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Os contrastes da distribuição de

renda no Brasil estão por toda a

parte. As empresas, com marcas

posicionadas entre populares e

de luxo, lutam para assumir posi-

ção de destaque, em geral

fazendo uso de ferramen-

tas de marketing baseadas

no mesmo princípio, mas

adaptadas ao "gosto dos

fregueses".

Por mais que o potencial

de consumo das classes A

e B esteja estimado em US$

200 bilhões, as perspectivas

para as classes de menor

renda, bastante influen-

ciadas pela estabilidade da

moeda e disponibilidade

farta de crédito, são boas

e evoluem ano a ano. De

acordo com a Data Popular,

empresa de consultoria e

pesquisa especializada em

baixa renda, no ano passado

a população das classes C, D

e E, representando 86°/o dos

brasileiros, movimentou R$

512 bilhões. "Não há sentido em

contrapor pessoas pertencentes

a cada classe social. Os consumi-

dores de luxo são contratantes

de profissionais de baixa renda",

enfatiza o presidente do Instituto

de Estudos para a Competitivi-

dade (Insec) e professor de cur-

sos de pós-graduação do Centro

Universitário Senac de São Paulo,

Arão Sapiro. "Uma das estratégias

utilizadas pelo marketing das em-

presas é trabalhar com produtos

mais acessíveis, filhos das grandes

marcas, mas que remetem ao gla-

mour. Hoje, a realidade é que pou-

cos podem pagar por um vestido

Dior, mas muitos já têm condições

de comprar um frasco de perfume

com rótulo da grife", acrescenta.

Para Lourenço Bustani, sócio e

fundador da Mandalah, empresa

especializada em comportamento

e inovação para a América Latina

e que participou de evento inter-

nacional sobre "marketing dos

opostos", realizado pelo Senac-

SP, a tendência é a de convívio

harmonioso entre periferia e alto

luxo. "Com a consolidação da clas-

se média, consumidores de alto

luxo identificaram que haviam se

tornado vítimas da futilidade. Che-

garam, portanto, a um nível maior

de discernimento", argu-

menta. "O confronto está

sendo substituído, grada-

tivamente, pelo convívio.

Comprar por comprar já

não é mais característica

dos ricos. Os pobres, por

sua vez, estão conectados

com as redes de informa-

ção, tirando proveito disso.

Eles têm, sim, consciência

de marca."

Na opinião do sócio e dire-

tor da Data Popular, Rena-

to Meirelles, o crescimento

da importância das classes

populares nos negócios

das empresas é evidente.

"Esse é um mercado que

cresceu R$ 80 bilhões des-

de 2002. Não é possível

ficar indiferente a um pú-

blico que apresenta esse

poder de compra e as empresas

estão investindo para realmente se

posicionar", justifica.

Pelo lado das agências de marketing

existe, segundo o CEO da Ponto

Brand Promotion, Marcelo Heidrich,

uma certa ignorância a respeito de

comportamentos, hábitos e atitu-

des do público de baixa renda. "Nós

já estamos acostumados a vender
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Marcas populares

para as classes A e B. Nosso desa-

fio agora é entender e criar ações

para clientes focados nas classes

C, D e E", diz. "É um mundo novo.

Quando nos aproximamos das clas-

ses de baixa renda compreendemos

que para atingir seus integrantes as

empresas precisam trabalhar muito

em função das comunidades nas

quais eles estão agrupados", ex-

plica. A agência acaba de lançar o

endereço eletrônico www.noticias-

deumacompradora.com.br, com o

objetivo de revelar como mulheres

das classes C e D se relacionam com

produtos e efetuam as compras do

mês. Três consumidoras foram se-

lecionadas para representar esse

universo. Parte da área de Low In-

come, o blog será alimentado com

o registro de profissionais da Ponto

Brand Promotion responsáveis pelo

monitoramento do passo a passo

do processo de compra de cada

consumidora, incluindo opiniões e

comentários emitidos. Apesar de

aberto aos internautas, somente

clientes da agência receberão rela-

tórios com análise crítica e ponde-

rações a respeito de cada visita ao

ponto-de-venda.

Nessa série especial de reporta-

gens em comemoração aos seus

40 anos, a revista Marketing pu-

blica, em duas edições, 40 marcas

voltadas para a grande massa de

consumidores (junho) e 40 marcas

que melhor trabalham o segmento

de alto luxo (julho). ©
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