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 O Brasil é um país de classe média (cerca de 54% da população – em 

média, 108 milhões de pessoas), sendo esta ainda a classe que mais consome 

(gastos de 2013 totalizados em aproximadamente R$ 1,17 trilhão – 58% de 

todo o crédito nacional) e que conta com cerca de 17 milhões novos 

ingressantes a cada década (aumento de 16%). A classe alta, por sua vez, 

representa 2,8% da população (mais de 29,5 milhões de indíviduos) e os 

pertencentes à classe mais baixa da sociedade somam cerca de 42% do total 

brasileiro (próximo ao número de 95 

milhões de pessoas). 

Tendo os fatos técnicos já sido 

apresentados, será explorado agora o 

tema do projeto: a publicidade 

abordando os públicos das diferentes 

classes sociais usando, para isso, 

artimanhas muito distintas umas das 

outras. 

A Classe C brasileira é muito ampla (R$ 291,00 – R$ 1.019,00), portanto 

logo é possível encontrar a primeira dificuldade neste meio publicitário: como 

falar com a classe média se a renda mensal dos indivíduos abrangidos varia 

quase mil reais, diferenciando de forma total, assim, o modo de vida dos 

pertencentes a ela? Uma pessoa 

cujo salário seja R$ 380,00 não tem 

os mesmos hábitos (de 

lazer/alimentação/viagem/educação 

etc) de alguém que mensalmente 

dispõe de R$ 

900,00, e, 

mesmo assim, 

“falar com a 

classe C” é 

conversar com 

todas essas pessoas, “fingindo” que não há um abismo 

entre elas. A solução estava, então, em descobrir o que 

as pessoas desta classe mais prezavam e cativá-las, 

assim, com uma sutil exibição de seus “ideais” e sonhos através da 

propaganda.   

Não é necessário observar muito para 

perceber o que agrada “os C’s” na questão de 

comunicação e publicidade –  eles querem ser 

mostrados sempre em ascensão, mas nunca 

“longe” o suficiente a ponto de começarem a se 

questionar como chegariam ali; substituem 
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totalmente “pobre” e “popular” por “ecônomico”; crédito, descontos, garantias e 

taxas de juros devem ser inteiramente explicados no momento da compra ou 

mesmo nas propagandas para que o indivíduo se sinta confortável ao ter todas 

as informações a respeito do que está consumindo e possa, assim, “promover” 

a marca e/ou produto através do boca-a-boca, característica marcante da 

classe média; a interação com o produto/serviço antes da decisão de compra é 

de extrema importância; buscam sites de compras com fácil navegação e 

atendimento o mais “disponível” possível e prezam por ambientes (físicos ou na 

própria publicidade) aconchegantes e “familiares”. Como exemplos de anúncios 

voltados para a classe C, temos as imagens abaixo mostradas ao longo da 

página anterior. 

Quando falamos de propagandas voltadas à classe A (R$ 9.000,00 – R$ 

1.000.000,00+) do Brasil, vemos o quanto as 

mentes de indíviduos classe média e alta se 

diferem. O 

que chama 

a atenção 

de uma 

pessoa 

com maior 

renda, muitas vezes, conquista, também, 

uma pessoa com renda inferior, porém esta 

última é cativada de uma forma mais 

“utópica”, de um modo “sonhador” – “espero 

conseguir ter tal produto um dia!”. A classe alta, porém, não é cativada por uma 

propaganda voltada às classes inferiores, pois 

tem seu “padrão de consumo” mais elevado – 

são indivíduos mais “seletivos”, além do fato de 

a classe C vender e comprar o que a classe A já 

possui “sem esforço”. Na publicidade voltada ao 

público com maiores condições financeiras, 

vemos uma exploração da objetividade. A 

imagem costuma ter mais poder, colocando o 

texto em segundo plano e, em muitas vezes, 

tornando-o facultativo. Em muitos anúncios, 

vemos só a imagem e o logo da marca, sem 

mais explicações, afirmando o poder que o 

nome em questão tem. É de fácil observação, 

também, o fato de que em propagandas de 

“alto padrão” existir um grande apelo aos sete 

pecados capitais, sendo alguns mais utilizados 

que outros (gula, avareza, luxúria, vaidade e o 

“desejo” de despertar inveja). A sexualização e erotização de corpos e até 
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mesmo de produtos é comum e completamente bem aceita, pois dá ao 

