


especialmente para atender às neces-
sidades desse público. Tanto que o mer-

cado publicitário
está se especia-

lizando no assunto. Al-
gumas agências desenvolvem

estudos para compreender os anseios e
motivações do consumidor de menor
poder aquisitivo. "Só atendemos público
de baixa renda na agência. É nosso pa-
pel diminuir as barreiras entre as
empresas e esse consumidor", explica
Renato Meirelles, sócio-diretor da
agência de publicidade Avenida Brasil.
Para ele, a primeira questão é compre-
ender as características que diferenciam
o consumidor da base da pirâmide dos
outros.

A escolaridade é um fator decisi-
vo na hora de se comunicar com esse
público. Segundo ele, a média de

 escolaridade na classe C é de 7,9
anos. Já na classe A é de 12,6 anos.
"E um abismo. As referências cul-
turais da classe A são européias,
globalizadas. As referências das
classes C, D e E são da cultura
popular brasileira", revela. O pu-
blicitário afirma ainda que outros
detalhes do marketing para o pú-

blico de baixa renda são as apostas
na repetição e nas referências estéti-

cas. "Esse consumidor não tem uma
memória de longo prazo, por isso a
necessidade de repetir", fala. Meirelles
diz que a mensagem deve ser didática
porque se a pessoa não entende a comu-
nicação pode achar que está comprando
algo diferente do que foi anunciado e, se
isso acontecer, falará mal do produto.
"Se você não jogar limpo, ela pode se
tornar uma inimiga muito mais cruel do
que aquela que está no topo da pirâ-
mide. A pessoa da classe D vai fazer um
boca-a-boca negativo no raio de influ-
ência dela, que tem abrangência maior

do que a das classes A e B, que busca os
órgãos de defesa do consumidor", ex-
plica. Por outro lado, quanto mais didá-
tica a comunicação maior a chance do
consumidor da classe C falar bem da
empresa ou da marca. "Ele quer divulgar
para a vizinha, a família, os amigos por-
que gostou daquele produto ou serviço",
conta. Meirelles afirma que o boca-a-
boca é realizado por 60% das pessoas
das classes baixas e apenas por 20% nas
camadas mais altas. De acordo com
Ana Cristina Ekerman, gerente respon-
sável por consultoria do Data Popular,
para o consumidor de menor renda
muitas vezes é mais importante ouvir a
opinião de parentes e amigos do que re-
ceber mensagens de um bonito co-
mercial de TV. "O comercial pode atraí-
lo, mas como ele não pode errar e assim
comprometer o pouco que tem, a opi-
nião de quem ele confia tem um peso
enorme", diz.

Há ainda uma outra diferença no
comportamento de pessoas em distin-
tas faixas de consumo. "A pessoa de
renda maior quer exclusividade. Já a de
baixa renda compra para fazer parte de
um grupo; é uma forma de inclusão",
explica Meirelles. Tais particularidades
aparecem não só na linguagem, mas na
percepção visual de cada segmento. "As
lojas para a população de alta renda exi-
bem vitrines com poucos objetos, são
clean e mesmo os anúncios em revistas
acabam sendo minimalistas. A popula-
ção de baixa renda tem aversão à escas-
sez. O 'pouco' remete à pobreza. Daí a
linguagem dos tablóides e das lojas po-
pulares serem visualmente fartas", com-
pleta Ana Cristina.

Flávio Rezende, diretor nacional da
DPZ, diz que a comunicação tem de ter
uma linguagem aspiracional. "Temos de
passar ao consumidor das classes mais
baixas a imagem de um produto que te-

BONADOS

nha identificação com ele. Mensagens
claras e simples de ser compreendidas e
lidas", mostra. Já para Meirelles, é pre-
ciso falar de igual para igual com o pú-
blico de baixa renda. "Durante anos o
mercado publicitário acreditou que fa-
lando para rico você estaria falando para
todo mundo. Mas não é bem assim. O
aspiracional existe, mas é aquele que
está ao alcance das mãos", diz. Para Ana
Cristina, a linguagem diferenciada deve
existir. A adoção de textos curtos e di-
retos e a não-infantilização da comu-
nicação são importantes. Não menos-
prezar ou subestimar a população de
menor poder aquisitivo é outra suges-
tão. O vice-presidente de atendimento
e operações da Y&R, Marcos Quinte-
la, ressalta que é preciso ir além. "Essa
é a classe que pode mudar a história
de uma empresa com o seu poder de
compra em massa. Portanto falar de
fato a linguagem desse nicho é funda-
mental. Mas é preciso ir além, enten-
der seus gostos, costumes e seu código
de comunicação", diz.

