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RESUMO 
 
 

Com o crescimento da economia brasileira, a partir de 2004, houve um recuo da pobreza e a 
classe média brasileira experimentou a inclusão de milhões de pessoas. Tudo isso favoreceu a 
diminuição da desigualdade de renda com a ascensão da classe C que vem mostrando uma 
nova maneira de se viver e de se adaptar a uma nova realidade econômica. As principais 
características dessa nova classe vão desde sua rápida ascensão para uma nova classe, 
passando por um aumento no poder de consumo e consequentemente o alto índice de 
endividamento. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é de pesquisar as pessoas que 
compõe essa nova classe média de maneira detalhada, levando em consideração os fatores 
históricos, socioeconômicos e políticos que proporcionaram as condições em que se 
encontram. Destacando de maneira objetiva suas ambições, dificuldades e educação 
financeira. Pode-se afirmar que essa parcela da população passou a ter uma nova visão sobre 
o futuro e sobre o incentivo do governo em sua renda. O consumidor brasileiro vem 
aumentando de maneira significativa principalmente entre a população mais pobre. Perante as 
melhorias e diminuição no índice e desigualdade brasileira, a atual situação e classificação do 
país, o insere entre os 10 mais desiguais do mundo. A metodologia usada no trabalho para 
alcançar o detalhamento oferecido, foi introduzida através de pesquisas de dados no campo 
das classes que formam o Brasil, utilização freqüente de gráficos e tabelas para simplificar as 
dimensões e que se encontram a Classe C, consulta de dados do Governo Federal, que vêm 
apresentando a realidade o impacto causado pela rápida ascensão de classes e artigos 
científicos de autores detentores de amplo conhecimento sobre o tema. A classe C tornou-se 
um público muito lucrativo e cada vez mais o foco de grandes empresas que apostam em 
produtos que façam com que essa classe se identifique, uma vez que as estatísticas de 
consumo, nos próximos anos, são ainda maiores. Portanto, foi possível observar que os 
resultados obtidos neste trabalho, através de pesquisas e análises, evidenciaram que a nova 
classe média brasileira, no início do século, tinha acesso limitado a algumas áreas do varejo 
nacional, mas atualmente possui poder financeiro relativamente maior. Logo, pode-se concluir 
que grande parte das pessoas que fazem parte desta classe está entrando no mercado de 
consumo pela primeira vez. Dentro de todo o contexto, este rápido aumento do consumo em 
conjunto ao fácil acesso ao crédito faz com que o país sofra com elevados índices de 
inadimplência causando grande impacto no cenário econômico atual. O grande desafio dessa 
nova classe passa a ser o de se adequar a uma nova forma de consumo e estar totalmente 
preparada para lidar com ele. 


