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Resumo 
 
O presente trabalho destacou a transformação da publicidade e propaganda com o 
surgimento de nova classe média. Para tanto, procurou-se refletir sobre os novos desejos e 
hábitos de consumo deste público após sua ascensão, utilizando como principais referências 
Neri (2010) e Barros (2007) e problematizando: quais as mudanças que ocorreram nas 
campanhas para atingir a nova classe média e como esta impactou e transformou a 
publicidade e propaganda? Por meio de pesquisa documental, analisou-se dois comerciais 
das Casas Bahia - sendo um de 2009 e outro de 2014 - onde observou-se a mudança no tom 
de voz das propagadas para alcançar e atingir este segmento, que estabeleceu forte presença 
nos últimos anos, como consumidor assíduo e fiel no mercado brasileiro.  
 
 
Palavras-chave: Casas Bahia; comercial de tv; hábitos de consumo; nova classe média; 
publicidade e propaganda. 

 

1. Introdução 

 

Atualmente, o modo como a propaganda está sendo construída quebra padrões 

estabelecidos pelo mundo da publicidade, devido ao surgimento de novas formas de 

comunicação, visando um público específico que é a nova classe média, brasileiros que têm 

renda acima de 1.126 até 4.854 reais mensais, a classe dominante no sentido populacional, 

segundo Neri (2010). 

Para estabelecer uma comunicação direta e eficaz com este novo público, as empresas 

têm se preocupado, acima de tudo, em não anunciar produtos, serviços ou visar o aumento 
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imediato de vendas, mas sim criar uma receptividade duradoura junto ao público 

(SCHRODER; VESTERGAARD, 1996). 

Quando falamos das classes C e D no Brasil, pensamos na empresa que é referência 

em lidar com essas camadas, as Casas Bahia. A habilidade para entender as necessidades 

emocionais e os hábitos de compra dos clientes de baixa renda resultou em um modelo de 

negócios único no que diz respeito ao varejo. 

Portanto, a partir dessas informações, o problema descrito no presente artigo foi: 

quais as mudanças que ocorreram nas campanhas para atingir a nova classe média e como 

esta impactou e transformou a publicidade e propaganda? 

Por meio de pesquisa documental, utilizou-se como objeto de estudo dois comerciais 

das Casas Bahia sendo um de 2009 e outro de 2014, onde observou-se a mudança no tom de 

voz das propagandas e a estética, características que serão analisadas com base nos 

conceitos de Farina (2006), o qual em seu estudo abordou a psicodinâmica das cores e seus 

reflexos na publicidade, para alcançar e atingir este segmento, que tem forte influência no 

mercado de varejo.  

 

2. A nova classe média e a propaganda 

 

A publicidade e propaganda estabelece sua comunicação com o público através da 

linguagem utilizada nas campanhas, da forma em que a mensagem é transmitida, em qual 

meio ela é veiculada, focando em seu público alvo e especificando o produto que está sendo 

anunciado. Com base nesses aspectos são feitas propagandas para públicos específicos, 

sendo que cada marca tem seu público e um perfil de consumidor para seu produto/serviço. 

Entre os anos 2010 e 2012, um grande fato marcou a sociedade brasileira, a conhecida 

Classe C migrou para a nova Classe Média. O economista Marcelo Neri (2010) juntamente 

com o Centro de Políticas Sociais, fez uma pesquisa focada na chamada "classe C" e 

mostrou, por meio de uma pesquisa quantitativa, como esta aumentou seu poder aquisitivo, 

elevando sua posição na hierarquia socioeconômica. Nesse caso, o grupo em questão 

deixou de ser classificado como "pobre" – classes D e E (e todo o peso que a expressão 

denota) – para passar a pertencer às chamadas "classes médias". 