BAIXA RENDA = A PREÇO
BAIXO? NEM SEMPRE

Apesar de a diferença econômica
influenciar no momento da compra, os
executivos afirmam que a publicidade
focada em preço não é a única estratégia
utilizada pelo mercado. "O preço com
certeza é uma variável muito explorada
pela propaganda, mas é errado dizer que



é o único fator atrativo. Valores mais
subjetivos, como a sensação de inserção,
valorização e auto-estima, também de-
vem ser focados", indica Ana Cristina.

Segundo ela, o consumidor de baixa
renda tem uma sensibilidade muito
grande ao conceito de custo-benefício e
muitas vezes prefere comprar produtos
de marca, mais caros, porque não pode
errar em suas compras e percebe que
está recebendo maiores benefícios com
produtos já conhecidos. Quintela afirma
que o custo de um serviço ou produto é
algo importante para qualquer classe so-
cial, mas de maneira diferente. "Consu-
midores de maior poder aquisitivo ten-
dem a ser mais perdulários, compram
mais facilmente por impulso. Na base
da pirâmide não pode haver arrepen-
dimento. Há o desejo, mas também há
um traço muito racional em sua com-
pra. Estimular o desejo e gerar a segu-
rança necessária para a compra é a equa-
ção perfeita", aponta.

A questão da publicidade passa por
um viés que vai além das diferenças
entre as classes. "Não adianta fazer pro-
paganda para a patroa se quem decide é

a empregada. A
e m p r e g a d a

doméstica é uma figura que tem renda
de classe D e contato com as marcas da
classe A", mostra Meirelles. De acordo
com o publicitário, o primeiro setor a
conhecer o mercado de baixa renda foi o
varejo. "O varejo tem barriga de balcão.
Foi ele quem primeiro entendeu, deu
crédito e se comunicou com esse con-
sumidor. Agora as indústrias estão cor-
rendo atrás disso, desenvolvendo linhas
de produtos específicos, embalagens
econômicas etc."

Para a executiva do Data Popular,
as organizações ainda estão em fase
inicial de trabalhar com foco nesse fi-
lão. "A maioria das empresas ainda as-
sume que abrangerá esse público com a
comunicação que é feita para os seg-
mentos A e B. O que é mais visto, sem
dúvida alguma, é o varejo alimentar e
especializado anunciar com uma lingua-
gem mais popular. Alguns outros
setores, como construção civil e finan-
ceiras, também fazem um trabalho fo-
cado nesse segmento", fala.

Mais que os produtos populares
anunciados, novos produtos estão sendo
criados para atender à demanda da par-

cela da população de menor renda.
"São linhas de cosméticos, alimentos,

companhias aéreas e opções de tu-
rismo, dentre outros. Mesmo o
conceito de design nos produtos
popularizou-se. O design deixou
de ser um privilégio dos mais
abonados e foi incorporado às ex-

pectativas das classes C e D e às práticas
da indústria", diz Quintela, da Y&R.
Só em 2007 a classe C movimentou
R$ 550 bilhões, segundo dados do Data
Popular. "O caminho da baixa renda não
tem volta. Esses consumidores estão
crescendo. São mais de 11 milhões de
famílias nos próximos dez, 15 anos.
Quem quiser ser líder e vender terá de
atender esse público e conversar com
ele", aconselha Meirelles.

E é o quem vem fazendo já há al-
gum tempo as redes varejistas. Nas Ca-
sas Bahia, o próprio modelo de negócio
permite a experiência e a vivência junto
ao público da baixa renda. "Desenvol-
vemos uma expertise que nos permite
entender os hábitos e as necessidades de
consumo das classes populares", conta
Raphael Klein, diretor de marketing das
Casas Bahia. De acordo com ele, a gran-
de oferta do crédito estimula e possi-
bilita o acesso das classes baixas ao mer-
cado de consumo. "A baixa renda tem o
mesmo desejo de consumir produtos
com tecnologia, qualidade e design das
classes sociais mais altas", conclui.

No Grupo Pão de Açúcar o foco na
classe popular está voltado para as ban-
deiras Compre Bem, em São Paulo, e
Sendas, no Rio de Janeiro. Por meio de
pesquisas, o grupo identifica o que o
consumidor quer em relação a produtos,
serviços e qualidade de atendimento.
Uma das medidas foi a criação da revista
"Compre Bem" que, além das ofertas de



produtos, oferece receitas, dicas e fala do
mundo dos artistas. "E uma revista que
vai completar cinco anos em dezembro
e tem o papel de informar o consu-
midor. Essa classe precisa de informação
para romper a barreira de entrada para o
consumo. Por exemplo, o cliente não
comprava produtos orgânicos porque
não os conhecia e não sabia dos seus
benefícios", fala Vinícius Silva Daniele,
gerente de marketing do Grupo Pão de
Açúcar. Segundo ele, um melhor leque
de informações sobre eletroeletrônicos
contribuiu para melhorar as vendas no
Extra, bandeira do grupo que atende
também a classe C. "Muitas pessoas
estão comprando o seu primeiro com-
putador, mas não adianta apenas
anunciar e mostrar. E preciso ter um
vendedor que explique como funciona,
qual a capacidade do equipamento e
outros detalhes", conta.

