significação estética, a qual está presente no objeto de estudo 

dessa pesquisa: “un cuadro representa una escena histórica o un paisaje; 

una compañía teatral da representaciones; una obra de teatro representa tal 

escena histórica, tal carácter, etcétera” (LEFEBVRE, 1983, p.15).  

 A representação é uma forma de identificação, mas não quer dizer 

exatamente uma cópia. Segundo Ridenti (1994), para haver a representação, 

deve haver um laço com o objeto representado se tornando assim um ponto 

de referência para quem se sente representado.  

 Deste modo, as formas de representação de cada público, passam 

pelo repertório do publicitário e seu processo criativo, conforme  Covaleski 

(2013), a publicidade passa por um processo de hibridização, o que torna o 

seu consumo pelo público parte do seu entretenimento. A ação publicitária  

aglutina três fatores: informar persuasivamente, interagir e entreter, com a 

acessibilidade ao público em vários lugares e meios. Ou seja, na publicidade 

somente há representação se o público alvo se sente identificado com a 

campanha/anúncio.  

O consumidor interage com a publicidade e entre si, tornando a 

hibridização da publicidade uma forma de atingir mais pessoas por meio de 

um mesmo discurso único, mas plural. Isso reflete no ambiente midiático, que 

passa por uma alta complexificação em relação a potencialização da 

interatividade, nunca vista antes de uma forma tão incisiva. Assim, a 

publicidade se transforma para conseguir manter um diálogo com esses 

públicos, para isso ocorre, que o processo criativo também precisa passar 
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por uma complexificação, para dar conta de todo o processo de interação 

entre publicidade e consumidor.  

O publicitário necessita mais do que nunca de um repertório cultural 

amplo, buscando mais informações sobre tudo, a fim de se adequar a essa 

cultura híbrida que vivemos para construir a melhor versão dos seus 

discursos que serão propagados diariamente.   

 
Cada vez mais, o negócio da comunicação será gerar nexo entre 
fatos e coisas, entre informação e produto. É preciso compreender 
a psique humana, desenvolver algo que a atraia e que faça nexo 
com a personalidade de uma marca, com o efeito de um produto, 
com a distribuição, com a identidade do anunciante (COVALESKY, 
2013, p.29). 

 

  Para Rocha (2010), a forma de fazer publicidade vem aos poucos 

sendo transformada devido a três principais questões: contexto político e 

econômico, abrangência do campo publicitário e o próprio discurso da 

publicidade. O que mostra que boa parte das mudanças publicitárias são 

reflexo das mudanças dos valores simbólicos que circulam no contexto 

social. 

Tendo em vista que a publicidade utiliza de recursos para conhecer o 

seu público alvo, uma dessas formas é entender a representação midiática 

desses indivíduos, levanto a questão qual é a representação da mulher de 

classe C segundo as revistas direcionadas para elas (AnaMaria, Sou Mais 
Eu, Viva!Mais)? Para realizar esse levantamento, coloco em questão as 

matérias de capa da revista, por serem o ápice de seu conteúdo. Sendo 

assim, como a revista fala para a mulher da classe C, nessas matérias ela 

tende a colocar uma forma de representação que serve como exemplo para 

essa mulher, fazendo com que ela leia a matéria e coloque-a como parte de 

sua vida. Ali então, está uma das formas de representar a influenciadora do 

consumo familiar, que serve como espelho para a classe C.  

Inicialmente precisamos entender melhor sua segmentação, para isto 

a pesquisa da própria editora das revistas, Abril (2009)11 foi utilizada. Assim, 

conseguimos entender melhor os direcionamentos da revista e o público alvo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Disponível em: <http://www.publiabril.com.br/pesquisas/100> Acesso em:  15 de Abril de 2014. 



	  

	  

38 
a quem esta é direcionada. A revista AnaMaria é direcionada para a mulher 

de classe C, casada, entre 25 e 45 anos. A revista semanal possui uma 

linguagem coloquial, direcionada a mulheres mais velhas. Suas seções são: 

Coluna animal, Recadinho, Gente, Frases, Picadinho de notícias, Capa, 

Dieta, Moda, Saúde, Filhos, Beleza, Casa prática, Casa, Bichos, Bônus da 

semana, Diversão, Especialistas, Televisão, Horóscopo e Mensagem da 

Karlinha. A edição utilizada foi a de número 937, de 26 de setembro de 2014. 

A matéria de capa possui a seguinte chamada: Suzy Rêgo. “Autoestima 
tamanho GG. Mesmo fora dos padrões de magreza da TV, ela está feliz 
e é sucesso em Império”. 

A revista Viva!Mais é direcionada para a mulher de classe C, entre 20 

e 35 anos. A revista semanal possui uma linguagem coloquial, direcionada a 

mulheres mais jovens. Suas seções são: Cá entre nós, Estrela da capa, 

Semana Viva!, Famosos, Dieta, Saúde, Beleza, Conectada, Moda, Carreira, 

Casa, Amor, Direitos, Receitas, Nutrição, Horóscopo, Hora da TV, Entre nós 

e Você mais viva!. A edição utilizada foi a de número 782, de 26 de setembro 

de 2014. A matéria de capa possui a seguinte chamada: Preta Gil. “Ela vira 

empresaria de moda e beleza e revela detalhes do casório: “Vou usar 
véu e grinalda e terei 40 padrinhos!”. 

A revista Sou Mais Eu é direcionada para a mulher de classe C, entre 

20 e 35 anos. A revista semanal possui uma linguagem coloquial e é feita por 

suas leitoras, que enviam suas histórias em troca de pagamento realizado 

pela revista. Suas seções são: Pronto falei, Sou mais eu! porque..., Dieta da 

capa, Comédia, Mais bonita, Moda, Negócio, Anjo da guarda, Saúde, 

Decoração, Sexo, Culinária, Quem ri por último..., Horóscopo e Pensa 

comigo. A edição utilizada foi a de número 410, de 25 de setembro de 2014. 

A matéria de capa possui a seguinte chamada: “Perdi 25 kg com um 

aplicativo de celular!” É GRÁTIS. 
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Figura 5: Matéria de Capa da Revista AnaMaria 

Fonte: Revista AnaMaria 
 

A partir dos trechos enumerados, será analisado o que podemos 

denominar de padrões que a mulher ali representada (por meio de sua fala e 

conclusões do autor da matéria) possui. Os padrões são: auto estima além 

da aparência física (1 e 2), preocupada com a família e sua qualidade de vida 
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(3), cuida da saúde de sua família (4) e coloca o marido como companheiro 

para todas as horas (5). 

 

 
Figura 6: Matéria de Capa da Revista Viva!Mais 

Fonte: Revista Viva!Mais 
 



	  

	  

41 
Os padrões aqui representados são: Ousada e empreendedora (1), 

consegue gerenciar uma vida pessoal e profissional (2), aceitação pessoal e 

preocupação com sua qualidade de vida (3), nunca é tarde para se ter 

sucesso na vida (4 e 5) e cuidado com sua imagem pessoal (6). 

