
A ascensão da classe C ao mer-
cado de consumo, comprovada
em inúmeros estudos,tem movi-
mentado a área de pesquisa.Pro-
va inconteste foi a mudança pro-
novida no Critério Brasil,com a
subdivisão da classe C, atendendo
a uma antiga reivindicação do se-
tor. Como acontece em momentos
de transformação como este, em-
presas usuárias e fornecedores de
serviços do segmento estão dian-
te de ameaças e oportunidades.

A necessidade de aproximação
com este público tem feito com
que haja maior empenho em en-
tender melhor comportamentos
e atitudes dessa população, por
muito tempo tratada como um
grupo homogêneo, dístinguido
apenas pelo fator renda. Felizmen-
te, os diversos estudos que foca-

lizam este público têm revelado
novas dimensões.

Ramiro Fernandes, diretor de in-
formações de marketing do HSBC,
explica que a instituição tem se de-
bruçado sobre esse universo para
entender melhor suas demandas.
A campanha realizada pela Lo-
sango em 2007 foi baseada num
desses estudos que vêm sendo
realizados.

Os aprendizados têm sido im-
portantes, como, por exemplo, de
que na questão financeira a deci-
são é da família,e não individual,
como acontece nas classes AB; ou
o entendimento de que convivem
com regras sociais singulares,en-
tre muitos outros aspectos rele-
vantes para ajudar as empresas a
definirsuas estratégias mercado-
lógicas.

O HSBC trabalha atualmente
com um painel formado por con-
sumidores com renda de até R$
800,00 — a Fractal é a responsá-
vel pelo projeto — para avaliar
hábitos de consumo e razões de
uso de produtos e serviços finan-
ceiros."Com isso temos consegui-
do acompanharas mudanças de
comportamento desse público
e elas não foram poucas nos últi-
mos cinco anos','revela Fernandes,
citando como exemplo a impor-
tância conquistada pelos planos
de financiamento do varejo, hoje
um das principais frentes de atua-
ção para as instituições interessa-
das em conceder crédito para os

consumidores de baixa renda.

Luciana Marquez,gerente de in-
teligência competitiva e pesquise
daTIM,conflrmaque,com o aque-
cimento da economia,aliadc
à queda de preços,tem crescido
bastante também a penetração
da telefonia móvel nas classes C
e D.Segundo ela,aTIM está atenta
a essas mudanças no mercado e
tem direcionado esforços ao enten-
dimento das necessidades dessas
classes por meio de pesquisas
que suportam o desenvolvimen-
to/lançamento de novos produtos.
Um exemplo é o plano 1, plano
Pré-Pago que permite ao cliente
efetuar recargas a partir de R$ 1,00.
ATIM tem realizado tanto pesqui-
sas contínuas como ad hoc volta-
das para este público.

Lusia Nicolino, gerente de mar-
keting do Terra Networks Brasil,
explica que em seu setor hoje
igualmente existe demanda para c
conhecimento das classes C e D.
A situação é justificável, na medi-
da em que se constata aumente
da penetração de internet no país,
crescimento nos volumes de ven-
das de PCs e também novas pos-
sibilidades de acesso por meio de
outras telas,como a de celular.
"Precisamos identificar temas de
interesse, desenvolver canais com
interatividade, participar do dia-a-
día desse grupo','salienta, afirman-
do que considera que o Brasil tem
grandes institutos, bons profissio-
nais^ tem conseguido desenvol-
ver projetos adequados nessa
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área."0 que me preocupa são
as'experiências'chamadas de pes-

quisa" afirma, criticando "estudos"

nos quais o entrevistador vai à ca-

sa de uma pessoa do target, pas-
sa lá algumas horas,tira fotos e diz

que entendeu tudo."É muito sim-

plório. Há que se ter cuidado em
todas as etapas do planejamento,

que para ser bom precisa começar

com clareza de objetivo','alerta.

No caso da Johnson & Johnson,
a gerente de pesquisa Letícia Car-

neiro da Silva informa que desde
2003 vêm sendo conduzidos di-

versos estudos nessa área focados

em categoria e em segmentos
específicos.Além dos estudos ad

hoc, outra importante fonte de
consulta tem sido o Lotin Pane!.

