
O desafio de falar com as
consumidoras das classes C e D
Indústria da comunicação aprofunda estudo sobre essas mulheres para tornar mensagem mais eficaz

Por Antônio Carlos Santomauro

A té há pouco tempo integra-
da ao conceito genérico de
mulher - na verdade estru-

turado por quem se interessava ba-
sicamente pelas mulheres mais abas-
tadas—, a consumidora incluída pe-
las pesquisas nas classes sociais C, D
ou mesmo E começa a ter suas espe-
cificidades estudadas mais profun-
damente pela indústria da comuni-
cação. Isso não significa sua comple-
ta dissociação das integrantes das
classes A e B: os publicitários vêem
nesses dois segmentos do público
feminino muitas características co-
muns, mas sabem hoje que a com-
preensão das peculiaridades das mu-
lheres de menor renda é fundamen-
talpara torná-las alvo de uma comu-
nicação realmente eficaz.

De acordo com Alexandre Bra-
ga, diretor de atendimento da Mc-
Cann-Erickson, há dois grandes
conjuntos de diferenças entre as
consumidoras de maior e de me-
nor renda: aquelas relativas aos
meios e as associadas aos hábitos e
valores. Quando comparadas às
mais abastadas, as mulheres de
menor renda têm, por exemplo,
maior apego a valores mais tradi-

Braga: prazer na geladeira cheia

cionais, como casamento e cuida-
dos com os filhos.

Essa dedicação mais intensa a
esses valores familiares parece refle-
tir-se na própria relação das mulhe-
res de classes C e D com os alimentos,
que delas exigem, relativamente às
mulheres de maior renda, um inves-
timento percentualmente mais ele-
vado. "Elas querem ver suas geladei-
ras cheias, sentem prazer em propor-
cionar fartura a suas familias. As mu-
lheres A/B também se preocupam
com nutrição, mas contentam-se com
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uma refeição mais leve, mesmo por-
que acham que assim não engor-
dam", distingue Braga. Mas ele tam-
bém vê pontos de união: "É possível
falar da mesma maneira com mulhe-
res de quaisquer classes sobre um
tema como vacinação infantil, por
exemplo", cita.

Sua maior inserção em um con-

texto repleto de problemas sociais
torna também a mulher das clas-
ses C e D mais carente de afeto e
reconhecimento, observa Alessan-
dra de Albuquerque, diretora da
conta das Lojas Marisa na agência
Giacometti. Segundo ela, essa mu-
lher se sente gratificada quando
recebe um simples cartão de ani-

versário. "A mulher A/B é mais
atraída pela beleza da comunica-
ção, enquanto a C/D, embora se
importe com esse quesito, tam-
bém quer na comunicação infor-
mações como preço, conforto e
localização", especifica. "A rela-
ção de valor também chama mais
a consumidora de menor renda.

Talvez ela não vá a uma loja ape-
nas porque lá há uma promoção,
mas pode sentir-se mais tentada a
ir se essa promoção estiver real-
mente ocorrendo", acrescenta.

DIFERENÇAS DE TOM
Danilo Janjacomo, diretor de

criação da Ogilvy & Mather, confir-

Postura ambivalente frente à publicidade
Dentre os dez grupos

formados a partir das in-

formações relativas às clas-

ses C, D e E incluídas no

banco de dados do Ipsos-

Marplan, distinguem-se

dois marcadamente femi-

ninos. Juntos, eles englo-

bam mais de metade das

mulheres integrantes des-

se público. Destaca-seini-

cialmente o cluster forma-

do pelas tradicionalíssimas

"Rainhas do lar", com 35% do

total de mulheres C/D/E, seguido

das "Batalhadoras" (16% desse

mesmo segmento).

propaganda vista como pouco confiável

Como o nome revela, as compo-

nentes do primeiro desses dois grupos

colocam a casa e a família como foco

quase exclusivo d e suas vidas, embora

possam também traba-

Iharfora. Além disso, elas

têm nas compras seu

momento d edescontra-

ção, afirma Daina Rut-

tul, diretora nacional do

Ipsos-Marplan.Jáas Ba-

ta lhadoras têm perspec-

tivassociais mais amplas.

"Elas almejam,por exem-

plo, abrir uma empre-

sa", cita Daina.

