
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

Ciências da Comunicação                                                                                   

Pesquisa de Marketing                                                                                                

Docente Raquel Ribeiro                                             

Classes sociais 

Ainda são importantes no comportamento do 
consumidor? 

 

Joana Miguel Ferreira Ramos dos Reis; nº 209479 

17-10-2010 

 

 

 

  

Este trabalho pretende expor e analisar a problemática anunciada 
no título, procurando com esse objectivo definir o comportamento 
do consumidor e o próprio consumidor, enunciar as variáveis que 
influenciam o consumo, atribuindo maior relevância à variável 
sociológica: classes sociais, e ainda apresentar casos ilustrativos do 
tema abordado, visando com estes dados estabelecer uma corrente 
de ideias, com o final propósito de responder à questão: as classes 
sociais ainda são importantes no comportamento do consumidor? 



 
1 Classes sociais: ainda são importantes no comportamento do consumidor? 

O fenómeno da globalização estende-se a todos os campos do nosso 

quotidiano, sendo o consumo um deles. Actualmente o indivíduo, 

independentemente da sua nacionalidade, é induzido a consumir por 

conveniência e não por necessidade, seja através de métodos e técnicas 

publicitárias, ou mediante influências sociológicas, como o estatuto social e 

as classes sociais. Apesar de nos encontrarmos na época contemporânea, a 

ostentação da riqueza é algo que continua a acompanhar o ser humano na 

sua evolução. 

Para uma melhor compreensão e para uma resposta mais completa e 

informada à problemática da influência das classes sociais no 

comportamento do consumidor, o mais adequado será começar por definir 

aquilo que é o acto de consumir. Como consumo, consideramos a aquisição 

de bens, materiais ou imateriais, e serviços que tem como objectivo final a 

satisfação de uma necessidade. O agente que adquire o produto é o 

consumidor, ou seja, é aquele que tem interesse em satisfazer a 

necessidade, seja ela primária ou secundária, num específico momento, e 

que tem a possibilidade de escolher o produto que mais se adequa à sua 

necessidade. 

Todavia, o processo de consumo é influenciado por variáveis, tanto a nível 

individual, como a nível colectivo e externo ao próprio consumidor. No que 

respeita a variáveis individuais são de considerar as motivações, as 

necessidades, a personalidade do consumidor, a imagem pré-concebida de 

si mesmo, as suas atitudes e o seu comportamento. Como variáveis 

externas ao consumidor apresentam-se os grupos de referência e a 

influência familiar, as classes sociais e as suas características e por último a 

importância da cultura na vida do consumidor.1 

A classe social caracteriza-se por ser um agrupamento de pessoas que se 

encontram no mesmo patamar, isto é, apresentam níveis de rendimento e 

estatuto social semelhantes, as suas ocupações, cargos e gostos são 

idênticos e está subjacente uma partilha de ideais e valores.2 

De acordo com Karl Marx, existia uma classe dominante e a classe 

dominada, no entanto, actualmente, definimos as classes sociais em 

                                                           
1
 SCHIFFMAN G., Leon et. al. – Consumer Behaviour: A European Outlook. Pearson Education, 2008 

2
SOLOMAN R., Michael – Consumer Behavior: A European Perspective. Pearson Education, 2008 
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Portugal como: estratificação baixa, média e alta, sendo a estratificação 

média aquela que regista a maior percentagem da população portuguesa. 

As classes sociais ainda são importantes no comportamento do consumidor, 

na medida em que o seu impacto permanece significativo no consumo. 

Exemplo disso é a persistência do consumo show-off, aquele que tem como 

principal objectivo exibir poder de compra. Este tipo de consumo só pode 

ser praticado, por um lado por indivíduos pertencentes à classe social alta, 

o que lhes permite despender capital sem que as consequências desse acto 

os prejudiquem. Por exemplo, podem adquirir um veículo mais actualizado 

do que aquele que possuem de momento, independentemente do veículo 

actual ter apenas um ano de utilização, porque isso não terá implicações 

nas outras aquisições, o seu rendimento continuará a ser suficiente para 

cobrir outros gastos. Por outro lado, o consumo show-off poderá ser 

praticado por indivíduos pertencentes à classe média ou baixa, com posses 

económicas muito menos significativas do que o exemplo acima referido, 

que procuram adquirir produtos ou serviços característicos de classes 

superiores à sua, de modo a alcançar um determinado estatuto social 

adjacente a essa classe. 