Numa análise mais genérica

sobre a situação, Letícia considera
que o mercado tem feito boas

aplicações do conhecimento ad-
quirido, caso de Nestlé,Unilever,
a própria J&J e Procter& Gamble,
indicadas como exemplos nesta

área.

Renata de Miranda Ribeiro,

consumer knowledge da Nestlé,
confirma que as classes C e D, em

virtude da população que repre-

sentam e pela importância cres-
cente em termos de potencial de

consumo, são um segmento de

mercado para o qual a empresa
dedica atualmente atenção espe-

cífica.

Hoje se busca na Nestlé uma

abordagem integrada, combinan-

do fontes diversas de conhecimen-
to do consumidor: estudos ad hoc,

informações de painel de consu-

midores, dados internos e secun-
dários. Segundo Renata,os estudos

etnográficos de imersão no dia-a-

dia das classes C e D têm ajudado
a desenvolver um conhecimento

aprofundado dos valores e aspira-

ções, e sobre como eles determi-
nam as dinâmicas de relaciona-

mento e consumo."Descobrímos

outras abordagens além da cria-

ção de novos produtos.
Entendemos o papel que a mar-

ca e a qualidade de produto têm

na vida dessas famílias','enfatiza.

Na Ajinomoto, especificamente

para a linha de temperos/caldos,
tem aumentado os investimentos

em estudos referentes a estas

classes. Atualmente, por exemplo,
está sendo feito um estudo ad

hoc de pré-teste de comunicação

neste target O entendimento da

mensagem deste perfil é diferente
das classes AB.De maneira geral,

as percepções de produto são
outras, as formas de expressar de-

terminada mensagem também,

devido ao estilo de vida, nível de
educação etc.','detalha Marícy Mo-

reira Gattai, gerente de grupo de

marketing da empresa.

Ela acredita que o Brasil ainda

está no início de desenvolvimento
de projetos para esta área, porém

já com uma grande melhora prin-

cipalmente nos últimos anos,

quando os institutos (de pesquisas
regulares e ad hoc) passaram a

apresentar propostas de estudos
estruturados para essas classes,

com recomendações claras de me-

todologias e também do porquê
de se investir nesta área."Entretan-

to, as indústrias em geral precisam

primeiro definir as suas estraté-
gias de negócio para o futuro, en-

tender quais são seus grandes ob-
jetivos para, a partir daí, investirem

estudaras classes CD.Somente

desta forma o produto/servi-

ço a ser lançado (ou aprimorado)
atenderá as expectativas das clas-

ses em questão','avalia.

Richardson Henrique Nelson,

director, consumer & market insights

Latin America da Motorola, pon-

dera que o aumento da demanda
por um maior conhecimento das

classes C&D não é diferente na

área de tecnologia, até porque es-
sas classes têm liderado o cresci-

mento de segmentos como o de

celulares.

A preocupação do executivo re-

fere-se ao entendimento de que
se trata de um grupo bastante

heterogêneo. Ele lembra que hoje

é importante,por exemplo, ir além

do drive preço, entendendo os li-
mites e trade-offs que esse consu-

mídorfazno processo de escolha
de um produto.

Outro ponto significativo, indica-

do por Nelson, é o share ofpocket,
ou seja,é peça-chave na compre-

ensão do processo de escolha a

possibilidade de financiamento pa-
ra aquisição de bens mais caros.

Além disso, é preciso considerar

que o ponto-de-venda se torna

uma ferramenta eficaz para cha-
mar a atenção dessa classe social
e, neste contexto, estudos de ob-

servação nos PDVs são instrumen-
tos valiosos para entender tam-

bém como essas classes compram

e o que as diferencia das demais

em relação ao comportamento
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no ato da compra.'A segmenta-
ção é muito importante para aten-

der a diferentes necessidades e

diferentes maneiras de se relacio-
nar com o varejo','alerta Nelson.

• NOVOS APRENDIZADOS

Para quem enfrenta o desafio

de i ra campo e,mais do que isso,
tem a difícil missão de produzir

o conhecimento necessário para

sustentar as ações das empresas
interessadas em acessar este "novo"

consumidor, não têm sido poucos
os aprendizados.

