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Sexta-feira, 2 de fevereiro, 9 e meia da manhã. Um micro ônibus deixa a agência de 
publicidade NeogamaBBH, com 25 profissionais, jovens, a bordo, rumo a uma experiência 
inusitada: passar um dia na pele de um consumidor de baixa renda.   
 
A primeira tarefa do dia: fazer a compra da semana para uma família fictícia de pai, mãe e três 
filhos, no Supermercado Solar, na Vila Veloso, em Osasco. Mais conhecido como mercadinho, o 
Solar é um daqueles supermercados de vizinhança, pequeno e com a fachada coberta por 
cartazes, feitos à mão, com as ofertas da semana.   
 
Na porta do Solar, divididos em equipes, os funcionários da agência recebem R$ 80 para 
comprar alimentos, produtos de higiene e limpeza. Em um dos grupos a discussão é se 
compram ou não guardanapos de papel e quantas caixas de leite bastam para a semana. 
Discutem também se vale a pena comprar um papel higiênico "tão ruim", só porque é mais 
barato.   
 
Para não alongar ainda mais os debates, cedem ao argumento de um membro do grupo e 
compram três frascos de desodorantes - um com embalagem cor-de-rosa para a mãe, um para 
o pai e outro para o filho de 16 anos. O "Adolescente precisa de desodorante", justifica um 
deles e todos concordam. "Faltou filtro de papel para o café", lembra alguém. "Baixa renda não 
usa filtro de papel. Usa coador de pano", responde outro.   
 
Enquanto os funcionários da agência vivem a realidade do consumidor de baixa renda, uma 
cliente real do mercadinho Solar, Katia Ramos de Souza, atendente de cantina em um colégio 
da redondeza, recebe a mesma missão: fazer as compras necessárias para uma semana com 
R$ 80.   
 
As equipes têm 30 minutos para cumprir a missão - tempo estimado que a mãe de 
"mentirinha" dedicaria às compras. Tempo esgotado. Lá vão as quatro equipes apresentar suas 
compras a quatro consumidoras "de verdade", selecionadas por Pablo de Arteaga, diretor de 
atendimento da Neogama e coordenador do treinamento. O resultado não chega a ser 
catastrófico mas mostra que uma coisa é interpretar números e estatísticas. Outra, bem 
diferente, é viver o dia-a-dia de quem precisa esticar um orçamento apertado para satisfazer 
as demandas da família.   
 
Marlene de Oliveira, viúva, 46 anos, desempregada e com cinco filhos - três dos quais vivem 
com ela - tem renda mensal de R$ 800. "Tem mês que vem mais, tem mês que vem menos. A 
gente vai administrando". Foi pelo perfil de "administradora" que Arteaga a escolheu para 
avaliar o desempenho dos funcionários da agência.   
 
"Eu tirava o refrigerante e colocava suco em pó que é mais barato. Também não compraria 
dois frangos para uma família de cinco pessoas. Um só dá. E pra que três desodorante?" 
Alguém da equipe explica que é um para cada membro da família. "Um só pra todo mundo tá 
muito bom", diz Marlene com um certo ar de deboche. E vai tirando coisas "de rico" dos 
carrinhos. "Tem um óleo mais barato que esse", diz ela, "gelatina e biscoito pode comprar, 
mas têm que ser mais baratos", sentencia, encerrando seu veredito.   
 
 
No quesito orçamento, as quatro equipes da Neogama perdem por pouco, mas ninguém 
consegue ficar nos R$ 80 estipulados. A consumidora Kátia Souza comprou todos os produtos 
necessários e estourou o orçamento em apenas 36 centavos.   
 
Ninguém está decepcionado com o próprio desempenho. Afinal, estão ali para aprender. E 
aprendem, entre outras coisas, que "mistura", no linguajar da classe C para baixo, não é 
mistura para bolo. É o complemento ao arroz com feijão. "É o bife, o frango, a carne", explica 
Arteaga.   
 



Próxima parada: Mercado Municipal de São Paulo. Com R$ 10 na mão, cada um tem que 
almoçar e ainda guardar dinheiro (R$ 2,50 mais precisamente) para pagar o passe do Metrô 
até a rua 25 de março, onde o treinamento continua à tarde. "Quem não separar os R$ 2,50 
do Metrô vai a pé", avisa uma pessoa da coordenação. "E não vale colocar dinheiro do bolso 
para comer", emenda.   
 
Almoçar com R$ 7,50 parece uma missão impossível. E é mesmo. O Mercado Municipal é 
famoso em São Paulo por seu suculento pastel de bacalhau e pelos portentosos sanduíches de 
mortadela. Proibitivos. Ambos custam mais do que a verba disponível se se contar o 
dinheirinho para o refrigerante. "Acho que vou comer um pastelzinho de carne mesmo. Pelo 
menos dá para tomar um 'refri' e salvar o passe do Metrô", diz uma das funcionárias da 
Neogama.   
 
Barriga cheia - ou quase - a turma segue para a meca do consumo da baixa renda. Na rua 25 
de março, no centro da cidade, a tarefa é substituir um camelô por 15 minutos e tentar efetuar 
uma venda. "Moço, a gente é estudante e tem que fazer um trabalho pra faculdade. Posso 
ficar no seu lugar e tentar vender? São só 15 minutos".   
 