Classe C: A mesma que atingia 37,56% da população brasileira em 2003, passa a 

50,45% em 2009, ou 94,9 milhões de brasileiros que têm renda acima de 1.126 até 4.854 

reais mensais, a classe dominante no sentido populacional. Este crescimento acumulado de 
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34,34% no período de seis anos, traduzido em termos de população, equivale a dizer que 29 

milhões de brasileiros que não eram, passam a ser classe C nos últimos 5 anos - 3,2 milhões 

só no último ano – (NERI, 2010). Segue gráfico demonstrativo sobre a evolução da classe 

C. 

 
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE , in: Neri (2010) 

 

  Com a consolidação da nova classe média se fizeram presentes novos costumes, 

valores e hábitos de compra, os quais ganharam destaque em meio à publicidade e 

propaganda.  

   Segundo Renato Meirelles (2014), consultor especializado em consumo das classes C 

e D, na hora das compras, a diferença entre classes diminuiu em termos de qualidade. Na 

comparação de um carrinho de compras da classe A e um das classes C, D e E, a 

diversidade de tipos de mercadorias hoje é praticamente igual. Antes, os mais pobres se 

privavam de toda uma categoria de produtos, como alimentos industrializados, para poder 

chegar ao final do mês. “A classe C tem acesso aos mesmos produtos, talvez com uma 

frequência de compra um pouco menor”, diz. E engana-se quem acredita que o desejo é ser 

igual à classe A. “Não acham inteligente pagar mais caro por um produto só porque é de 

uma marca bacana, se a qualidade é a mesma” MEIRELLES, 2014, p. 05.  

  As marcas que já tinham seu público estabelecido, dos diversos segmentos do 

mercado de varejo, tiveram que transformar suas campanhas para que se comunicassem 

melhor com esta nova classe média, que passou a consumir os mesmos produtos que as 

classes mais altas já consumiam anteriormente.  
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  Assim, propagandas massivas são estrategicamente direcionadas ao público oriundo 

dos estratos populares, que priorizam comprar eletroeletrônicos e estetizar suas casas, e o 

discurso está sempre voltado à grande oportunidade que não se pode perder. Adquirir esses 

tipos de artefatos, bens e produtos e investir em viagens ou entretenimentos culturais é bem 

comum, e faz parte do que Carla Barros, Doutora em Administração pela UFRJ, desde 2007 

desenvolve no CAEPM/ESPM. Em seus estudos sobre tecnologias digitais, identidade e 

sociabilidade no contexto das camadas populares, chama de "consumo de pertencimento", o 

consumo de bens que possibilitarão ao indivíduo se inserir na sociedade de consumo, e 

mais, se aproximar do ideal de pertencimento a um determinado estrato.  

  Barros (2007), ao pesquisar o consumo popular nos estudos de marketing, em que 

questiona a posição de muitos acerca do pensamento convencional sobre pobreza e sua 

"carência material", no qual imperaria a noção do "não consumidor", lança a questão 

utilizando sua interpretação de Sahlins (2007):  

  No modelo de explicação sobre o que seria um ambiente marcado pela "carência 

material", faz-se uma associação automática entre "necessidades básicas", "privações", 

"escassez" e "luta pela sobrevivência". Se a característica primordial do consumo é a 

escolha, para que pesquisar classes menos favorecidas economicamente, se seu consumo 

não teria esse ato, sendo guiado pela lógica da carência material? (BARROS, 2007). 

  Para outras esferas de conhecimento, o poder aquisitivo dos mais pobres e o aumento 

da renda dos estratos populares podem ter sido novidade, tanto que foram e têm sido 

exaustivamente explorados pela imprensa. Porém, essa tendência já havia sido sentida por 

antropólogos e vinha sendo pesquisada há algum tempo – principalmente por aqueles que se 

inserem na teoria do consumo, e têm o consumo como fenômeno de ordem sociocultural, 

econômica e simbólica, que implica interação, fruição, troca, distinção entre bens e 

indivíduos e/ou grupos.  