consumidor uma ilusão de “segurança” e poder. Nos anúncios vemos poucas 

cores, para que a mente do consumidor não seja “transbordada” com muita 

informação e este fato é referente, também, à questão de sotisfação – “menos 

é mais”. A classe A quer explorar ao máximo a vida e por isso temos o 

marketing voltado a ela visando questões “perigosas” e “marcantes”. Eles não 

querem o produto, apenas, eles querem a imagem que o produto carrega – 

assim como todos os outros consumidores de todas as outras classes, porém a 

classe A não se prende ao preço e/ou à garantia, como a classe C, que se 

“distrai” no processo de comprar algo, então esta primeira se dedica 

inteiramente apenas à compra e ao prazer que ela irá trazer. Soma-se aos 

comentários anteriores a questão de raramente as propagandas voltadas à alta 

classe serem nacionais, por esta ter fácil acesso ao mercado internacional, 

com maior “credibilidade” ao ver dos brasileiros (de qualquer meio social). 

Como já dito, “confundir” classes pode ser destrutivo para o produto ou até 

mesmo a marca, mas inserir algo no segmento “errado” propositalmente pode 

ampliar o mercado mesmo que de forma mínima ou pelo menos gerar 

divulgação do produto – como no caso de lançamento do carro Mercedes Benz 

Classe A, cujo anúncio no 

youtube tinha como trilha 

sonora um funk “viral” da 

periferia carioca e de sucesso 

no período; o vídeo teve mais 

de 135 mil visualizações em 

menos de 24h e divergências 

de comentários a respeito das 

duas combinações tão 

extremas, porém, o intuito era, 

acima de tudo, levantar a curiosidade a respeito do lançamento em questão, e 

isso foi realizado com muito sucesso. Foram adicionados em meio ao texto 

anúncios classe A na página anterior. Já nesta mesma página há o teaser do 

carro comentado. 

 A classe C brasileira abrange indivíduos com renda de a partir R$ 

291,00, portanto “acreditar” que há algum tipo de publicidade voltado às 

classes D e E é mera “ilusão”. Como o ser humano se adapta às mais curiosas 

e estranhas situações (e não pertencer à classe média quando esta é 

anunciada a quem possui R$ 300,00 mensais é, no mínimo, curioso), foi 

observado que há um tipo de propaganda que, muitas vezes, nem sequer é 

veiculado na mídia, mas que existe e entre as classes em questão e funciona – 

caso contrário não seria utilizado. Além do boca-a-boca, muito utilizado pela 

classe C, como já dito, temos os anúncios com humor “bobo” – leia-se 

“escrachado”. De certa forma, o humor sem pudores. Muitas das pessoas da 

classe baixa não têm a oportunidade de estudar ou pelo menos terminar seus 
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estudos, então uma propaganda 

“refinada” não chamaria a atenção 

delas. Para se relacionar com qualquer 

meio social, é necessário falar o mesmo 

“idioma” visando a comunicação entre 

publicidade e público. As cervejas que 

têm preço mais acessível costumam ter 

anúncios simples, com pouco texto e 

bastante imagem – como aqueles 

mencionados voltados para a classe A, 

porém em um contexto completamente 

diferente e por razões que não se assemelham em ponto algum – para que 

todos os compradores/consumidores em 

potencial sejam atingidos (ou pela 

imagem, ou pelas cores bem destacadas, 

ou pelo pequeno texto, ou apenas pela 

“piadinha”). Há uma ilusão de que 

anunciar algo para a classe baixa é mais 

fácil, pois é um meio social mais 

“vulnerável”, fácil de ser “conquistado”. 

Em alguns casos, é uma afirmação verídica, pois as pessoas não têm uma 

estrutura educacional/acadêmica para poderem elaborar opiniões concretas e 

“inquestionáveis”, porém  como saber atingir 

um público tão “excluído” da sociedade? 

Como atingir um mercado que, teoricamente, 

ninguém pretende atingir? As classes D e E 

são grandes ainda, aspirantes a consumidores, 

mas por não “esbanjarem” consumo 

quase não têm lugar no mundo publicitário. 