 
Figura 7: Matéria de Capa da Revista Sou Mais Eu 

Fonte: Revista Sou Mais Eu 
 

Os padrões aqui representados são: sua imagem corporal possui 

relação direta com sua auto estima (1), magreza relacionada ao sucesso 

afetivo (2), criatividade presente no dia-a-dia para substituir ações/objetos 

que necessitam de gastos financeiros (3). 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O percurso inicial centra-se na realização de um levantamento sobre a 

temática que seria abordada e embasá-la através de autores, a fim de 

conseguir tornar a construção do texto ainda mais verídica. 

 
A pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental em todo trabalho 
científico que influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na 
medida em que der o embasamento teórico em que se baseará o 
trabalho. Consistem no levantamento, seleção, fichamento e 
arquivamento de informações relacionadas à pesquisa. É 
imprescindível, portanto, antes de todo e qualquer trabalho 
científico fazer uma pesquisa bibliográfica exaustiva sobre o tema 
em questão, e não começar a coleta de dados e depois fazer a 
revisão de literatura, como algumas vezes se observa em alguns 
profissionais de saúde e acadêmicos no início de formação 
científica. Essa pesquisa bibliográfica tem os seguintes objetivos. 
(AMARAL, 2007, p.1) 
 
 

 Após o levantamento da bibliografia necessária para dar 

embasamento aos capítulos, uma importante etapa foi a de análise das 

revistas abordadas na pesquisa, para entendimento do perfil da mulher que 

estava ali exposto, através da matéria de capa da revista. Estas foram feitas 

a partir da representação textual, nas falas da entrevistadas e também nas 

conclusões do entrevistador. A partir do levantamento de informações 

necessárias para entender o perfil da mulher, foram elencados trechos 

principais, a fim de retirar informações sobre a descrição aprofundada de 

como é a mulher ali representada. 

O passo metodológico mais importante foi o da pesquisa de inspiração 

etnográfica. Segundo Angrosino (2009), a etnografia “é uma maneira de 

estudar pessoas em grupo organizados [...]”, que apresentam uma cultura 

específica através de um modo de vida peculiar, que envolve 

comportamentos, costumes e outros partilhados entre os membros de um 

grupo. Para entender o público do estudo, o método de inspiração etnográfica 

utiliza da bagagem cultural dos receptores que circulam na oralidade 

cotidiana. O pesquisador necessita introduzir-se nesse cotidiano, para 

entender melhor seus hábitos de vida e consumo, para isso deve utilizar ao 



	  

	  

43 
máximo da conversa entre iguais com elas. Assim sendo, o pesquisador 

deve-se manter ao máximo distante dos seus próprios pontos de vista e 

suposições, para que não influencie seu público receptor.  
Ainda, o pesquisador deve estar atento, anotando/gravando tudo, já 

que a pesquisa etnográfica não deixa “rastros”, ou seja, ela é baseada nas 

conversas que as pessoas realizam o que torna as informações de fácil 

perda. Esta parte da inspiração etnográfica é chamada de entrevista de 

profundidade. 
[...] entrevista individual em profundidade, técnica qualitativa que 
explora um assunto a partir da busca de informações, percepções e 
experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de 
forma estruturada. Entre as principais qualidades dessa abordagem 
está a flexibilidade de permitir ao informante definir os termos da 
resposta e ao entrevistador ajustar livremente as perguntas. Este 
tipo de entrevista procura intensidade nas respostas, não-
quantificação ou representação estatística. (DUARTE, 2005, p.62) 

 

A realização da entrevista inicia com uma pergunta norteadora, que 

deve ser provocadora de conversação, por isso cabe ao pesquisador pensar 

na melhor forma de montá-la para iniciar uma conversa alinhada com o 

propósito do que se quer compreender. A partir disso é seu papel manter o 

diálogo e mediar, ao passo do que está sendo discutido, além de trazer 

perguntas que foquem ao máximo a discussão (já que corremos o risco de a 

conversa não manter sempre a linearidade desejada). 

Os discursos ali retirados, são construídos a partir dos elementos em 

comum entre produtores e receptores ao mundo em que vivem (códigos 

compartilhados). Em se tratando da publicidade, então, significa que apenas 

haverá discussão, entre publicidades que projetem uma significação para 

essas mulheres, já que caso contrário, não haverá o entendimento/interesse 

das mesmas sob o que foi mostrado. 

Durante a fase de estruturação do tema e problema, veio a tona o fato 

de que a pesquisa só conseguiria resolver o seu problema principal, se 

conversasse com o tipo de indivíduo a qual se refere, no caso, a mulher de 

classe C. Por isso a técnica utilizada visava entender melhor essas mulheres, 

a fim de compreender melhor o mundo em que vivem, segundo sua própria 

percepção.  
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A partir do ponto inicial levantado, foi decidido conversar com quatro 

mulheres que se encaixavam nos padrões buscados. A fim de não ter 

dúvidas se as mulheres a quem iria convidar para entrevista se encaixavam 

ou não, foi traçado um perfil da entrevistada para o trabalho. Esta então, seria 

uma mulher que trabalha com serviços domésticos, já que devido a média 

salarial recebida se encaixa nos padrões buscados, além de que necessitava 

possuir uma estrutura familiar. Para isso, conversei com algumas pessoas 

para saber se possuíam empregadas domésticas, já que pela análise feita 

previamente, estas se encaixam nos padrões da classe C. Após o encontro 

das pessoas que poderiam auxiliar na pesquisa, o contato se deu de 

imediato, conseguindo assim, marcar as entrevistas e realizá-las em seguida. 

É importante citar que o entrevistador nunca havia feito contato com as 

pessoas que foram escolhidas para a pesquisa, portanto, não houve 

influência de proximidade nesse caso.  

As entrevistas foram realizadas no período de 03 a 07 de novembro de 

2014, com quatro mulheres pertencentes a classe C, residentes na cidade de 

Santa Maria, RS. A escolha por quatro mulheres, foi a de obter o número 

necessário para conseguir entendê-las qualitativamente, ou seja, dessa 

forma o pesquisador consegue entender o entrevistado, sua vida cotidiana de 

forma aprofundada e ainda mantém contato caso precise relembrar alguma 

informação ou fazer novos questionamentos.  

A comunicação com as quatro entrevistadas se deu de imediato, 

através de ligações e de contato através das pessoas próximas. As 

entrevistas foram marcadas no ambiente de trabalhos das mulheres, com o 

intuito de deixa-las mais a vontade, em seu ambiente rotineiro, para que 

conseguisse expor suas opiniões e responder aos questionamentos da forma 

mais clara e verdadeira possível.  