  Agora, pode-se dizer basicamente que existem as classes A e B, e a nova classe 

média, portanto as propagandas são divididas entre os grupos sociais, cada uma se 

comunicando com direcionamentos específicos.  

  As marcas separam as propagandas entre: para públicos das classes A e B, e para 

públicos da nova classe média. Assim a voz utilizada em cada tipo de propaganda é 

diferente e a estética de cada uma passa a se adaptar ao que o seu público quer ver e 

comprar.  

  Encontrando fundamentação na reportagem de Fábio Mariano Borges (2011, p. 39), 
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pode-se dizer que o perfil desse novo grupo é mais despojado, mais informal, menos atraído 

pelo glamour. 

    No recente processo de migração, a nova classe média passou a evitar as 
marcas que são percebidas como emblemáticas das classes baixas. Por 
isso é fundamental que as empresas que desejam conquistar esse 
consumidor estejam atentas às transformações desse público e que 
construam uma comunicação com base nos valores que inspiram e 
motivam esse segmento. 

 

          Com sustentação no texto citado acima, pode-se afirmar que a nova classe média fez 

essa migração estabelecendo novos valores e acrescentando novos costumes da hora de 

consumir, fazendo uma redefinição do perfil desse segmento, deixando assim um desafio às 

empresas de fazer um novo modelo de comunicação que valorizem e motivem o novo estilo 

de vida desse grupo da classe média. 

A escolha da marca para analisar as propagandas antes, durante e depois da 

transição dessa nova classe, se deu após diversas pesquisas até chegar ao nosso alvo: Casas 

Bahia. 

"Casas Bahia: dedicação total a você". Esse é o slogan que abre o histórico da 

empresa em sua página da internet. É a primeira rede de varejo destinada às camadas 

populares, criada ainda na década de 1950. Em 2008, a rede lucrou R$ 13 bilhões, "mais 

que todos os seus concorrentes juntos", segundo reportagem da revista Veja (WEINBERG, 

2008). Em pouco mais de uma década, a rede de lojas duplicou suas unidades. Atualmente, 

existem mais de 500 espalhadas por dez estados brasileiros e no Distrito Federal. Em 2003, 

o crescimento e a história da rede de lojas tornaram-se fonte de pesquisa do indiano C. K. 

Prahalad, especialista em consumo entre camadas mais baixas na área de negócio, que 

elegeu as Casas Bahia como um "fenômeno" de sucesso no mercado de varejo voltado para 

a baixa renda. 

 

3. Metodologia  
 

O enfoque da pesquisa será dado à análise dos comerciais das Casas Bahia, referente 

aos anos de 2009 e 2014. O principal foco será analisar as transformações ocorridas nos 

comerciais durante esse período, sobre influência da nova classe média e qual o impacto 

causado na forma de comunicação da marca. 

Buscando fundamentação em Fonseca (2002) pode-se afirmar que a pesquisa em 

questão será de abordagem descritiva documental. 
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A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, 
sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 
relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 
tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

 
A intenção de escolher dois comerciais de anos diferentes foi especialmente para 

perceber e apontar as diferenças, impactos e transformações ocorridas durante os anos. No 

ano de 2009 a nova classe média ainda não tinha feito sua grande ascensão na sociedade, 

portanto, a comunicação das Casas Bahia era feita de acordo com o perfil do público alvo.  

Já em 2014 podemos perceber que a nova classe média domina a maioria da população e 

traz com ela novos costumes de consumo. Assim, será realizado um estudo desses 

comerciais para detectar quais foram os impactos causados. 

Já a respeito de ambas as campanhas serem do dia das Mães, foi decidido desta 

forma, pois serão analisados dois modelos de comunicação com o mesmo padrão e tema, 

portanto, eles têm o mesmo segmento. 

Os aspectos que analisaremos nas campanhas selecionadas serão estratégia de 

persuasão e o tom de voz. A partir desses itens será possível detectar as transformações 

ocorridas e quais foram as adaptações feitas de acordo com a evolução da nova classe 

média. 