Atualmente pode ser considerado um segmento viável no qual investir, pois no 

Brasil vemos que até mesmo a classe baixa busca pequenas indulgências – 

acesso à internet através de lan 

houses, escolha de marcas de 

alimentos, telefonia fixa em casa etc –

, portanto investir em anúncios de 

crédito, por exemplo, voltados 

exclusivamente para as classes em 

questão seria um movimento de 

marketing inusitado, inesperado e inovador, pois abriria portas para a marca 

anunciada e para os clientes desta, que, com o dinheiro adquirido, passariam a 

consumir mais, mesmo que de forma “superficial”, “pouca”. Os indivíduos D e E 

costumam ter muitos filhos, portanto buscam produtos/serviços que possam ser 

compartilhados e/ou tenham desconto com a “inclusão” de mais um membro da 

família.  As inovações tecnológicas nem sempre são compreendias por estas 
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pessoas, já que a comunicação raramente fala especificamente com elas, 

“dependentes” da TV aberta e do rádio, é necessário que haja informação 

disseminada a respeito do que se está vendendo e distribuição do produto para 

que elas não hesitem em comprar devido aos gastos com transporte. As 

classes bases da pirâmidade social costumam estar mais apegadas à cultura 

do país, e no Brasil isto não é diferente – o carnaval é fortemente “abraçado” 

pela classe baixa, assim como as festas comemorativas regionais, como, por 

exemplo, aniversário de estados e questões religiosas – , e, por isso, alguma 

marca se posicionar entre o indivíduo D/E e a tradição dele a respeito de algo é 

de extrema importância, por esta (a empresa) ganhar total apoio e fidelidade e 

fornecer à pessoa “segurança” na prática de seu costume. É necessário e de 

suma importância ressaltar, porém, que a marca/empresa que se posiciona na 

classe baixa se torna, aos poucos, invisível aos olhos dos pertencentes aos 

outros meios sociais, por esta estar se “desvalorizando” ao oferecer produtos 

tão “simples” e “acessíveis”, enfatizando a identidade D e E da 

marca/empresa/produto – limitando o público-alvo, como acontece em qualquer 

posicionamento de marketing. A diferença do posicionamento voltado à classe 

baixa é que as outras classes não o vêem de modo apreciável, como acontece 

com os anúncios classe A, e, sim, vêem, muitas vezes, com desdém, pois as 

propagandas são pouco elaboradas e não há nada muito “surpreendente” ou 

criativo, já que não é isto que o público em questão procura em um produto ou 

serviço. Eles, sim, buscam o produto simplesmente, mas não pelos mesmos 

motivos do alto meio social, apenas por não terem condições de buscar algo a 

mais – o “luxo” dessas pessoas é o “consumir, apenas. A mobilidade social 

torna a publicidade e os produtos da classe baixa obsoletos aos outros meios 

sociais e para esta questão não há solução – pelo menos não atualmente. As 

classes D e E são uma “prisão” de nomes, pois uma vez entre elas, torna-se 

muito difícil o reposicionamento com o(as) mesmo(as) 

nome/produto/características – porém, não é impossível, vide os casos de 

bebidas alcoólicas “antigas” que hoje são vistas como sofisticadas, uma visão 

completamente oposta da que se tinha antigamente. Anúncios referentes à 

classe baixa brasileira foram devidamente expostos 

entre o texto na página anterior.

 A publicidade tem que entender que tem 

limitações em todas as classes e saber quais são 

esses fatores que a limitam. Um dos mais 

conhecidos “controladores” do mundo publicitário é 

a moderação da propaganda voltada para o setor 

infantil (indivíduos com até doze anos de idade, 

segundo a legislação brasileira), que “sana” um 

grande problema da classe média, já que as 

crianças deste meio (e de todos os outros) são 

constantemente “bombardeadas” por lançamentos 
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tecnológicos e interativos e, pela pouca 