Segundo ela, tanto

as Rainhas do Lar quanto as Bata-

lhadoras vêem na publicidade uma

importante fonte de informação. Po-

rém, considerando especificamente

as mulheres da classe C, parece

haver uma atitude ambivalente em

relação à propaganda, mostra a

pesquisa realizada em 2003 pelo

Ibope Solution sob encomenda da

Editora Abril. A amostra envolveu 3

mil mulheres das nove principais

capitais do País. Ao mesmo tempo

em que vê na propaganda diversos

atributos positivos, esse target

considera-a pouco confiável. O es-

tudo divide as mulheres da classe C

em dois grupos (ascendentes e não

ascendentes), existindo entre um

e outro diferenças significativas em

itens como o consumo dos meios

revista e internet (ver quadro).

As Rainhas do Lar e as Batalhadoras das classes C, D e E*
Rainhas do Lar-Ganham pouco ou

não têm renda - Baixa instrução (até

ginasial completo)-Concentração maior

nas classes D e E - Caseira, sua atividade

concentra-se em cuidar de plantas, do

jardim e cozinhar - Tem o perfil mais

conservador da sua classe, acha que as

empresas de pornografia deveriam ser

fechadas e que o casal só está completo

quando tem filhos - É a favor do serviço

militar, talvez por ser essa uma alterna-

tiva para resolver o futuro profissional

dos filhos-Os momentos de desconcen-

tração estão nas compras. É ã que mais

relaxa visitando várias lojas, embora

leve o dinheiro contado e não arrisque

nas compras por impulso - Boa parte

delas acha que as mulheres devem tra-

balhar fora

Batalhadoras-Encontra-se numa si-

tuação econômica privilegiada dentro do

grupo em estudo - Idade entre 20 e 44
anos-Instrução de colegial incompletoa

superior completo - Mais presente na

classe C - Divide seu tempo entre ativida-

des do lar e carreira profissional - No

segmento C/D/E, é quem mais lê livros

para fins profissionais e jornais na parte

da manhã. Também lê livros para lazer e

revistas. Não abre mão da internet- Acre-

dita ser capaz de abrir sua própria empre-

sa - Gosta de jantar fora e freqüentar

feiras e exposições-Suaatividadeespor-

tivaésimples: correr/andar; procura man-

ter uma alimentação saudável- Às vezes

gosta de ser pouco convencional e é

muito segura com relação ao dinheiro,

mas diverte-se e relaxa visitando lojas
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ma essa maior importância atri-
buída pelas mulheres de classes C
e D a benefícios concretos, como
preço, na análise da decisão de com-
pra. Mas ele também visualiza ca-
racterísticas capazes de estruturar
o conceito mulher independente-
mente de classes sociais. "Elas se
emocionam, choram ou ficam feli-
zes quase sempre nos mesmos
momentos", diz.Janjacomo situa
as diferenças na comunicação des-
tinada às mulheres de classes A/B e
C/D nas referências e no tom, com
uma linguagem mais elaborada
paraasprimeirasemaisdiretaquan-
do o alvo é constituído por mulhe-
res de renda mais baixa. "Pode-se
usar um recurso como a música
para emocionar esses dois públi-
cos, mas as referências devem ser
específicas. Talvez Billie Holliday
para mulheres A/B e Simone para
mulheres C/D", exemplifica.

O diretor de criação da Ogilvy
também vê nas mulheres C/D

Janjacomo: linguagem sem rodeios

maior preocupação com a amplia-
çãodosbeneficiosdascompraspara
as respectivas famílias, enquanto
naquelas economicamente mais fa-
vorecidas o foco é mais individual.
"Amulher A/Bpode ter um vínculo
mais emocional com as marcas,
pois tem apossibilidade de investir
em uma marca para ela e em outras
para seus familiares.Já a mulher C/
D precisa, em uma única compra,

beneficiar toda a família", justifica.
Isso não significa, porém, ausên-

cia de identificação entre as mulhe-
res de menor renda e as marcas. Pelo
contrário: "Nessepúblicoessaiden-
tificação é fortíssima. Mas, quando
vai comprar uma roupa de marca,
uma mulher A/B talvez se preocupe
mais em saber se ela segue asúltimas
tendências da moda, enquanto a C/
D pondera outros quesitos, como
durabilidade e formas de pagamen-
to", compara Braga.