 

4. Objetos analisados: Comerciais Casas Bahia 

 

Para esta pesquisa, foram analisados dois comerciais de TV das Casas Bahia, sendo 

um do ano 2009 e outro de 2014, ambos com um minuto de duração e o tema Dia das Mães. 

Foi utilizado o método de pesquisa descritiva documental para observar as diferentes 

características no tom de voz, estética e estratégia de persuasão nas propagandas para se 

comunicarem com o público da nova classe média antes e depois da sua ascensão. 

O primeiro objeto a ser analisado é a propaganda de 2009, veiculada na véspera do 

Dia das Mães. Segue abaixo um trecho do comercial: 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=C 1 

 
 
 

De acordo com Schroder e Vestergaard (2000), a primeira tarefa de um publicitário é 

fazer com que o anúncio seja notado. Uma vez captada a atenção do leitor, o anúncio deve 

mantê-lo e convencê-lo de que o tema daquela peça específica é do interesse dele. Além 

disso, a matéria publicitária tem de convencer o leitor de que o produto vai satisfazer 

alguma demanda – ou criar uma necessidade ou desejo que até então não fora sentida. Por 

fim, o anúncio deve convencê-lo de que aquela marca anunciada tem certas qualidades que 

a tornam superior às similares.  

Após este conceito estabelecido pelos autores, pode-se observar alguns itens que se 

assemelham com o comercial das Casas Bahia de 2009.  

Usando o conceito “Mãe, você é de casa” todo o filme se passa dentro da loja, porém 

as imagens induzem ao pensamento de que as pessoas estão em suas próprias casas, um 

local familiar onde as pessoas remetem aos sentimentos de segurança, liberdade, aconchego 

e intimidade. A primeira cena mostra uma mãe deitada na cama brincando com seu filho, o 

que induz à ideia de que ela está em sua casa. Porém, com a sequência das imagens 

percebe-se que esta cama está localizada no interior da loja. Outras situações similares 

ocorrem durante o filme. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é que, mesmo sutilmente, são mostrados os 

produtos e o interior da loja, porém com o foco no sentimento existente entre mães e seus 

filhos.  

As cores durante todo o filme são frias, neutras e claras e transmitem a sensação de 

calma, alegria e bem-estar no ambiente mostrado. Segundo Farina (2006) as cores sugerem 
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várias temperaturas, o vermelho é mais quente que o azul e o verde, por exemplo. O 

percentual de branco determinará sua temperatura relativa ou sugerida. 

Em relação ao spot de TV, ele contém um minuto de duração e acompanha toda a 

filmagem. A música tem o refrão: “Você é de casa, Casas Bahia” e finaliza com o slogan da 

marca: “Dedicação total a você”. Além desses itens, o spot exprime as seguintes premissas:  

- Amizade; 

- Sinta-se em casa; 

- Realizamos seus sonhos; 

- Tradição da marca; 

- Presença na vida do cliente; 

- Simplicidade 

- Alegria 

- Intimidade 

Além disso, com base em Berger (In: SCHRODER; VESTERGAARD, 2000) 

observa-se também a alegria expressa nos rostos das pessoas que estão de alguma forma em 

contato com os produtos, o que induz o espectador a pensar sobre a satisfação do desejo em 

obter estes objetos. A publicidade para a classe média promete a transformação das relações 

por meio de uma atmosfera geral criada por um conjunto de produtos (o Palácio encantado). 

Como citado acima, o principal foco do comercial é convencer as pessoas de que o 

lugar ideal para comprar um presente para alguém especial é nas Casas Bahia. Porém, sem 

deixar de exibir seus produtos, atendimento ao cliente e espaço físico da loja. 

O segundo objeto a ser analisado é a propaganda de 2014, veiculada na véspera do 

Dia das Mães. Segue abaixo um trecho do comercial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1Fbu6trZ 1 
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 Segundo Haug (1971, p. 65), em vez de invocar, de forma verdadeira ou exagerada, o 

valor de uso primordial do seu produto, o anunciante promete ao consumidor que sua 

aquisição e consumo lhe darão juventude, amor, reconhecimento, etc.  