Entretanto, como salienta Ales-
sandro Janoni,diretor de pesquisas

do Datafolha,é importante lem-
brar que no Brasil os institutos de

pesquisa eleitoral e de opinião,

como o Datafolha,já têm larga ex-

periência na abordagem de seg-

mentos mais populares, que, no
caso, constituem a grande maioria

do universo de cidadãos e eleito-

res do país. Ou seja, o que se po-
tencializou nos últimos anos foi o

levantamento de variáveis referen-
tes ao comportamento de com-

pra e consumo desses segmentos,

antes vistos apenas como parte

do cenário político e social,e ago-
ra"descobertos"como consumi-

dores e integrantes do cenário de

mercado.

Renato Gabriel Fecchio, diretor

da Alfacom,citando um aspecto
indicado também por outros en-

trevistados, salienta a importância

de atentar para a questão da

amostra, uma vez que se trata

de um grupo menos homogêneo
do que os das classes AB."Para que

uma pesquisa considere todas as

possibilidades de divergência de
opiniões dentro das classes C e D,

amostras de maior número de-

vem ser projetadas"adverte.

Com relação às técnicas empre-

gadas, têm sido bastante comuns

nessa área o uso das pesquisas
qualitativas,como as tríades ou os
chamados estudos etnográficos,

importantes para aprofundara

análise de determinadas questões!

A boa noticia, como atesta Mar-

celloGuerra,diretorda Somatório

Pesquisa & Informação, é que
existe maior predisposição, por

parte dos clientes, para usar técni-
cas de investigação alternativa

aos tradicionais grupos de discus-

são e entrevistas exploratórias ou

em profundidade.

Nelsom Marangoni, diretor
do Ibope Solution, insere novas

questões no debate, salientando
que o crescimento da classe C

também tem demandado que se

inclua o target nos demais estu-
dos, não apenas nos específicos

para o segmento. Nesses casos, ele

indica como principais desafios o
acesso ao público (entrar em corti-

ços e favelas não é fácil) e a ques-
tão da linguagem.A melhor solu-

ção,defende,é realizar estudos pre-
liminares que darão subsídios ao

projeto-Outra preocupação é com

o mau uso dos estudos etnográ-
ficos, importantes para a área, mas

cujos resultados não podem ser
generalizados.

Celso Grisi, diretor da Fractal,

alerta para a necessidade de se
aprofundar as análises que vêm

sendo feitas,de modo a captar,por

exemplo, o que existe de consumo
reprimido,qual a ordem de priori-

dades para este público.A preocu-
pação é que, apesar de relevan-

tes, muitas das pesquisas têm se

preocupado excessivamente com

o dimensionamento do targer.Para
chegar a questões como valores e

caminhos futuros,Grisi observa que

será preciso se debruçar sobre va-
riáveis que ajudem a determinar

estilo de vida,o que não poderá
ser feito com questionários-padrão

desenvolvidos de acordo com os
modelos norte-americanos.

Nos estudos realizados,alguns
temas têm se destacado e mere-

cem atenção, como a estratégia
de patrimoniolização ou a aquisi-

ção de bens que ajudam a reduzir

o custo de vida,caso muitas vezes

dos eletrodomésticos."Há muito
por trás de cada ato, não se trata

de uma febre de consumo" adver-

te, acrescentando que é preciso
atentar também para o fato de

que estamos nos referindo a uma

classe bastante desprotegida,sus-

cetível de enfrentar sérios proble-
mas com eventuais flutuações

econômicas.

• EXPERIÊNCIAS VALIOSAS

Apesar de o assunto ter ganhado
mais visibilidade nos últimos anos,

é preciso reconhecer que para di-

versos institutos do país o encon-
tro com a classe C não é exata-

mente uma novidade.

O DataPopular é um dos que

se especializaram nessa área e há

15 anos vem procurando entender

o comportamento desse target.
Pela experiência adquirida, a dire-

tora do instituto, Luciana Aguiar, é
enfática ao defender a importân-

cia da etnografia para um envolvi-
mento mais revelador com o

público.

t
Entre os aprendizados, Luciana

destaca a necessidade de se criar

relacionamentos efetivamente di-
ferenciados com a população de

baixa renda,o que ainda não acon-

tece."Quem quiser volume terá
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que se aproximar desse target,
mas é preciso estaraberto para no-
vas experiências,porque existem
muitas diferenças quando compa-
ramos com a classe AB" sinaliza.