As  entrevistas foram compostas de aproximadamente trinta e cinco 

perguntas, possuindo variações, já que se trata de entrevistas em 

profundidade, então quanto o entrevistador sentia necessidade, perguntava 

algo a mais ou tirava alguma pergunta do segmento. Elas ocorreram 

conforme o planejado e tiveram sua duração de 25 a 40 min. O enfoque das 
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entrevistas foi de entender a vida das mulheres, seus hábitos de consumo e 

sua relação com as publicidades selecionadas, juntamente com as revistas. 

As revistas utilizadas aqui, foram as mesmas que na análise das matérias de 

capa: AnaMaria, Viva!Mais e Sou Mais Eu. Durante a entrevista foram 

mostradas nove imagens publicitárias retiradas das revistas em questão, para 

entender a relação das entrevistadas com estas. Com elas, consegui ter o 

material mais importante para a minha pesquisa, que consegue responder as 

situações propostas, como podemos perceber no capítulo de análise e 

também na conclusão.  
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6 ANÁLISE 

 
Entre o período de outubro e novembro de 2014, foram realizados 

contatos com algumas mulheres da classe C, a fim de realizar uma entrevista 

em profundidade, para assim entender como funciona sua vida, relação com 

o consumo e seu contato com a publicidade, principalmente. O objetivo da 

entrevista era de conseguir se aprofundar no meio social presente, tornando 

o assunto como uma conversa para que o entrevistador conseguisse 

entender bem aquilo que estava sendo comentado por elas. 

 Portanto, após as conversas foram levantadas algumas informações 

de suma relevância para conseguir suprir os questionamentos feitos nesse 

trabalho. Nesse capítulo, então, iremos analisar as entrevistas, unindo 

diferentes informações e realizar um cruzamento entre elas, para que seja 

possível compreender pontos similares entre as suas vidas e os que 

divergem, quanto aos assuntos comentados acima.  

Então, será analisado a perspectiva de quatro mulheres que fazem 

parte da classe C. Para isso, atribuí siglas para conseguir identifica-las e 

manter o sigilo de suas identidades, facilitando a compreensão do que será 

exposto. Chamarei elas de: MC1, MC2, MC3, MC4. Para conseguir tornar o 

raciocínio mais claro, a bateria de perguntas realizadas se dividiu em três 

grandes grupos, que serão os grupos de análise presentes. Estes são: Vida e 

valores, Consumo e preferências, Encontro ou desencontro? Publicidade e 

classe C. No decorrer da análise, foram usados trechos das entrevistas, que 

conseguem resumir suas falas e percepções sobre os assuntos abordados.  

No bloco de análise denominado Vida e valores, foram questionadas 

sobre o funcionamento da sua vida, como lidam com sua família no dia-a-dia, 

seu entendimento sobre sua qualidade de vida, suas preferências e 

aspirações. 

A segunda parte analisada, é a de Consumo e preferências. Nesse 

bloco, buscamos entender melhor sua vida conforme o seu consumo, como 

costuma administrar seu salário, principais gastos e preferências entre 

produtos e locais de compra.  
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O último bloco de análise, denominado Encontro ou desencontro? 

Publicidade e classe C, visou entender suas percepções frente às 

publicidades direcionadas para elas. Para isso, foram mostradas três revistas 

utilizadas previamente nesta pesquisa (AnaMaria, Viva!Mais, Sou Mais Eu) 

para as entrevistadas, a fim de entender suas percepções sobre as 

publicidades ali presentes, se estas chamam sua atenção demonstrando se 

elas gostam do que está ali colocado e se em algum momento, se sentem 

parte do que está ali representado, se consideram os produtos ali expostos 

presentes no seu dia-a-dia e que encaixam com seu orçamento.  

 

6.1. Vida e valores 
 

 Para iniciar as análises, buscamos entender qual é o contexto de vida 

dessas mulheres, que será aqui descrito e também qual subclassificação elas 

se encaixam, dentro da classe C, conforme a pesquisa Faces da Classe 

Média12. A entrevistada MC1, quarenta e seis anos, trabalha em mais de um 

lugar com serviços relacionados a limpeza. Possui marido e um filho, que 

moram com ela. Sua renda familiar gira em torno de dois mil e duzentos 

reais. Ela se encaixa na subclassificação de classe C1. 

A entrevistada MC2 possui cinquenta e um anos e trabalha com 

serviços domésticos na mesma casa há vinte e dois anos. Possui uma filha e 

um filho. É casada e possui uma renda mensal em torno de mil e 

quatrocentos reais. Moram com ela o marido e a filha. Ela se encaixa na 

subclassificação de classe C3. 

 A entrevistada MC3, cinquenta e seis anos, mora com o marido, filha e 

um neto. Tem mais dois filhos que já possuem suas famílias e sua renda 

mensal gira em torno de dois mil e duzentos reais. Já trabalhou lavando 

roupa para outras pessoas, agora trabalha com serviços domésticos. Ela se 

encaixa na subclassificação de classe C2. 

 A entrevistada MC4 é diarista, não é casada e possui dois filhos que 

moram e são sustentados por ela. Com quarenta e dois anos, sua renda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 C3 – De R$320,01 a R$485,00; C2 – De R$485,01 a R$705,00 e C1 – De R$705,01 a R$1120,00 
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mensal gira em torno de mil reais. Ela se encaixa na subclassificação de 

classe C3. 

 Sobre sua vida, as mulheres de classe C geralmente dão valor a 

família, colocando-a como prioridade em seu dia-a-dia. Elas demonstram que 

muitas vezes o seu trabalho é para conseguir obter uma vida confortável para 

si e sua família. A estrutura dessa família não é mais tão tradicional como 

antigamente, algumas sustentam alguém a mais do que só os próprios filhos 

– como a entrevistada MC3 (2014), que é responsável pelo sustento do neto 

– e nem sempre possuem o papel paterno dentro de casa, fazendo com que 

supram esse papel com sua imagem individual, assim como a entrevistada 

MC4 (2014).  Conforme Hintz (2001), a estrutura familiar vem mudando 

desde o século XX por passar por mudanças nas estruturas sociais, políticas 

e econômicas da sociedade brasileira. Percebemos uma mudança brusca na 

hierarquização da família, pois assim como as entrevistadas, a mulher hoje 

possui um grande papel na economia familiar, sendo responsável por 

receber, por vezes, até mais que seu marido. 