A partir das observações feitas pelo autor citado acima, será dada continuidade nas 

análises do comercial de 2014. 

Com o slogan “Homenagem das Casas Bahia à pessoa que mais torce por você”, este 

filme tem duração de um minuto e uma abordagem com foco no sentimentalismo e nas 

conquistas na nova classe média, que fica em evidência no decorrer de todo o material. 

A peça conta a história de três situações onde mães e filhos dividem o desejo de 

realizar um sonho: o filho se tornar jogador de futebol, a filha se tornar passista e para 

finalizar a filha que quer ser cantora. Para mostrar a transição entre o sonho e a realização, 

foi decidido relatar três diferentes fases, primeiro os filhos pequenos brincando e 

imaginando o que eles querem ser quando crescerem e as mães admirando. No segundo 

momento, o filme mostra as crianças um pouco mais velhas se esforçando para que o sonho 

de infância se torne realidade – as mães ajudam de alguma forma os filhos a chegarem mais 

perto de realizar este sonho – por exemplo, a mãe ensina a filha a tocar violão e outra mãe 

costura uma roupa de passista para a filha. E a última fase mostra a mãe emocionada e 

claramente orgulhosa por ver a conquista do filho, que após toda a trajetória, persistiu e 

alcançou seus objetivos. 

As cores utilizadas durante todo o comercial são quentes e vivas, que transmitem 

alegria, entusiasmo e ânimo para o espectador, em todas as cenas e situações mostradas.   

Farina (2006) explica que a forma e a cor são elementos básicos para comunicação visual. 

Alguns dos efeitos da cor são: dar impacto ao receptor, criar ilusões ópticas, melhorar a 

legibilidade, identificar uma determinada categoria de produto, entre outros. 

No spot de TV são utilizados trechos da clássica música “Na cadência do samba (Que 

bonito é)”, que acompanham todo o roteiro do filme. Foi modificada para uma versão mais 

lenta e com voz feminina, para envolver os espectadores e despertar o sentimento de 

emoção. Além disso, a letra da música narra perfeitamente as três histórias entre mães e 

filhos. 

Observa-se também a referência utilizada durante o comercial em relação ao futebol, 

por ser ano de Copa do Mundo, e a data anteceder ao evento. A música que acompanha o 
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comercial, a primeira cena do futebol e a logomarca das Casas Bahia - que foi alterada para 

as cores da bandeira do Brasil – fazem referência ao esporte.  
 
Convidando-nos a entrar no seu paraíso imaginário, a propaganda se torna 
assim um espelho mágico, no qual uma interpretação mais sutil nos 
permite discernir os contornos do generalizado descontentamento popular 
com a vida cotidiana e com as oportunidades que nos proporciona a 
sociedade em que vivemos. Portanto, a propaganda se fundamenta no 
desejo subconsciente de um mundo melhor. (SCHRODER; 
VERSTERGAARD, 2000). 

 

Como citado acima, o olhar da nova classe média sobre suas aspirações visa alcançar 

objetivos maiores com foco em uma vida mais confortável e estabilizada. Esta nova classe 

busca concretizar os desejos subconscientes que se tornam possíveis de atingir, devido ao 

crescimento e à posição estabelecida no cenário brasileiro. 

 

Considerações finais 

 

No presente trabalho, a proposta consistiu em discutir um tema atual, que envolve a 

publicidade e propaganda e seus públicos, e que está sempre em constante mudança. Para 

isto, os estudos foram pautados com a finalidade de responder o seguinte problema: quais as 

mudanças que ocorreram nas campanhas para atingir a nova classe média e como esta 

impactou e transformou a publicidade e propaganda. 