Na minha opinião, apesar de se apresentar como um ponto determinante no 

consumo, devido a razões económicas, a classe social, actualmente, exerce 

também influência no consumo numa perspectiva ligada ao rendimento do 

consumidor: o estatuto social. Devido à actual situação financeira 

Portuguesa, a maior parte das famílias perdeu poder económico. A 

contracção de dívidas, nomeadamente em créditos, é um exemplo prático 

daquilo que afirmo, visto que o consumidor, mesmo estando numa situação 

pouco propícia ao consumo, contrai dividas para poder usufruir de algo que 

eventualmente lhe providenciará algum reconhecimento pelo acto de 

compra.  

Outro exemplo concreto de que o factor externo classe social ainda produz 

repercussões significativas no consumo em Portugal está ilustrado num 

teste levado a cabo pela Marktest que trata do consumo de imprensa em 

Portugal. Uma das conclusões tiradas prende-se com a forte influência 

exercida por este factor: “A análise dos dados do Bareme Imprensa relativos ao 

primeiro semestre de 2010 mostra que a idade e a classe social são as 

variáveis mais discriminantes, uma vez que são as que revelam maiores 
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diferenças de comportamento entre os indivíduos, sendo estas medidas pelo 

desvio-padrão.”3 Os dados podem ser confirmados no gráfico abaixo 

apresentado,  

 

 

Em que 98,4% da população pertencente à classe social “Alta” cobre a 

Imprensa em Portugal, face aos, comparativamente pouco significantes, 

66,7% da população da classe “Baixa”.  

Outro exemplo prático e comprovativo de que em Portugal, o factor classe 

social continua a ocupar um papel importante na decisão dos consumidores, 

surge também num estudo praticado, novamente, pela Marktest. Este 

estudo tinha como objectivo conhecer os hábitos de leitura dos 

Portugueses. «A primeira pergunta colocada teve que ver com o 

conhecimento dos hábitos de leitura num período recente (último mês): "no 

último mês leu algum livro, ou está neste momento a ler algum livro?". As 

respostas a esta questão permitem afirmar que, na faixa etária inquirida, a 

                                                           
3
 GRUPO MARKTEST (http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1605.aspx) consultado a 14/10/10. 
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classe social diferencia, pois é a variável que revela comportamentos mais 

diferentes entre os indivíduos.»4  

 

 

Através das questões levadas a cabo, concluiu-se que o sexo feminino é 

aquele que apresenta maior relevância em termos de leitura em Portugal, 

sendo que 40,7% das mesmas afirma ter lido ou estar a ler algum livro. 

Especificamente falando da influência das classes sociais na área da leitura, 

os valores são mais oscilantes, sendo que 64,5% dos inquiridos pertencem 

à classe social alta e média alta e afirmam ter lido ou estar a ler algum 

livro, em contraste com os 41,9% da classe média e os 22,7% das classes 

média baixa e baixa. 

O último exemplo prende-se com uma questão já abordada, a existência de 

cada vez mais indivíduos a recorrer ao crédito. Mais uma vez, o estudo foi 

levado a cabo pela Marktest e teve como conclusão principal o facto de 35% 

dos possuidores de conta bancária recorrerem ao crédito. Neste caso, os 

valores entre diferentes classes sociais são mais próximos, o que pode de 

certa forma confirmar o facto de alguns consumidores procurarem algum 

estatuto perante classes sociais mais altas: “Entre as classes sociais, os 

                                                           
4
 GRUPO MARKTEST (http://www.marktest.com/wap/a/n/id~130d.aspx) consultado a 14/10/10. 
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valores oscilam entre 44.4% junto dos indivíduos das classes sociais alta e 

média alta, 43.2% da classe média e 27.9% das classes média baixa e 

baixa.”5  

 

 

Através de todos os exemplos apresentados no trabalho, a resposta à 

pergunta: as classes sociais ainda são importantes no comportamento do 

consumidor? Será sim. Poderá não ser o factor mais discriminante em 

comparação a outros, mas continua, claramente, a assumir uma forte 

influência no padrão de consumo em Portugal, tanto pelo critério de 

homogeneidade de escolha de determinada classe, mas também pelo 

critério de reconhecimento do consumo por parte de outrem. Resta saber se 

o comportamento do consumidor evoluirá de maneira diferente no futuro, 

se essa evolução se traduzirá numa adopção de critérios totalmente opostos 

                                                           

5
 GRUPO MARKTEST (http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1575.aspx) consultado a 14/10/10. 
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aos da actualidade e se posta essa alteração, a influência das classes sociais 

persistirá ou não.  
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