 
Na família hierárquica, o homem detinha o poder de mando, 
controlando todos os membros da família, a qual apoiava-se no 
poder econômico daquele. À mulher cabia o espaço doméstico, 
onde exercia seu poder, mas permanecendo à sombra do dono da 
casa, senhor absoluto. Somente em 1943, segundo a legislação 
brasileira, a mulher casada passou a ter o direito de trabalhar fora 
de casa sem a necessidade da autorização do marido, desde que 
este não pudesse prover sua subsistência ou a de seus filhos. 
(HINTZ, 2001, p.10) 
 

 
A mulher da classe C, assim como evidencia a entrevista em profundidade, 

tem plena consciência da sua renda mensal e sabe que ela é necessária para 

o funcionamento financeiro da família. Entre as rendas das entrevistadas, 

elas ainda recebem menos que o marido geralmente, mas ainda sim, o seu 

salário possui uma alta equivalência frente a renda total familiar. A 

entrevistada MC3 (2014) coloca que “o meu neto, é praticamente eu que dou 

tudo pra ele, todo o sustento”, reforçando seu papel de importância frente as 

tomadas de decisão da família. 
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 Todo esse espaço conquistado vem de outros tempos, já que desde 

cedo essa mulher trabalhou. Entre as entrevistadas, a média de idade que 

começaram a trabalhar é de 15 anos. Esse dado demonstra que há tempos 

possuem uma noção maior de administração do próprio dinheiro, já que eram 

responsáveis pelo próprio sustento muito antes de casar. Essa 

responsabilidade fica fortemente evidenciada na fala da entrevistada MC4 

(2014): 
Eu sempre dependi de eu pra tudo assim sabe, desde os treze é, 
sempre fui eu que me mantive, minha mãe tinha eu e duas irmãs, 
mas aí ela trabalhava e ela mantinha as outras duas, e aí eu que 
corresse atrás do meu. Então, eu sempre tenho aquela coisa sabe, 
trabalhar e trabalhar e trabalhar [...]. 
 
 

 Todo esse movimento trabalhista da mulher da classe C, refletiu 

negativamente em sua trajetória escolar. Durante as entrevistas, a percepção 

de que essa mulher da classe C trocou muitas vezes, o estudo pelo trabalho 

foi alta. A entrevistada MC1 (2014) coloca que era uma época diferente, em 

que não se dava um alto valor ao estudo, além disso, era muito importante 

que trabalhassem para conseguir manter o sustento da casa, colocando sua 

escolaridade em segundo plano. Dentre elas, apenas uma (MC3) chegou a 

cursar o ensino médio. 

 Por mais que elas não obtiveram a oportunidade de estudar um pouco 

mais, colocam isso como prioridade frente a vida de seus filhos. Elas citam 

que atualmente é mais fácil de frequentar uma escola/faculdade e o valor 

dado para quem estuda é muito maior do que na sua época, sendo que o 

estudo reflete diretamente em um trabalho melhor que seus filhos virão a 

conquistar. 

 
[...] eu dou muito valor pro estudo né, muito! Porque eu não quero 
que o meu filho seja que nem eu né, por mais que eu goste do que 
eu faço ele não é obrigado a gostar, então eu acho que hoje tão 
dando mais valor que antes, tanto tão dando porque na minha 
época não davam valor pro estudo né. Tanto que dos meus quatro 
irmãos ninguém terminou o ensino médio e hoje em dia não, hoje 
em dia qualquer um faz uma faculdade. Tem bastante. Quem quer 
estudar consegue. Tem bastante ajuda. Daqui ou dali tem muita 
ajuda, né. Então acho que hoje tão dando mais prioridade assim 
pro estudo né (MC1, 2014). 
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 Fica ainda mais claro o valor que essa classe está destinando para a 

educação, visando uma melhoria em questão de trabalho e renda, a partir 

dos apontamentos de Neri (2008), a educação está ligada diretamente a 

mobilidade social da população, ou seja, quanto mais os indivíduos estudam, 

maior é sua oportunidade de ocuparem uma camada social que possui uma 

renda mais elevada.  

 As entrevistadas consideram que com o padrão de vida que elas 

possuem, conseguem viver bem. Das quatro entrevistadas, todas possuem 

casa própria e duas delas possuem carro. As casas foram conseguidas ou 

por ser parte de bens da família ou por terem conseguido junto a ações 

habitacionais do governo. 

Para elas viver bem também significa descansar nas horas vagas. As 

quatro entrevistadas demonstraram que quando possuem um tempo ocioso 

procuram geralmente descansar, já que acabam por trabalhar muito 

(inclusive aos sábados) e sentem a necessidade de ter um momento de 

repouso pessoal, junto a família.  Esse descanso também é projetado a longo 

prazo, sendo que a mulher da classe C possui muita noção dos seus direitos. 

Por mais que duas das entrevistadas sejam trabalhadoras elencadas como 

autônomas (MC1 e MC4) frente a justiça trabalhista, elas pagam a 

previdência em dia para garantir sua aposentadoria, dando muito valor ao 

descanso que vão possuir no final da sua carreira de trabalho.  

 Um outro fato importante a ser colocado é a preocupação das 

mulheres com a sua própria saúde e inclusive a da família. Elas colocam que 

sempre buscam fazer exames de rotina para saber se está tudo certo, e 

comentam que possuem um papel de cobrança frente a família para que 

façam também.  

 

6.2. Consumo 
 

 As entrevistadas citaram um ponto muito importante para ser o norte 

do seu papel no consumo, elas consideram que sua vida mudou para melhor 

economicamente, nos últimos anos. Este apontamento confirma o dado que a 
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classe C possuiu um crescimento e melhora do consumo a partir de 2000, 

como mostra a pesquisa Vozes da Nova Classe Média (2013)13: 

 
Nesse período, o Estado brasileiro revigorou-se e passou a 
desenvolver ações propensas a alcançar um processo de 
desenvolvimento cujos resultados sejam bem distribuídos. Os 
programas de transferência de renda, a política de valorização do 
salário mínimo negociada com as centrais, as medidas voltadas 
para acesso ao nível superior de ensino e as ações de ampliação 
do mercado interno de massa transformaram o país. Todo esse 
processo de mudança resultou em melhoria das condições de vida 
e de consumo das famílias brasileiras, em particular dos 
trabalhadores da base da estrutura social, e deu ensejo à  
identificação do que seria uma “nova classe média”. 
 
 

Todas as ações de políticas públicas criadas para os que não 

possuíam uma alta renda, contribuíram para dar uma maior estabilidade para 

essa classe. Assim, suas compras passaram a ser maiores e mais 

periódicas. Dentre as entrevistadas fica claro o seu planejamento financeiro 

frente as compras, sendo que este é essencial para conseguir controlar os 

seus gastos juntamente com seu salário.   

 
Então por exemplo, quando eu recebo, tenho tudo contadinho, tudo 
na ponta do lápis. Dalí não posso gastar. Assim eu sempre procuro 
ter um dinheirinho extra. Para comprar alguma coisa que falta em 
casa, uma carne, uma verdura, isso é minha prioridade. Porque 
primeiro lugar o alimento e a saúde, porque o resto à gente se vira 
(MC3, 2014). 
 