CONSUMIDORA EXIGENTE
O humor pode ser um eficaz

ingrediente de comunicação com as
mulheres de menor poder de consu-
mo, afirmajanjacomo. "Elas preci-
sam gostar de uma marca, entreter-
se com ela, não precisam de mais
racionalidade em sua vida", explica.
Ele qualifica também o uso de cele-
bridades, desde que atrelado abons
roteiros, como uma receita infalível
para a empatia com esse target. Ele

não vê, na comunicação atualmen-
te destinada às consumidoras de
menor renda, o uso excessivo de
estereótipos e preconceitos—ou ao
menos uso em quantidade superior
àquela encontrada na comunicação
dirigidaaos consumidores maisabas-
tados. "Estereótipos e preconceitos
vão existir sempre. Quantos comer-
ciais não satirizam ricos esnobes
ou mostram o público classe A
como arrogante?", indaga o dire-
tor de criação da Ogilvy.

Mas no processo de elaboração
de uma comunicação realmente
impactante para as mulheres C/D
ainda há um gap, afirma Braga. "Os
publicitários têm pouca vivência
com esse público: não ouvem as
mesmas rádios, têm valores estéti-
cos distintos, não freqüentam os
mesmos lugares", cita. Braga crê
que a comunicação com esse target
melhorou muito nos últimos anos,
embora ainda haja espaço para apri-
moramento. "Observe-se as trilhas

sonoras, por exemplo. Por precon-
ceitos estéticos dos publicitários ou
dos anunciantes, muitas vezes elas
não são compatíveis com esse pú-
blico", especifica.

Alessandra, da Giacometti, tam-
bém constata evolução na comuni-
cação focada nas mulheres C e D.
"Até algum tempo atrás se achava
que esse público não entendia nada,
mas na verdade essa mulher se in-
forma muito", diz. "Ela também
reclama se algo não lhe agrada e
tem uma percepção de valor um
pouco superior à das mulheres A/
B", acrescenta. Para ela, a comuni-
cação destinada às mulheres de
baixa renda já não pode mais ape-
nas divulgar preços, pois essa con-
sumidora está hoje muito atenta ao
quesito qualidade dos produtos e
serviços que adquire. "Ela também
preza o preço, mas acho que a qua-
lidade tem hoje um peso um pouco
maior como fator de decisão de
compra", finaliza Alessandra.

Elas têm a força: a mídia & a mulher
Como poderia eu definir estra-

tégias de mídia com base numa
informação tão simples? Conhecer
apenas o sexo, a classe social e a
faixa de idade não era suficiente
para dirigir com eficácia as mensa-
gens publicitárias ao real segmento
consumidor. As dúvidas não eram
apenas minhas e, sim, de todo o
grupo.

Acompanhávamos atentamen-
te a movimentação da mídia em
todo o mundo. A TV paga já era uma
realidade lá/ora, embora aqui mui-
tos duvidavam, ingenuamente, do
sucesso comercial publicitário das
emissoras segmentadas. A internet
ensaiava suas primeiras conexões,
e muitos aqui insistiam em confun-
di-la com a mais nova versão do
videogame Atari.

Os talk shows customizados,
as diferentes modalidades espor-
tivas, os esportes radicais e a in-
formação segmentada ganhavam
prioridade nas grades das emis-
soras da TV convencional. O rádio
empenhava-se em apresentar no-
vas faixas de ondas, não só pela
melhor qualidade de transmissão,
mas também pela possibilidade da
comunicação segmentada. O jor-
nal ampliava a quantidade de ca-
dernos e suplementos na intenção
de atender ao interesse de impor-
tantes segmentos.

E as revistas, ah, as revistas/
Tomaram conta da situação e as-
sumiram a responsabilidade qua-
se que total do movimento chama-
do segmentação. Editorias especí-
ficasganhavam um representante
impresso, sempre com qualidade,

quer na embalagem gráfica quer no
padrão comercial Diversas catego-
rias profissionais, áreas de interes-
ses específicos, modalidades espor-
tivas, culturais e até musicais, entre
outras, decoravam saborosamente
as bancas e demais pontos-de-ven-
da. As revistas femininas multipli-
cavam-se, demonstrando a verda-
deira força da segmentação e até
como resposta a um outro movimen-
to que, veladamente, mas com muita
/orça, também se manifestava: o
movimento feminino.

As leitoras, embora qualificadas
demograficamen te pelo mesmo perfil
social e etário, já naquele momento
viam-se retratadas em títulos edito-
rialmente voltados para os seus di-
versos interesses. Praticamente to-
das eram contempladas por publica-
ções que hoje, mais do que na época,
entregam o conteúdo editorial na
dose e na medida das suas necessida-
des e expectativas. Mulheres que tra-
balham, mulheres que estão voltadas

para o lar, mulheres com filhos re-
cém-nascidos, mulheres socialmente
ativas, mulheres que praticam espor-
tes, mulheres que/requentam acade-
mias, mulheres politicamenteatuan-
tes, mulheres economicamente ati-
vas e muitas outras qualificações.

