
Desde que o auto-serviço (leia-se supermercados) ganhou força nos EUA e depois no
mundo, substituindo o bom dono do "armazém", que o varejo perdeu o contato mais
próximo com os clientes} Esse contato, do tempo do "armazém", permitia ao dono e seus
poucos funcionários conhecerem os nomes, as manias e os humores de cada um de seus
clientes. Pois bem, de lá para cá muita coisa evoluiu, principalmente as ferramentas que
nos ajudam a voltar a entender melhor nossos clientes. Claro, que não mais um a um, mas
de forma segmentada.

Nesse cenário, um dos primeiros e principais indicadores de segmentação é a Classe Eco-
nômica. Muito vem sendo discutido, inclusive, por um grupo de profissionais encabeçado
pela Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (Abep) com o objetivo de alterar a
forma de avaliação do "Critério Brasil 2008", sobre as metodologias utilizadas até então.
Agora, após um ganho real na capacidade de compra (seja pelo aumento de renda ou pelo
acesso ao crédito) por parte dos brasileiros nos últimos anos, resolveu-se por bem dividir
a Classe C em duas; C1 e C2. E será que isso resolve o problema? Primeiro, temos que
identificar qual é o problema a ser solucionado.

Há 10 anos, a chamada Classe C é a responsável pelo crescimento do PIB brasileiro. Está
gastando mais mesmo. E gastando com produtos e serviços tidos até então como su-
pérfluos - cosméticos, "modinha", celular de última geração, cinema, salão de beleza,
TV a cabo, viagens de avião etc. Portanto, entender melhor a Classe C é fundamental
para qualquer empresa que pretende estender suas linhas de produto ou adequar seus
pontos-de-venda.

Mas, se formos observar profundamente pelo "Critério Brasil", dizer que uma pessoa per-
tence à determinada classe social significa simplesmente tentar definir um potencial de
consumo baseado nos bens que cercam essa pessoa (nem posse é, necessariamente). Se
não, vejamos: imaginemos uma família com três filhos, que more num apartamento de
três dormitórios. Provavelmente eles têm mais de uma TV, talvez uma empregada diarista,
pelo menos um carro, um computador e um rádjo, uma geladeira, e assim por diante. Ou
seja, uma estrutura que comporte cinco pessoas. Isso garante a eles pontos suficientes
para serem pelo menos classe B. Já por outro lado, se analisarmos uma pessoa que mora
sozinha num apartamento de um dormitório, com uma TV, um rádio, um computador,
uma geladeira com congelador, uma faxineira semanal e um carro, termos uma pontuação
muito menor que a família analisada anteriormente, o que pode colocar esse indivíduo
na Classe C.

Vamos agora adicionar informações como: para a família - os filhos estão em idade es-
colar, o apartamento é alugado e o carro é financiado em 60 meses. Essas informações
adicionais nos levam a entender que eles têm estrutura de Classe B, mas um potencial de
consumo muito baixo (aumentado pelo crédito), assim como o que imaginamos ser Classe
C; para o indivíduo - é formado há uns três anos, bem colocado no mercado profissional,
com uma renda provavelmente boa (acima de R$ 3.500/mês), significa que o poder de
compra desse indivíduo é muitas vezes maior que o da família.

Assim, a primeira pergunta que precisa ser respondida é qual o potencial de consumo.
Mas isso também não dá todas as informações. Por isso, várias outras perguntas vêm
sendo feitas para determinar o perfil de compra das pessoas, o chamado "estilo de vida".
Isso porque um mesmo potencial de consumo pode levar as pessoas a comportamentos
de compras diferentes. Segundo a segmentação psicográfica da Y&R, chamada de 4Cs
(Cross Cultural Consumer Carachterization), as pessoas podem ser divididas por sete "va-
lores" independente do potencial de compra: transformadores, exploradores, vencedores,
emuladores, integrados, batalhadores e inconformados. Isso faz muito mais sentido para
análises. Principalmente, porque a crescente e disponível oferta de crédito no mercado
aproxima o poder de compra das pessoas - basta vermos as quantidades vendidas de
celulares top de linha, computadores, TV de Plasma/LCD...

Portanto,'dividir a Classe C em duas (C1 e C2) nos ajuda a entender um pouco melhor
.essas pessoas. Mas nãojodemqs esquecer jamais que isso determina muito pouca coisa.
Os hábitoíde compra estão cada vez máís ligaJps aos valores e comportamentos descritos'
nos 4Cs (como status) do que a renda. Precisamos, definitivamente, rever quais são os
problemas reais para sabermos se temos as melhofes respostas.
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