A nova classe média brasileira representa mais da metade da população do país, 

segundo informações citadas anteriormente neste artigo. Tem como novo perfil não querer 

abrir mão de suas conquistas. Com personalidade, este novo público quer produtos e 

serviços que levem em consideração seus valores e princípios, seu estilo de vida e suas 

atitudes. Com novos hábitos de consumo, a nova classe média preza os seguintes aspectos 

antes de concretizar a compra: planejamento, busca por oportunidade e pesquisa de preços. 

Além disso, deseja sempre e consome como pode os ícones de mercado, equipamentos 

domésticos, tecnología, automóveis e imóveis, porém seu ritmo de consumo é mais 

esporádico ou sazonal. Após analisar o perfil deste novo público, é possivel afirmar que a 

publicidade e propaganda não ficou isenta a estas mudanças, pois teve que se adequar em 

diversos aspectos, para atingir a nova classe média. 

A publicidade e propaganda teve que se reinventar para atingir e alcançar este público 

que se tornou mais exigente e mudou seus hábitos de compra. Para responder às 

expectativas deste público, requer uma publicidade mais atraente que por sua vez, vem de 
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um desejo de diferenciação, distinção e destaque, deve basear-se em vivências concretas e 

diretas e no seu efeito imediato.  

Após as pesquisas realizadas sobre a nova classe média, utilizando duas propagandas 

das Casas Bahia - empresa voltada e especializada neste público -  como objeto de estudo, 

pudemos analisar grandes diferenças entre os comerciais de 2009 e 2014.  

A ascensão da nova clase média realmente impactou a publicidade e transformou o 

modo de comunicação.  

De acordo com o estudo realizado, observou-se que no comercial de 2009 foi tão 

importante mostrar os produtos quanto a celebração desta data especial. Além disso, o 

interior da loja e o atendimento aos clientes ficam em evidência, sempre acompanhados da 

trilha sonora que transmite a mensagem de que o espectador faz parte da família Casas 

Bahia. 

Já no comercial de 2014, observou-se que o tom do comercial traz um 

sentimentalismo mais evidente comparado ao de 2009, com foco nas conquistas e sonhos 

deste público. Os elementos visuais, o roteiro e a trilha sonora formam um conjunto que 

envolve o espectador de forma emocional traduzindo o momento que esta nova classe está 

vivendo. 

Desta forma, concluímos nossa pesquisa afirmando que a nova classe média 

realmente causou uma grande mudança na forma de fazer propaganda, em elementos como:  

- Tom de voz e linguagem: o tom de voz nada mais é do que a expressão verbal ou 

audiovisual, que uma marca representa para conversar com seu público alvo. Nas 

propagandas das Casas Bahia, um aspecto muito visível mudou, ela passou de popular – 

destacar os produtos, atendimento ao cliente e espaço físico da loja - para uma liguagem um 

pouco mais elitizada – destaca os sonhos e desejos da nova classe média - porém sem 

perder a personalidade da marca, em ambas com tom de voz amigável e usando um estilo 

acolhedor com liguagem informal, voltada a despertar o emocional dos consumidores, e 

acompanhados de spots de TV.  

- Estética dos anúncios: A publicidade vende produtos e serviços no qual os personagens se 

encontram em situações prazerosas, de cenários belos e sentimentos de felicidade. Nas 

propagandas das Casas Bahia, o principal ponto de mudança entre as duas propaganda 

foram as cores, onde no primeiro comercial durante todo o filme são frias, neutras e claras e 

transmitem a sensação de calma, alegria e bem-estar no ambiente mostrado. Já no segundo 

comercial são quentes e vivas, que transmitem alegria, entusiasmo e ânimo para o 
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espectador. Porém em ambos, a felicidade e a emoção estão presentes em destaque durante 

todo o filme. 
Devido ao impacto causado pela nova classe média, a propaganda foi submetida a se 

adaptar aos novos padrões e costumes desta nova classe, para se comunicar e atingir este 

público que tem forte influência no mercado brasileiro. 
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