Felix Huaman não pensa duas vezes e livra-se rapidamente dos conjuntinhos de camiseta e 
calção de times de futebol para crianças. "Vai em frente". Fica de longe, observando e 
comentando os erros de abordagem da candidata à vendedora ambulante. "Olha só. Ela diz 
'moço quer comprar essa roupinha'? Desse jeito não vai vender nada. Tem que ir em quem 
está com criança no colo. Aí você chega e pergunta pra criança pra que time ela torce. Se for 
Corinthians e você estiver com uma roupa do Palmeiras, já esconde a palmeirense e põe a 
corintiana em primeiro. Entendeu? Faz umas graças com o menino, fala que o time dele é o 
melhor e só depois oferece a mercadoria pro adulto. Entendeu"? A profissional da Neogama 
vende, finalmente, um conjunto do Corinthians, por R$ 10.   
 
Huaman é peruano está há 11 anos no Brasil e sete na 25 de março. Começou vendendo 
pijamas do Mickey, da Turma da Mônica e há cinco anos mudou para uniformes de futebol. 
"Uma camisa oficial custa muito caro e o pessoal que vem comprar aqui não tem dinheiro. 
Minha mercadoria é uma boa alternativa. E não é pirata. É fabricada aqui no Brasil mesmo", 
diz ele, que não quer ser fotografado. "Não é bom chamar a atenção".   
 
Em dias de semana, Huaman vende em média cinco conjuntos. Nos sábados vende o dobro e 
os conjuntos de blusa e calção do Corinthians são os campeões. "É complicado porque as 
empresas grandes têm dinheiro pra fazer propaganda. A gente não. A gente só tem o carisma 
pra convencer o comprador", encerra ele, antes de reassumir seu posto de camelô.   
 
O próximo destino, e tarefa, é visitar a rua José Paulino, na região central da cidade, e 
comprar uma roupa por R$ 20. "Foi a parte mais fácil", diz uma das participantes do 
treinamento que comprou uma "blusinha e uma sainha, bem 'simplinhos'".   
 
São 17 horas e a turma parece cansada. A temperatura média na cidade não esteve abaixo 
dos 30 graus em momento algum e, depois do almoço, todos tiveram que andar sob um sol 
escaldante por ruas muito movimentadas, como a 25 de Março ou a José Paulino. Um outro 
mundo. A avaliação de Arteaga é positiva: "É uma forma de não deixar que o conhecimento se 
torne algo estático e empoeirado." 
 

 
Leia mais: 
 
Lava roupa com Omo e viaja de Tam  
 
Aos 53 anos de idade, Edmilson Dantas de Lima é um bem-sucedido empresário do ramo da 
gastronomia. A exemplo de seus pares, não gosta de falar em números e portanto, não revela 
o faturamento de sua empresa. Mas diz que vive bem, numa casa própria, faz questão de 
dizer, com três suites, churrasqueira e espaço para construir uma piscina.   
 



No inventário de Edmilson entram ainda TV de plasma, computador e dois carros na garagem - 
um dele e outro da filha de 26 anos. "Tenho um 'pariuende' e a minha filha tem um 
'pariodiventu'". É difícil entender a que carros Edmilson se refere e só depois de várias 
tentativas descobre-se que ele tem um Pálio Weekend e um Pálio Adventure, modelos 2006.   
 
Edmilson chegou à São Paulo faz 30 anos, vindo do Rio Grande do Norte. Trabalhou como 
ajudante de pedreiro e numa tecelagem, onde teve um dedo decepado -"que nem o do Lula".   
 
Há dez anos estabeleceu-se no Centro de Tradições Nordestinas, na zona norte da cidade. É 
um espaço que "ferve" aos finais de semana, quando nordestinos que vivem em São Paulo 
matam a saudade de casa. Edmilson tem uma lanchonete no Centro e não sabe dizer quantos 
baião-de-dois, buchada de bode e doses de rum Montilla vende por fim de semana.   
 
A equipe de funcionários da Neogama, que foi às ruas para conhecer de perto o comprador de 
baixa renda, entrevista o empresário. "Quando você vai comprar sabão em pó que marca 
escolhe, Edmilson"? "Omo", diz, sem pestanejar. "Mas Omo é mais caro", argumenta um. "Mas 
é melhor", rebate Edmilson. Em 2006 ele viajou a Natal. Foi de TAM. "Mas a Gol é mais 
barata", diz um entrevistador. "Mas a TAM é melhor", afirma Edmilson. Oriundo da classe de 
baixa renda, Edmilson conseguiu "vencer na vida". Não tem instrução - "estudei tão pouco que 
nem vale a pena falar" - mas tem poder aquisitivo e compra marcas de primeira linha. Não 
sabe pronunciar o nome do que tem na garagem, mas tem dinheiro para comprar um modelo 
2006. "À vista".   
 

 
Leia mais: 
 
Nestlé fez seus executivos viverem dois dias na periferia  
 
A experiência de tirar os executivos do escritório e levá-los para sentir a realidade das classes 
de baixo poder aquisitivo, foi vivida por 50 profissionais da multinacional suíça Nestlé em 
junho de 2006. O grupo mesclava profissionais de marketing, vendas, pesquisa e atendimento 
ao consumidor.   
 
Eles passaram dois dias vivendo com famílias da periferia de São Paulo, Rio, Porto Alegre e 
Recife. Chegavam por volta das 8 da manhã e só saiam da casa pesquisada depois das 17 
horas. "Só não dormíamos lá por falta de espaço. Fiquei numa casa, em Itaquera (Zona Leste 
de São Paulo), em que toda a família, pai, mãe e três filhos, dormia num quarto só", lembra 
Johnny Wei, diretor de regionalização e novos negócios da Nestlé.   
 
"Desconhecer a população de baixa renda é estar desconectado do mercado. Porque essa 
população é o próprio mercado", afirma Wei. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 fev. 2007. Tendências & Consumo, p. B4. 


