
cão, movidos pela lógica de que era mais vantajoso
colocar no mercado produtos mais caros, mesmo
que para um público restrito, a base da pirâmide
virou o jogo quando, beneficiada pela estabilidade
econômica dá era do real, seu dinheiro começou a
valer mais. No carrinho de supermercado, biscoito
e iogurte passaram a dividir espaço com os básicos
arroz e feijão. Celular, aparelho de DVD e segundo
banheiro em casa são outros bens de consumo
emblemáticos da nova fase.

Acostumadas aos clientes A e B, as empresas
foram buscar ajuda para saber tudo sobre essas
pessoas, que representam 87% da população. E
que, em 2006, movimentaram R$ 982 bilhões
em compras.

elegada a segundo plano na época em que
indústria e comércio apostavam suas fichas
nas camadas de renda mais alta da popula-



A baixa renda é formada pelas classes C, D e
E que, individualmente, têm uma média salarial
que vai de dois a 10 salários mínimos. Mas a
força de consumo está nas famílias C e D.
Reunido, o núcleo da classe C consegue uma
renda de até 15 salários mínimos. "Para comprar,
a esposa não precisa estar empregada, basta
apresentar o comprovante de renda do marido.
Ao conceder o crédito, as empresas levam em
conta o poder de consumo de todos os inte-
grantes da família", explica o sócio-diretor da
Insearch, empresa de pesquisa de mercado, e
professor da ESPM, Fábio Mariano.

O primeiro mito que cai por terra, no estudo
desse público-alvo, é de que basta derrubar os
preços para abocanhar uma fatia do bolo. Os
especialistas são enfáticos ao dizer que os con-
sumidores fogem como o diabo da cruz dos
produtos considerados "de pobre". Embalagens
feias, quantidade reduzida e aparelhos que des-
montam com o mínimo contato estão condena-
dos a encalhar. "Ao contrário do que diz o senso
comum, o povo não é ingênuo e fácil de enganar.
A empresa não deve acreditar que apenas redu-
zindo os custos de suas mercadorias terá suces-
so com essa camada. Além de preço, eles tam-
bém buscam qualidade", enfatiza a diretora da
Limonade, empresa de estratégia e comunica-
ção, Laura Chiavone.

Responsável pela conta de publicidade das
Casas Bahia por cinco anos, Laura fala com
conhecimento de causa sobre a baixa renda. Para
ela, o caminho das pedras para chegar a essas
pessoas está na comunicação alinhavada. O pro-
duto não precisa ser premium, mas deve ter
benefícios para serem levados ao conhecimento
do público. E ilustra: "ele pode não ter sempre
dinheiro para o Guaraná Antarctica, mas pode
comprar o Dolly. Isso porque essa marca soube
mostrar quais são as qualidades de sua bebida".

Mas falar a língua do povo não é simples.
Recorrer a imagens de Nova York ou aos acordes de
Mozart têm pouco significado para essa faixa da



população que, apesar de estar mais escolarizada
— a classe C tem média de 7.6 anos de estudo —,
ainda não absorve alguns ícones da cultura.

Textos longos e complexos também estão fora
de cogitação. Bem como fórmulas de prestações
complicadas. Falar sobre juros está na moda.
Porém, é necessário mastigar o impacto do índice
no bolso do consumidor. "Atualmente, principal-
mente em comerciais de TV, os varejistas destacam
os juros mais baixos. Se você fala que está cortando
a taxa é porque o consumidor hoje tem noção de
que vai pagar mais caro na compra parcelada.
Portanto, essa informação deve estar clara para que
ele realmente acredite que você está dando uma
oportunidade de acesso ao bem. O melhor exemplo
é o das Casas Bahia", esclarece Laura.

Mensagem objetiva também é, na opinião do
publicitário Duda Mendonça, uma porta de aces-
so à baixa renda. Um exemplo dado pelo marke-
teiro que levou o presidente Lula à presidência, na
palestra sobre o poder das classes C e D no mer-
cado publicitário, foi a campanha do "Pula-Pula"
para a Brasil Telecom. A ação idealizada pela Duda
Propaganda posicionou a Brasil Telecom GSM
como a primeira operadora de uma nova era, mos-
trando a integração da telefonia fixa e móvel.