idade que têm, estando ainda em 

desenvolvimento emocional, psicológico e 

social, não compreendem a intenção do 

mundo comercial e desejam estes 

produtos de modo quase “irracional”, 

levando seus pais, muitas vezes, a 

comprarem determinados 

brinquedos/produtos, mesmo que contra as 

próprias vontades/valores 

deles e prejudicando o 

orçamento da família, para 

que seus filhos possam, 

então, se satisfazerem e se 

mostrarem “felizes”. Consumo 

está atualmente ligado à 

felicidade, e é por esta razão 

que a publicidade cresce e se 

mostra cada vez mais 

presente e poderosa no 

cotidiano das pessoas. O 

“problema” (“solução” para a situação acima comentada) que há no controle da 

publicidade voltada para mundo infantil é que se as propagandas forem feitas e 

regulamentadas de modo que as crianças não entendam que tal produto está 

tentando se comunicar exclusivamente com elas, não haverá o estímulo 

necessário para que seja sentida a necessidade (“em massa”) de ter 

determinada objeto/aparelho/brinquedo, resultando em redução de consumo 

principalmente das classes média e alta, que podem “sanar” as vontades e 

“luxos” de seus filhos; na primeira, de modo moderado e na segunda, de modo 

“livre”, devido à alta disponibilidade financeira.   

 Além de estar limitada às regulamentações que “preservam” o setor 

mais novo da sociedade, a publicidade tem de estar atenta também à questão 

moral, ligada diremente ao racismo, ao 

preconceito, ao sexismo, à estereotipação, às 

“fobias” em geral e a todo o conteúdo mais que 
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possa vir a ofender, de alguma forma, um grupo de indivíduos. Ao disseminar 

comentários “errados”/questionáveis a respeito de algo/alguém, a marca abre 

portas para infinitas críticas, problemas judiciais e provável perda de 

consumidores, além da má imagem que 

passa a ser espalhada através do boca-a-

boca e de discussões feitas via redes sociais. 

Durante o período eleitoral deste mesmo 

ano, 2014, a sociedade brasileira se deparou 

com diversas propagandas rudes e maldosas 

a respeito dos candidatos, algumas delas 

foram suspensas, outras continuaram 

veiculando, porém, acima de tudo, 

é necessário saber, e a legislação 

brasileira luta para que todos 

saibam, que utilizar a publicidade 

para fins como este só denigrem a 

imagem desta, nem sempre bem 

colocada/estruturada na cabeça 

dos indivíduos, tornando-a, às 

vezes, sinônimo de algo como 

“ferramenta do mal”. Antigamente 

os atos comentados – hoje, ilegais 

– eram mais comuns devido à falta 

de controle e de leis que 

afirmassem o que era e o que não 

era errado. Nos tempos atuais vemos a 

suspensão de diversos anúncios que 

cultivam o famoso “humor negro”, afirmando 

ser apenas o “bom e velho” humor 

“contextualizado”. Os pertencentes às 

classes D e E são geralmente afetados por 

estes serem em certas situações “ridicularizados” em propagandas 
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direcionadas às classes superiores devido à baixa qualidade de vida com a 

qual têm de aprender a lidar e por fazerem parte da “minoria” excluída. Em 

certos casos, a ofensa nem é percebida no momento em que é elaborada e 

veiculada a propaganda – na maioria das vezes, só quem primeiro percebe o 

comentário maldoso vinculado nas entrelinhas da publicidade é a própria 

“vítima” e a partir daí, então, o conteúdo de cunho questionável é “divulgado” e 

passa pelo “julgamento” geral da população, sendo aceito por uns indivíduos e 

desaprovado por outros, muito provavelmente acabando por ser retirado do ar 

com base nas discussões que gerou. Esporadicamente o anúncio é tão voltado 

a um meio social que, com a utilização das palavras “erradas”, pode parecer 

completamente preconceituoso por “anular” 