 

O trecho reflete a consciência dessa mulher hoje, já que no passado 

se endividou muito, conforme é apresentado na pesquisa da Editora Abril 

(2009)14, hoje tem plena consciência do que pode ou não gastar. Duas das 

entrevistadas utilizam o cartão de crédito frequentemente (MC1 e MC3). A 

MC3 (2014) coloca que é preciso parcelar muitas das compras ditas maiores, 

como móveis e eletrodomésticos, já que com o salário que possui em um 

mês não consegue quitar a dívida de uma vez só. Mas por mais que compre 

parcelado, afirma que prefere fazer na menor quantidade de vezes possível, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Disponível em <http://www.sae.gov.br/site/wp-content/uploads/Vozes-da-Classe-M%C3%A9dia-
Caderno-04.pdf >. Acesso em: 20 de outubro de 2014. 
14 Disponível em: <http://www.publiabril.com.br/pesquisas/100> Acesso em:  15 de Abril de 2014. 
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para que assim consiga se ver livre rapidamente das parcelas. A entrevistada 

MC1 (2014) ainda comenta de programas de fidelidade que as lojas de 

móveis possuem para quem paga as parcelas divididas em dia: “tu é a cliente 

ouro, aquela que nunca atrasa, que paga direitinho. Então, tu tem uns 

descontos bons. Tem duas lojas que são assim, então eu compro sempre ali” 

(MC1, 2014). Isso mostra uma fidelização que as lojas possuem com essa 

consumidora, que hoje possui um alto índice de preocupação com dívidas e 

parcelas que fogem do seu alcance.  

Essa mulher possui um papel relevante frente as escolhas das 

compras de casa. Elas colocam que na hora de realizar um compra ou antes 

mesmo, quando é colocado em pauta se devem ou não comprar algum móvel 

ou eletrodoméstico, por exemplo, reconhecem sua opinião como de forte 

relevância frente a decisão final da compra. Duas das entrevistadas, MC2 

(2014) e MC3 (2014), dizem chegar a um consenso com o marido, mas ainda 

assim, demonstraram possuir uma opinião formada frente as decisões. A 

entrevista realizada com as mulheres refletiu a matéria lida na Zero Hora15 e 

já comentada aqui anteriormente, que coloca a opinião da mulher de classe C 

como decisiva frente as compras finais da casa. 

O trecho da entrevista com a MC4 (2014) colocado anteriormente, 

também mostra a preocupação da mulher com a alimentação da família. 

Todas as entrevistadas, sem exceção, comentaram que seu maior gasto 

mensal é com a comida. Elas afirmam que a alimentação atualmente está 

com um preço um pouco mais elevado, que faz com que sigam no movimento 

de pesquisa de preço, para conseguir comprar o que é necessário para 

sustentar a família. A entrevistada MC4 (2014) coloca que a compra maior é 

feita uma vez na quinzena, mas que não é possível comprar tudo em um 

mesmo mercado, devido a diferença de preço que possui de um para o outro. 

Ainda, comenta que cada mercado e marca destoam os preços de forma 

relevante, sendo esse um dos motivos para que a mulher da classe C não 

possua fortes preferências entre marcas, estando ainda muito aberta ao 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/08/mulheres-da-classe-c-sao-as-lideres-do-
consumo-2611394.html> Acesso em: 20 de Abril de 2014. 
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novo, a provar produtos diferentes já que “as vezes tem que mudar, porque 

dá uma diferença de preço, as vezes dá os cinquenta centavos de diferença 

que dê, já conta” (MC4, 2014). 

Dentre as poucas marcas que elas costumam comprar com 

frequência, se sobressaíram as de produtos alimentícios básicos (arroz e 

feijão), produtos de higiene (shampoo ou condicionador) e limpeza (sabão em 

pó). Elas não possuem uma alta gama de marcas que são fiéis no momento 

da compra. Ainda assim, as entrevistadas em geral falaram não comprar 

marcas que não conhecem ou que nunca ouviram falar, elas levam muito em 

consideração a qualidade do produto e colocam que esse conhecimento dá 

mais segurança na hora da compra.  

A diferença é que quando questionadas sobre esse conhecimento, 

elas demonstram que um simples boca-a-boca na própria gôndola do 

supermercado já consegue suprir esse papel, segundo a MC3 (2014). Esse 

ponto também reflete no momento em que foram questionadas sobre o local 

de compra de preferência. Elas disseram que já possuem algum local para 

comprar desde comidas a móveis, mas sua fidelidade com esses locais só se 

demonstra alta quando produto corresponde a móveis, tendo em vista, os 

programas de fidelização (cliente ouro) como colocado anteriormente. No 

restante sua preferência demonstra-se baixa, já que em uma pesquisa de 

preço em primeiro plano, elas mudam de local de compra para conseguir 

fazer a compra se encaixar ainda melhor em seu orçamento.  

Sobre seus hábitos de consumo midiáticos, todas disseram gostar 

muito de assistir televisão. Suas preferências entre programas variaram 

muito. A MC1 (2014) e MC2 (2014) afirmam preferir assistir novelas quando 

chegam em casa do trabalho. Já, as entrevistadas MC3 (2014) e MC4 (2014) 

demonstraram uma migração dentro dos próprios canais, tendo em vista seus 

comentários, de que já assistiram muita novela, mas hoje estão mudando o 

seu padrão de consumo midiático, demonstrando sua preferência em assistir 

os telejornais e também programas estilo talkshow16, como Programa do Jô e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Talk show é um formato de programa de entrevistas, em que o entrevistador faz perguntas e discute 
tópicos com uma ou mais pessoas. 
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Altas Horas. Sobre outros produtos como revistas e jornais, elas demonstram 

possuir baixa aderência, tendo grande diferenciação entre as entrevistadas: a 

MC1 (2014) coloca ler muita revista e assistir bastante telenovelas, a MC2 

(2014) demonstra não ler revistas nem jornais, apenas assistir telenovelas, a 

MC3 (2014) diz ler muito jornal, assistir telejornais e programas talkshow, 

também comenta que gosta de ler livros, já a MC4 (2014) lê revistas 

esporadicamente e gosta de assistir a telejornais e programas talkshow. 

Então, fica visível o papel da televisão como fonte de informações para a 

mulher da classe C, já que todas elas demonstraram possuir grande 

interesse nesse veículo de comunicação.  

Quando questionadas sobre a internet, não demonstram tanta 

aderência quanto ao  seu uso, já que falaram ter acesso em sua própria casa, 

mas geralmente esse acesso é voltado aos seus filhos. Apenas uma das 

entrevistadas (MC1) disse utilizar bastante em seu smartphone. É percebido 

uma mudança já clara em suas gerações, tendo em vista que eles já 

conquistaram o acesso dentro da própria casa e que apesar de os pais não 

utilizarem, seus filhos são consumidores assíduos dessa rede.  