MULTICANAIS

Para conversar com esse público as
estratégias ultrapassam os filmes de 30
segundos exibidos nos intervalos co-
merciais da televisão. "A TV funciona,
mas merchandising funciona muito
mais do que os filmes publicitários. O
consumidor tem mais confiança de que
aquele produto vale a pena ser experi-
mentado", comenta o diretor da Aveni-
da Brasil. Ele refere-se às inserções de
produtos feitas em programas, com in-
dicação dos apresentadores. Outro ca-
nal utilizado para merchandising cada
vez mais freqüente são as novelas. No
entanto, Meirelles alerta para os cui-
dados na adequação do produto à his-
tória. "Tem de ter sentido com o con-
texto dos personagens e fazer parte da
história da novela, senão o consumidor
não acredita. A questão não é só qual é
a mídia e, sim, a forma de usá-la".

A internet é mais uma ferramenta
capaz de realizar a ponte entre o mer-
cado publicitário e o consumidor po-
pular. Segundo dados da Interactive Ad-
vertising Bureau Brasil, IAB, a publici-
dade na internet aumentou 45%, che-
gando a R$ 527 milhões em 2007. Mas
ainda é um canal em expansão e recebe
investimentos pequenos se comparados

à publicidade em jornais, revistas,
televisão e rádio. Porém é um mercado
que pode extrair bons frutos, principal-
mente no que diz respeito aos anúncios
e produtos voltados para a classe po-
pular. De acordo com a IAB Brasil, 37%
dos internautas brasileiros no ano pas-
sado eram da classe C e 13% da classe
D. O barateamento dos computadores e
o acesso à banda larga ajudaram a po-
pulação de baixa renda tanto na aqui-
sição dos equipamentos quanto na uti-
lização fora de casa. "As lan houses
hoje estão na periferia, dentro de ba-
res, papelarias, mercadinhos etc. Isso
está garantindo o acesso à rede e tam-
bém o aumento das compras on-line.
E esse movimento não pode ser des-
prezado por nenhuma estratégia de
marketing", lembra Quintela.

Segundo a consultoria e-bit, pelo
menos 45% das compras na internet já
são realizadas por consumidores que
têm renda familiar de até RS 3 mil. Não
é de se estranhar. Conforme o Data Po-
pular, a classe C detém 67% dos cartões
de crédito. Entretanto a rede virtual ain-
da é motivo de receio para a camada
mais pobre. "Esse consumidor tem
preocupações do tipo: Será que vão en-
tregar? Onde eu vou trocar se der pro-
blema? A presença da loja física faz
muita diferença para ele. Nesse caso, a
internet vende a loja física e a loja física
vende a internet", explica Meirelles. O
publicitário ressalta que a web é um
bom instrumento para a pesquisa de
preço, mas que ainda falta para o inter-
nauta das classes C, D e E a experiência
de compra. "Há também muitos termos
em inglês e expressões que ele não
conhece. A linguagem usada na internet
tem de ser muito mais clara para fazê-lo
perder o medo", comenta.

SUCESSO
A chave do sucesso para atingir a

camada da população com renda até
quatro ou seis salários mínimos exige
mais do que apelo do marketing tra-
dicional. "Não basta só conhecer como é
o consumidor, é preciso saber como
vender para ele", fala Meirelles. Para
Quintela, o segredo é a imersão. "Assim

como fazemos pesquisas com jovens ou
com consumidores do mercado de luxo,
é fundamental aprofundar o conhecime-
nto sobre como as classes C e D com-
pram, pensam e vêem a vida. Principal-
mente porque tanto os profissionais do
cliente quanto da agência vivem em con-
dições de vida privilegiada, com recursos
superiores à média da população",
declara. "Essencialmente, o executivo
que faz marketing para esse público
deve entendê-lo. A dissonância cogni-
tiva (diferença do que pensamos que
sabemos e o que realmente sabemos) é
um grande entrave para que produtos e
campanhas sejam feitos com a lógica
popular. A partir de um bom entendi-
mento da dinâmica, dos anseios e das
expectativas desse público fica mais fácil
obter sucesso junto a ele", completa Ana
Cristina. E a população brasileira de
baixa renda que pede passagem para o
acesso a produtos antes só permitidos a
uma pequena parcela da população.
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