totalmente a existência das outras classes ou 

de outras questões senão aquelas 

apresentadas na propaganda – podendo uma 

situação assim ocorrer de forma proposital ou 

completamente acidental, dependendo apenas 

das circunstâncias e do contexto no qual o 

conteúdo está inserido. Porém, apenas 

vitimizar as gafes publicitárias está longe de 

ser correto, já que algumas marcas viraram 

“ícones” devido a algumas campanhas 

voltadas para um único estereótipo utilizado 

para representar toda a população – como a 

marca Dove, por exemplo, com os famosos 

anúncios da linha “O Sol Nasce para Todas” os quais abordavam “todos” os 

“estilos” de beleza feminina, porém, pela questão do “ser bem aceito aos olhos 

de todas as pessoas”, as propagandas reuniram um número pequeno de 

mulheres, uma ou duas integrantes, entre cerca de sete ou mais modelos no 

total, que exibiam de modo aproximado o corpo “padrão” feminino brasileiro, 

que reúne medidas avantajadas no quadril, no busto e na cintura e altura 

considerada média-alta entre 1,67cm e 1,75cm, e as inúmeras “miscigenações” 

tão visíveis nas ruas do Brasil, um país de “misturas”. A mulher brasileira 
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(presente na classe média) costuma ser 

“baixinha e gordinha” devido à má 

alimentação que consome desde a 

infância, porém a publicidade não pode 

exibir “qualquer” tipo de corpo. O público 

não lidaria bem com a realidade 

“estampada” de forma tão crua na mídia. 

“Fingir” que as mulheres são todas 

assim ou parecidas com estas da 

campanha Dove é muito mais fácil para 

a marca, para a venda do produto e para 

as consumidoras, que se vêem, inconsciente e remotamente, representadas 

por alguma modelo ali presente, por esta última não ser tão “magra” como as 

top models famosas ao redor do mundo, possuidoras de corpos quase 

inteiramente desprovidos de gordura. 

 Como já brevemente comentado, além das limitações apresentadas, a 

publicidade tem de estar atenta 

ao que apresenta e oferece. 

“Fugir” da realidade e/ou 

oferecer situações/benefícios 

“impossíveis” ou inatingíveis 

atingem o nome da marca de 

uma forma (certas vezes, 

quase) letal. Muitos anúncios 

têm somente a promoção e/ou o 

benefício que querem passar para os já clientes e os possíveis futuros clientes 

e “esquecem” de exibir como os consumidores podem usufruir de tudo 

oferecido, 

levando a 

crer que a 

propaganda 

foi veiculada 

apenas com 

o intuito de 

“chamar a 

atenção” dos 

espectadores 

e, não, 

realmente, de 

permitir todo o prometido. Esta questão também gera os problemas citados 

acima (críticas, perda de consumidores, conflitos judiciais etc) e é tão grave 

quanto as outras situações aqui apresentadas, pois a marca perde a 

credibilidade, principalmente, com seus até então consumidores, que vão 
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buscar a novidade anunciada e se deparam com uma grande “mentira”. Este 

tipo de problema publicitário afeta mais a relação marca-cliente do que a 

questão dos anúncios ofensivos, já que estes últimos afetam, em geral, a 

todos, perdendo a credibilidade “geral”, enquanto a propaganda enganosa 

“decepciona” muito mais o indivíduo fiel à marca e àqueles que planejavam se 

unir a ela do que as pessoas que não têm ligação nenhuma com tal marca, 

pois por alguma razão nunca houve um “vínculo” entre tais indíviduos e o nome 

publicitário em questão; a “traição” foi distante demais. Esta situação pode 

ocorrer na vida de pessoa, sendo ela de qualquer classe social, mas talvez o 

meio A esteja mais propenso a não vivenciar questões assim por ter acesso a 

marcas com maior nome e renome mundial, que seriam infinitamente mais 

prejudicadas caso arriscassem algum movimento ousado desta forma; 

novamente tornando as classes C, D e E mais vulneráveis a terem problemas 

com marcas/produtos devido ao fato da disponibilidade financeira destas 

pessoas ser, muitas vezes, (muito) limitada, não havendo a oportunidade de 

escolher de quem comprar, prendendo estas classes a determinados nomes 

que podem vir a se revelar “não confiáveis”. Anúncios referentes às situações 

comentadas nos últimos quatro parágrafos foram distribuídas nas últimas seis 

páginas ao longo do texto. 