Ainda, quando o assunto é beleza todas demonstraram se importar 

bastante com esse atrativo pessoal, existindo algumas variações quanto a 

intensidade. Por exemplo, as entrevistadas MC1 (2014) e MC2 (2014) 

disseram que costumam ir ao salão de beleza periodicamente e todas 

demonstraram ter alguns outros cuidados quanto a estética pessoal em casa 

mesmo. Fica claro, que suas marcas mais fiéis envolvem os cuidados com 

seu cabelo, já que todas elas são fiéis a pelo menos uma marca que faz parte 

do seu tratamento capilar (shampoo, condicionador ou tinta para cabelo). 

Este dado retirado das entrevistas consegue comprovar um movimento 

nacional, assim como mostra matéria do portal Exame (2013)17: 

E quem torra dinheiro de verdade com os cabelos são as 
classes C e D — são 150 reais mensais por mulher, ante 97 reais 
nas classes A e B.  O comportamento das brasileiras intriga mesmo 
multinacionais presentes no país há décadas. Executivos de 
empresas como a americana Procter&Gamble e a anglo-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1051/noticias/a-patria-de-
chapinha>. Acesso em 10 de novembro de 2014. 
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holandesa Unilever não hesitam em afirmar que não existe, no 
mundo, nada semelhante à obsessão das brasileiras pelos cabelos. 

Ao serem questionadas sobre viajar, fica visível que as próprias 

diferenças dentro da classe C possuem relevância. As entrevistadas MC1 e 

MC3, dentro da subclassificação, fazem parte da classe C1 e C2 

respectivamente, disseram possuir o hábito de viajar e dão muito valor para 

sair de casa com a família ou para descanso. Essa saída de casa possui 

certa frequência: “Todos os anos a gente vai pra praia [...] a gente aluga casa 

daí, toda família vai junto”. Já as entrevistadas MC2 e MC4, que se encaixam 

na classe C3, demonstraram nunca ter viajado e não dar muito valor para 

isso, quanto questionadas se possuem vontade de fazer uma viagem. 

 

6.3. Encontro ou desencontro? Publicidade e classe C 
 
 Nessa subdivisão do capítulo, buscamos entender melhor a percepção 

das mulheres entrevistadas frente a publicidade direcionada para elas, 

através das revistas AnaMaria, Sou Mais Eu e Viva!Mais. Apresentaremos a 

publicidade mostrada a elas e faremos um cruzamento entre suas 

percepções, a fim de entender o processo de identificação da representação 

da publicidade para elas. 
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Figura 8: Publicidade Koleston  

Fonte: Revista AnaMaria, edição 937. 
 
 A Koleston é uma marca para tintura de cabelo e aqui apresenta 

principalmente uma de suas tinturas de cor vermelha, com a cantora Ivete 

Sangalo sendo a modelo da marca.  

 As mulheres em geral disseram ser uma publicidade atrativa: “É uma 

propaganda bem bonita até, essa é uma cantora, né? demonstrando mesmo 

o produto” (MC3, 2014). Aqui fica visível o quanto a percepção delas para a 

demonstração do produto é alta. Três das entrevistadas citaram a visibilidade 

do produto pelo cabelo da artista presente na publicidade. Ainda assim, aqui 

entra na classificação de produtos para cabelo, o que elas disseram já 

possuir suas marcas de uso contínuo. Assim como coloca a MC4 (2014), não 

é uma publicidade que chame a atenção dela, pois não utiliza do produto. 

Entre as entrevistadas, a MC2 (2014) utiliza o produto exposto 

frequentemente.  
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Figura 9: Publicidade Medley  

Fonte: Revista AnaMaria, edição 937. 
 

 A Medley é uma indústria farmacêutica brasileira, fortemente 

conhecida por seus genéricos. Nesta publicidade, apresenta um cuidado com 

as pessoas mais idosas (conforme a modelo mostra) e promociona o seu 

remédio para pressão.  

As entrevistadas em geral demonstraram interesse na publicidade 

direcionada para remédios. Entre elas, com exceção da MC1, todas utilizam o 

genérico por possuir um preço mais acessível. A primeira fala delas frente a 

imagem publicitária foi ressaltando que o genérico é o mais barato. Então, é 

visível a importância que elas dão para esse tipo de publicidade por ser algo 

presente no seu dia-a-dia, além de entenderem o direcionamento do produto, 

quanto a pressão. A entrevistada MC3 (2014) até cita o fato de que chama 

atenção porque o seu marido possui a pressão alterada algumas vezes. 
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Figura 10: Publicidade O Boticário  

Fonte: Revista AnaMaria, edição 937. 
 
 

 O Boticário é uma marca de perfumes e cosméticos. Aqui nessa 

publicidade, a marca promociona o seu programa de fidelidade, chamado 

Clube Viva O Boticário.  

 A entrevistada MC1 (2014) mostrou gostar muito e é consumidora. 

Não compra frequentemente por considerar um produto caro, assim como as 

outras entrevistadas comentaram. Quando questionadas sobre o que 

acharam da publicidade, todas disseram achar bonita, mas ainda assim não 

sabiam comentar sobre o que eles queriam mostrar com ela. A entrevistada 

MC4 comentou que achou muito bonita e que entende o que eles querem 
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vender, mas quando questionada diz apenas que é de um perfume, mas 

como não está ali ela não lembra qual é.  

 Ainda, sobre a construção dessa imagem publicitária, dentre os 

questionamentos, uma das entrevistadas comenta sobre o que achou da 

publicidade: “o boticário é um produto caro, mas as pessoas que estão aqui, 

não sei se é as atrizes, usam né, porque podem usar. O boticário é um 

produto caríssimo” (MC3, 2014). A partir desse trecho fica mais claro o 

quanto a percepção que elas possuem das pessoas ali expostas, influencia 

na sua percepção frente ao produto. Nesse caso, por exemplo, a entrevistada 

se coloca num patamar distante da mulher ali colocada, por não se identificar 

com ela diretamente.  
 

 
Figura 11: Publicidade Imecap  

Fonte: Revista AnaMaria, edição 937. 
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A Divcom Pharma é uma indústria farmacêutica voltada a preservação 

e tratamento da saúde. Nesta publicidade eles mostram o produto Imecap 

Rejuvenescedor, que possui o intuito de esconder os sinais corporais 

marcados pelo tempo. Possuem como modelo a atriz Carolina Ferraz. 

Todas elas disseram já ter visto na televisão ou ouvido falar sobre o 

produto, mas nenhuma consome de fato. Nessa publicidade o que ficou claro 

é a descrença da mulher da classe C em produtos que prometem muito. A 

entrevistada MC3 (2014), comentou do comercial assistido por ela desse 

mesmo produto, que mostra uma pessoa ficando em torno de dez anos mais 

jovem e reforça a sua descrença neste. Ainda, comenta que não acredita que 

a pessoa ali colocada na publicidade utiliza desse produto.  

 

 
Figura 12: Publicidade Friboi  

Fonte: Revista Viva!Mais, edição 782. 
 