O fim da fase da quantidade,
definitivamente, estava decretado.
Mais do que isso, inaugurou-se a/ase
da segmentação e, logo depois, da
fragmentação, da personalização da
mídia. Fases refletidas e potenciali-
zadas na comunicação e, evidente-
mente, no próprio marketing. Nos-
sas dúvidas, ou seja, as dúvidas dos
profissionais de mídia eram substi-
tuídas por interessantes soluções. As
estratégias e os próprios planos só
eram/finalizados após intensas dis-
cussões e grandes reflexões. As pes-
quisas quantitativas eram comple-
mentadas pelas qualitativas. As in-
/ormações comportamentais e psi-
cográ/icas indicavam caminhos e
plataformas estratégicas de mídia
tão envolventes quanto as possibili-
tadas pelo processo convencional de
trabalho. E, às vezes, mais eficazes e
rentáveis. As avaliações dos estatís-
ticos ganhavam o complemento dos
psicólogos, e as avaliações dos pla-
nejadores estratégicos de comunica-
ção ganhavam o complemento dos
sociólogos, No centro, o profissional
de mídia.

As grandes audiências conquis-
tavam a companhia dos canais seg-
mentados. A proposta editorial dife-
renciada, a qualidade do veículo e a
identidade com consumidores espe-
cíficos passaram a destacar canais de
comunicação com a mesma intensi-

dade com que as altas audiências e
circulação geralmente destacam.

Interessante, os movimentos eram
simultâneos. A comunicação em bus-
ca da individualização.eamulher em
busca da maior representatividade
social. Movimentos bem-sucedidos,
vitoriosos. O feminino propunha,
acima de tudo, a alteração de valores,
a mudança de comportamento, novos
hábitos e atitudes.

Por direito ou necessidade, na
busca ou não da realização pessoal,
posicionando-se ou não perante a
família, lá/oram elas ao mercado de
trabalho. E que vitória!

Desafiaram padrões profissio-
nais. Da mão-de-obra especializada,
com muita luta, questionamentos e
discussão, chegaram aos mais eleva-
dos cargos de chefia. Desbancaram
padrões sociais. Da administração
do lar, com muita habilidade, sabe-
doria e perspicácia, interferiram até
no ciclo natural de consumo de pro-
dutos tradicionalmente masculinos,
como automóveis, barcos e, quem
sabe, aviões.

Na comunicação - os meios tra-
dicionais -, embora sem perder o seu
espaço, acelerou a competição. Acom-
panhou a evolução da new media,
dos meios emergentes e emprestou
alguns de seus fundamentais ingre-
dientes. A interatividade, a customi-
zação e a própria plataforma digital
passaram a ser também as suas pro-
priedades.

A mídia de massa, se indispensá-
vel na/ase da quantidade, tornou-se
/undamental na/ase da qualidade. Se
absoluta na/ase da cobertura total,
tornou-se também importante na/ase

da segmentação, notadamentepara
as marcas líderes. Mas o mais inte-
ressante, a meu ver, é que assim
como na comunicação, o movimen-
to feminino também parece não ter
maisfim.

Se a mídia vive intensamente a
f ase da fragmentação da comunica-
ção, a mulher multiplica-se em ati-
vidades, afazeres e responsabilida-
des. Se o veículo de comunicação
absoluto, auto-suficiente, está ain-
da distante, quer pelo ir e vir da
população, quer pelo formato cada
vez mais desprezado pelo conteú-
do, a mulher não tem, na minha
opinião, o seu digno efundamental
representante. Alguns o são, mas
sempre deforma pontual.

A TV tem suas versões, sempre
recheadas com altas e envolventes
audiências. O rádio, o jornal, as
revistas também. Entretanto, a/al-
ta de disponibilidade de tempo, o
interesse por editoriais e assuntos
extremamente segmentados, a ne-
cessidade do deslocamento e até
mesmo a instabilidade da condi-
ção econômica inibem, no meu en-
tender, a total identidade da mu-
lher com um veículo de comunica-
ção apenas.

Por essas e por outras razões é
que acho fascinante o mundo da
comunicação. Em cada movimen-
to, infindáveis oportunidades. E,
se a vida é um movimento constan-
te, imaginem quão rico ainda será
o mundo da mídia.

Vice-presidente executivo
e diretor de mídia da

McCann-Erickson
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