A agência criou uma oferta de lançamento no
mercado, o "Pula-Pula", um- sistema de pagamento
que modificou a telefonia celular na região aten-
dida pela operadora. Com o "Pula-Pula", o cliente
paga a conta num mês e não paga no outro. "No
filme, o Fábio Assunção apenas enfatizava que o
cliente pagava num mês e deixava de pagar no
outro. Uma mensagem muito mais simples do
que as que eram veiculadas por outras operado-
ras na época", explica Duda.

Entender os valores que norteiam esse
público é outra boa saída. A NBS Comunicação,
ao assumir a conta da Eskala, uma rede varejis-

ta popular de vestu-
ário feminino, teve
de mergulhar nesse
universo. Os resul-
tados foram campa-
nhas direcionadas

ao chamado share pocket — ou seja, em quem
desembolsa o dinheiro na hora das compras.

No dia das mães, por exemplo, o alvo foram
os homens. A pesquisa da NBS mostrou que
eles costumam presentear as mães com eletro-
domésticos por comodidade e segurança. A
estratégia foi, então, pegar no calcanhar de
aquiles dos bons filhos e maridos, a culpa de
quem compra o presente. O slogan da campa-
nha: "É dia das mães, não da dona-de-casa".
"Afinal, qual mãe não deseja ganhar um pre-
sente exclusivo dela", justifica a diretora de
planejamento da agência, Gisela Toledo.

Alicerce de sustentação de muitos lares, a
mulher é uma porta de entrada para a base da
pirâmide. Vaidosa, mesmo despendendo boa
parte do orçamento com a família, não deixa de
usar recursos para uma roupa nova ou no cui-
dado com os cabelos e as unhas.

A professora de Marketing e Comportamento
do Consumidor da ESPM, Cecília Mattoso,
relata que em uma pesquisa etnográfica -
quando o pesquisador estuda a rotina do pes-
quisado — em Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense, foram identificadas mulheres que dei-
xavam de comprar alimentos como chocolates e
cereais para ir à manicure. "O interessante é que a
mulher nesse caso é o fim e o meio da cadeia de
consumo. Pois que faz a unha e o cabelo da madame
é uma mulher de baixa renda" explica.

MAIS INFORMADOS
Com 70% de penetração, a TV ainda é o

melhor canal para falar com a maioria da popu-
lação, diz Luciana Aguiar, do Data Popular,
instituto de pesquisa especializado nas classes
C e D. No entanto, o crecimento do poder de
compra trouxe ao cotidiano da baixa renda
veículos de mídia antes ignorados. Um exem-



pio é o sucesso dos jornais populares O Dia e
Extra, no Rio. Fortes em classificados, são
comprados predominantemente em banca. As
revistas femininas, com preços que chegam até
R$ 2, também são facilmente encontrados nos
salões de cabelereiros da periferia.

Em São Paulo, o sucesso fica por conta dos
jornais gratuitos distribuídos no metrô e nas
ruas. Destak, Metro e MetrôNews possuem alto
índice de leitura — até 4,8 leitores por exem-
plar — e são fonte de atualização sobre as prin-
cipais notícias da cidade e do País.

Os encartes de redes varejistas também se
transforamaram na era da estabilidade econômi-
ca. Fonte de informação preciosa sobre as ofertas
dos supermercados do bairro, agora trazem notí-

cias de serviços, saúde e dicas de trabalho.
A Internet também revolucionou os bairros

periféricos. No Rio, uma pesquisa contou 100 ían
houses na Rocinha e promoções como o Viradão
— pacote promocional nas madrugadas do fim de
semana — são comuns. "Quem quiser penetrar
nesse mundo terá de olhar para todos os lados. A
TV é um forte canal, mas existem outros mais
direcionados, que não devem ser deixados de
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lado" afirma Luciana.
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