A Friboi é uma marca da JBS S.A. Empresa brasileira de 

processamento de carnes. Aqui, o modelo da marca, Tony Ramos, mostra a 

carne e o texto reforça que ela é de confiança para toda a família. 

 Todas as entrevistadas falaram conhecer essa marca, pois ela está 

presente em muitos meios de acesso que elas possuem. Durante os 

questionamento uma percepção geral foi apontada, que elas falam em ser 
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uma propaganda boa porque mostra um produto bom. Quando pergunto se 

elas já consumiram, todas disseram que não, mas que conhecem o produto 

por vê-lo em vários locais. “Eu acho linda essa propaganda. Acho que tá 

pegando muito. Porque tá na TV, no rádio, na revista, em tudo né” (MC1, 

2014). Uma das entrevistadas ainda comenta que nesse caso a publicidade 

acaba sendo de grande ajuda, “por causa que escolhe uma carne boa, né. E 

é bom conhecer uma coisa boa pra gente pôr na mesa nas refeições” (MC2, 

2014). 

 

 
Figura 13: Publicidade Alfaparf  

Fonte: Revista Viva!Mais, edição 782. 
 



	  

	  

62 
 A Alfaparf é uma indústria italiana de produtos de beleza e cosméticos. 

Aqui nessa publicidade, é mostrada sua linha de esmaltes extra cobertura. A 

modelo é a atriz Adriana Birolli.  

 Um dos primeiros questionamentos após elas falarem suas 

percepções de beleza do anúncio, foi se elas comprariam o produto ali 

exposto. Todas elas disseram que não “porque eu sei que esse esmalte é 

caro. Então se tem uma coisa que eu sei que eu não vou comprar, então eu 

nem me… Entendeu? Como eu sei que eu não posso comprar, então eu nem 

me abalo…” (MC1, 2014). Quando questionadas o por que elas 

consideravam o produto caro, não sabem explicar melhor, apenas dizem que 

não é um produto conhecido e que a forma que está colocado ali faz parecer 

que possui um preço mais elevado.  

 É relevante ainda, colocar que uma das entrevistadas olhou por um 

tempo a imagem, sem conseguir identificar sobre o que ele vende: “Se a 

pessoa não pega assim e olhar bem, não vai ver que ela tá falando do 

esmalte. A gente tem que pegar a propaganda e entender” (MC3, 2014). Isso 

mostra que a forma de disposição dos elementos e cores, não consegue 

passar para essa mulher a mensagem final do anúncio. Assim, ela não se 

sente convidada a comprar e ainda acaba pressupondo que o produto possui 

um valor fora do seu padrão financeiro.  
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Figura 14: Publicidade Lipomax  

Fonte: Revista Viva!Mais, edição 782. 
 

Esta outra publicidade da farmacêutica Divcom Pharma, mostra uma 

linha de produtos voltado ao emagrecimento. Essa publicidade, assim como a 

da linha de rejuvenescimento, causa desconfiança frente as mulheres 

entrevistadas.  
“[...] tem propaganda enganosa. Que nem esses remédios chiques, 
para ti tomar para emagrecer. Daí eu fico pensando, se 
funcionasse não teria gordo. Tu não acha? Pensa para ti ver. Tu vai 
ali e compra e emagrece, não é qualquer um que pode tomar né” 
(MC3, 2014). 
 

O comentário da entrevistada, reflete uma forte opinião frente a 

publicidade entre elas. Um movimento visível demonstrado pelas mulheres 
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de classe C é o de descrença frente à publicidade que promete, mas que não 

é conhecida o bastante a ponto de demonstrar o que diz.  

 

 
Figura 15: Publicidade Trivitt  

Fonte: Revista Viva!Mais, edição 782. 
 

A Trivitt é uma linha de produtos para cabelo, fabricados pela Italian 

Hairtech. Na publicidade acima, é mostrada sua nova linha que envolve 

elementos naturais em sua composição. 

Assim, quando questionadas sobre essa publicidade, todas as 

entrevistadas disseram que ela é bonita e que o cabelo da modelo exposta é 

muito bonito. Quando perguntei sobre o que eram os produtos, elas ficaram 

olhando por um tempo e pensando, até chegarem a conclusão que era um 
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produto de beleza e era para o cabelo, assim como a entrevistada MC4 

(2014) colocou. Ainda assim, acharam que como não estava escrito ali, elas 

não conseguiam identificar muito bem o que era. Além disso, foi unânime 

também a opinião de que o produto deveria ser caro. Elas tiveram reações e 

percepções muito parecidas com a da publicidade para esmaltes da Alfaparf.  

 

 
Figura 16: Publicidade Sazón 

Fonte: Revista Sou Mais Eu, edição 410. 
 

 A Sazón é um produto utilizado para temperar a comida, fabricado pela 

indústria alimentícia Ajinomoto. Essa publicidade apresenta uma promoção 

que visa a compra do produto, juntamente com o sorteio de alguns prêmios.  
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 Entre as entrevistadas, todas disseram conhecer o produto, utilizam ou 

já utilizaram. Elas comentaram que a publicidade é boa, pois está atrelada a 

uma promoção, uma forma de ganhar alguma coisa: [...] Isso aqui chama 

atenção, né. Isso é bem bom, tu comprar um Sazón e ganha um carro. Essa 

aqui eu uso muito, esse tempero” (MC1, 2014). 
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CONCLUSÃO 
 Este trabalho de conclusão de curso possuiu como objetivo principal 

analisar a vida e preferências da mulher de classe C, a fim de entender se a 

publicidade reflete as referências que este público possui. Para alcançar o 

que foi proposto, optou-se por utilizar como método principal as entrevistas 

em profundidade: 

Por possuir um formato dinâmico, com as entrevistas foi possível 

entender e conversar com a mulher da classe C, de forma aberta em um 

ambiente familiar para o entrevistado, a fim de obter um aprofundamento 

quanto aos objetivos específicos feitos na introdução do trabalho. 

O primeiro deles era o de mapear a atitude de consumo da classe C a 

partir das mulheres influenciadoras do consumo familiar. Esse objetivo 

conseguiu ter um bom embasamento, realizado a partir do acesso a 

pesquisas como As Poderosas da Nova Classe Média e também A Mulher da 

Classe C, da editora Abril. A partir dessas percepções foi possível fazer um 

levantamento sobre o que as pesquisas falam que é essa preferência, a fim 

de comprovar os dados a partir das entrevistas de profundidade.  Ainda, ficou 

claro que as mulheres entrevistadas sentiram que sua vida obteve uma 

melhora significante, principalmente em relação ao consumo, nos últimos 

anos.  

Para conseguir compreender melhor o mundo em que vive, traçamos 

alguns levantamentos feitos a partir das perguntas: hoje ela é consumidora 

assídua de produtos de beleza, principalmente para o cabelo. Essa mulher 

ainda pesquisa muito o preço antes de comprar e está ainda mais consciente 

do seu crédito, utilizando da melhor forma para não se endividar. Além disso, 

possui poucas marcas que é fiel, mostrando uma oportunidade que o 

mercado ainda não conseguiu alcançar frente a elas.  