 Expostas as questões “más” do mundo comercial/comunicativo em 

questão,  por outro lado, há também a 

publicidade “do bem”, que luta contra 

problemas sociais, estes 

frequentemente provenientes das 

classes mais baixas e de modo não 

generalizado alimentados pelas classes 

mais abundantes. É composta por 

anúncios nem sempre tão disseminados 

pela mídia que buscam os fim das 

desigualdades e um tipo de propaganda 

“limpa”, “neutra”, que faça apenas o 

trabalho que deve fazer sem que haja 

um conteúdo de cunho questionável 

nele incluso. Além da luta pela 

igualdade, há também a publicidade que 

luta contra o que faz mal ao homem, 

como os vícios, por exemplo, visando 

“espalhar” maior qualidade de vida a 

todos, sem sequer fazer diferenças devido às classes sociais. Todas as 

pessoas, sem exceções ou 

diferenciações devido ao meio 

social, merecem viver de modo 

“humano”, com respeito e 
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qualidade de vida e é esta a mensagem que este tipo de propaganda quer 

passar para o público. O Brasil constantemente se depara com algum tipo de 

ofensa vinda de modo direto da publicidade e, por isso, enfatizar a existência 

de um outro lado deste negócio absolutamente atual e lucrativo revela ainda 

mais o fato de que não é necessária a utilização de fatores apelativos para 

conquistar a atenção das pessoas, mas que este é, sim, um movimento muito 

utilizado hoje em dia por ser o jeito mais simples de cativá-las. Nem tudo na 

propaganda é apenas “lucro”/”dinheiro”, ela está situada em um mercado muito 

envolvido com isto, mas ao gerar anúncios que têm como objetivo alertar os 

males que determinadas atitudes podem causar ao homem, este segmento 

ganha uma nova visão e começa a passar uma nova imagem a todos que o 

acompanham, deixando de ser sempre o “vilão” para se tornar o “mocinho”. Isto 

sem comentar, aqui, as inúmeras ONG’s e empresas que fazem grandiosas 

campanhas visando a preservação do meio-ambiente e de espécies de animais 

que estão sofrendo com uma possível e próxima extinção. Propagandas 

referentes ao assunto deste parágrafo expostas na página anterior. 

 Com a apresentação dos fatos acima, é possível observar que tudo no 

meio publicitário envolve as classes sociais, de forma consciente ou não, pois 

estas formam o público com quem a propaganda “conversa”, sendo as formas 

de comunicação com os meios sociais completamente distintas umas das 

outras quando se altera o público-alvo (classe social) em questão.  

 A publicidade alimenta a mídia e a mídia alimenta a publicidade e é por 

esta razão que é possível afirmar que, além de tudo comentado, a publicidade 

é uma arma. Deve-se saber manusear uma ferramenta tão poderosa assim, 

que se comunica com tantas pessoas ao mesmo tempo. Com as redes sociais, 

atualmente, tudo é mais fácil de ser divulgado ao redor do mundo e este é um 

ótimo fato, mas também tem seu lado negativo – não somente as boas 

mensagens são disseminadas com rapidez; todo o resto também é. Com 

apenas um clique é possível denegrir algo e, com a mesma facilidade, é 

possível tornar algo mais positivo. A marca tem de estar atenta, pois ao 

veicular algo de certa forma “não revisado” pode sujar sua própria imagem, 

perdendo espaço no mercado para alguma outra empresa, disposta a agir em 

cima desta ação executada de forma errada, que, agora, conquista o público 

não mais fiel à primeira marca. 

 O meio publicitário permite poucos erros e exige muitos acertos. Deve-

se cativar o grupo em potencial e saber manter a conversa com ele durante o 

tempo necessário/ideal para o “abastecimento” e engrandecimento da 

empresa. Ao “mirar” no público errado, é necessário, após perceber o erro, 

reconstruir toda a imagem do produto – se for possível financeiramente. E 

sempre, sempre inovar utilizando questões criativas nos anúncios e 

campanhas para exibir aos consumidores e possíveis consumidores o quanto 

determinada marca não está “parada” ou o quanto ela está disposta a 
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surpreender e agradar. O consumidor atual é carente, busca um pouco de afeto 

nos grandes nomes internacionais e por isso preza tanto, quando possível, pelo 

atendimento e imagem daquilo que consome. Não basta mais fazer 

propagandas, é necessário entender que o indivíduo procura comprar também 

empatia e uma mistura de sentimentos bons, visto que consumir, atualmente, é 

sinônimo de felicidade. 
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