Elas demonstram possuir uma opinião de influência frente as decisões 

de compra familiares, além de serem as “embaixadoras” da saúde familiar. 

Contrapondo algumas pesquisas, as mulheres entrevistadas não costumam 

ler muito revistas, ainda preferindo o meio televisão como fonte de 

entretenimento e informação. Poucas são as que viajam e não chegam a ter 
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uma projeção de ir para algum lugar muito distante. A internet também não é 

um meio muito utilizado por elas, apesar de todas possuírem acesso de sua 

própria casa. 

Essa mulher conseguiu adquirir alguns bens após muito trabalho, 

como por exemplo, a casa própria. Ainda assim, a projeção que elas 

possuem para a vida de seus filhos é muito melhor do que existe em seu 

passado. Para isso, acreditam na educação como chave para o sucesso 

profissional: “Hoje até pra tu carregar lixo tu tem que ter tal estudo né “[...] 

hoje sem estudo tu não é nada mesmo. Vocês jovens que tão começando 

não são nada né se vocês não estudarem, a não ser trabalhar em mercado 

ou em lojas né” (MC1, 2014). 

Todas possuem casa própria e duas possuem carro, o que mostra um 

crescimento em seus bens e segurança com moradia. Elas disseram que seu 

gasto maior mensalmente é com alimentos. E valorizam o descanso e a 

família, que está sempre em primeiro lugar no seu dia-a-dia.  

O segundo objetivo, tinha por finalidade apontar se a classe C se sente 

parte da publicidade direcionada a ela, frente a suas próprias percepções. 

Para conseguir chegar nessa resposta, a análise feitas das revistas 

previamente e no momento das entrevistas foram de forte relevância para o 

trabalho. 

As mulheres de classe C possuem a construção de um perfil muito 

baseado na guerreira, que batalhou e conseguiu conquistar um lugar nunca 

antes habitado. Essa mulher se divide para conseguir dar conta da família, 

trabalho e ainda possuir um descanso. É formadora de opinião, possuindo 

forte influência frente aos membros da família. 

As publicidades comentadas por elas foram de encontro ao objetivo. A 

mulher de classe C está mais desconfiada dos anúncios publicitários, não 

acreditando mais em promessas milagrosas presentes nestes, distanciando a 

mulher do que está ali exposto. 

Ao ver a publicidade de Lipomax, todas disseram não acreditar no 

objetivo do que estava sendo vendido ali. Em outras publicidades voltadas a 

produtos de beleza, algumas disseram nem se “abalar” frente ao que 
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estavam vendo, já que não utilizam o produto e sabem que este não está 

disponível no seu orçamento.  

A percepção mais latente foi que a mulher da classe C gosta dos 

produtos expostos, mas não se sente apta a comprar devido ao preço do 

produto. Quando questionadas onde viram os preços e porque elas 

consideravam o produto caro, elas diziam por vezes nunca ter visto o produto 

e não sabiam explicar porque, mas sabiam que ele era caro.  

O questionamento então se encaixou perfeitamente com o objetivo 

específico três, que visava identificar se a construção publicitária dos 

anúncios está sendo feita de forma direcionada ao gosto e entendimento do 

público. Neste momento, percebeu-se que as mulheres de classe C 

classificam a publicidade como bonita, acham os elementos, as modelos e 

toda a sua construção bem feitas. Agora, quando questionadas sobre o 

entendimento do que está ali exposto é que surge uma inquietação, pois elas 

acabavam não sabendo colocar o que aquela publicidade estava 

dizendo/vendendo.  O que fica claro na publicidade de O Boticário, que 

estavam promocionando apenas o seu programa fidelidade, todas elas 

disseram ser uma publicidade de um perfume. A MC4 (2014) ainda coloca 

que por ele não estar ali, não conseguiam lembrar qual era. 

A concepção do produto ser caro, mesmo sem elas conhecerem, 

possui relação direta com a construção estética da publicidade. As imagens 

publicitárias em que os produtos eram classificados como caros (mesmo sem 

o conhecimento adequado) pelas mulheres, eram os que elas demoravam um 

pouco para entender o que estava sendo exposto. Tratava-se de imagens 

que possuíam cores mais neutras, com o produto não colocado como o 

principal ponto da imagem, seus elementos também eram mais suaves frente 

as outras de comparação. 

Um apontamento relevante é que a publicidade hoje não conversa da 

melhor forma possível com essa mulher e logo com a Classe C, que fica por 

vezes sem conseguir passar a mensagem desejada a este público. A 

construção do anúncio deve ser parte da construção da bagagem desse 

público, tendo em vista que a mulher de classe C, assunto recorrente no meio 
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do consumo, possui uma capacidade financeira para obter os produtos e é 

um público alvo a ser fidelizado pelas marcas. E o que foi concebido segundo 

a amostra pesquisada é que para elas a publicidade não consegue passar o 

que deseja da melhor forma possível.  

Ainda, ouro apontamento importante a ser feito é o da relevância da 

pesquisa de público, que deve ser realizada a fim de entender o público alvo 

a quem a campanha está direcionada. Essa é a melhor maneira para 

conseguirmos ter uma construção mais fiel a classe, fazendo com que 

entendam o que está exposto frente a sua vida, sintam-se representados e 

assim, estejam abertas ao consumo daquele produto/serviço.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA18 
 

Apresentação 

Idade? 

Profissão? 

Gosta de trabalhar nessa área? 

Há quanto tempo trabalha na área? 

Família, é casada? 

Possui filhos, quantos? 

Eles estudam? 

Até que série você estudou? 

Qual é a importância que você considera que o estudo possui? 

Quantas são as pessoas que moram junto? 

Qual é a renda familiar mensal? 

Qual é a sua prioridade no dia-a-dia? 

O que gosta de fazer nas horas vagas? 

Possui casa própria? 

Possui carro? 

Possui/utiliza internet? 

Como considera o seu padrão de vida? 

No que gasta mais durante o mês? 

O que coloca em primeiro lugar na hora da compra? 

Possui alguma marca preferida, que compra sempre? 

Você costuma viajar? 

O que você considera ver mais: revista, jornal, televisão, rádio? 

O que acha das propagandas? 

Você conhece essas revistas? 

*Mostrar as revistas em ordem – AnaMaria, Viva!Mais, Sou Mais Eu – e fazer 

questionamentos amplos sobre as publicidades expostas – o que está 

exposto, o que acham, se consomem, como é o produto. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 É importante relembrar que por se tratar de uma entrevista em profundidade, baseada em uma 
conversa informal, nem sempre todas as perguntas foram realizadas, assim como algumas podem ter 
sido inseridas durante o diálogo. 