Na Enfoque.principalmente nos
projetos qualitativos, o segmento
é estudado desde 1992.Para driblar
as dificuldades em termos de ver-
balização — que permanece de-
pois de tantos anos,uma vez que
a ascensão social infelizmente
não tem sido acompanhada por
um progresso no campo da edu-
cação —, uma das saídas são as
abordagens etnográficas,com ob-
servação e filmagens nas casas,
além de exercícios projetívos que
usam imagens como estímulo.
Em alguns casos,como explica a
diretora Zilda Knoploch, dependen-
do do objetivo do projeto, é pre-
ciso atrelar a classificação do Cr/ré-
rio Brasil com um nível educacio-
nal básico a fim de se recrutar
pessoas com uma capacidade de
verbalização razoável.

A GfK também tem realizado
produtos qualitativos e quantitati-
vos para a classe C usando as mais
diferentes metodologias, como
discussões em grupo, entrevistas
em profundidade, observações et-
nográficas, testes domiciliares, em
centro! location e por telefone.

Com a experiência de quem
há muitos anos se ocupa do mer-
cado das classes CD, Dilma de A.
Mendes de Almeida, diretora da
LPM, observa que existe por um

lado uma euforia para consumidor,
dada principalmente pela maior
facilidade de crédito,porém as pes-
soas sabem que estão se endivi-
dando e se comprometendo, em-
bora não se sintam seguras no
trabalho."Um aspecto fundamen-
ta! para a comunicação com esse
segmento é saber lidar com sua
baixa auto-estima e necessidade
de atendimento respeitoso e per-
sonalizado" comenta.

Discorrendo sobre as atividades
da QualiBest nessa área, a diretora

Daniela Daud explica que a
experiência com a classe C tem
ocorrido,principalmente,com as
pesquisas realizadas via intemet,o
principal expertise do instituto.
Segundo ela, não há necessidade
de adaptações substanciais, por-
que ao contrário do que muitos
gestores de produto ainda acredi-
tam, hoje a web tem sido acessa-
da com mais facilidade.MA desen-
voltura na participação e a riqueza
desses grupos são muito boas e
nos estimulam a continuar inves-
tindo nesse segmento como ob-
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jeto de pesquisa','ressalta Daud.

Além da internet,a QualiBest

tem apostado também em mobi-
le research, realizadas a partir de

smartphones e PDAs. Em 2007, por

exemplo,foram desenvolvidos pro-
jetos de pesquisas em eventos e

locais de grande circulação de
consumidores das classes C e D,

como ruas,saídas de lojas,estações

de trem, pontos e terminais de

ônibus.

Diva MaríaTammaro de Oliveira,

diretora da Recherche, observa
que o Brasil sempre teve,tradicio-
nalmente, deficiência em pesqui-

sar o público de classes C e D, e a

situação tem melhorado, mas em
sua opinião está longe, como co-

munidade de pesquisa,de expertise
na análise e coleta de informações.

Ela confirma que pesquisar

no próprio hábitat contribui para

construir a compreensão desta
parcela da população, que de for-

ma geral recebe muito bem os

pesquisadores, mostra sem inibição
o que tem em casa e como se

organiza em seu dia-a-dia.

Roberto Secches, diretor da Glo-
bal, chama a atenção para a difi-

culdade de se encontrar pesso-

as dessa classe, com base no novo

critério de classificação, Sfue não es-

teja na periferia da periferia, ou

seja, em favelas."Qualquer casinha
cai na classe C.Como as pessoas

compram eletrodomésticos em
dezenas de parcelas,é preciso re-

ver os critérios','sugere.

Ao comentar a experiência
da Research International com
esse tipo de estudo, a diretora Je-

ni Lima destaca a importância do

chamado"grupo de comadres1'
formado a partir de mulheres da

vizinhança para facilitara aproxi-
mação com o fargef.Ela confirma

que nos ambientes familiares elas

se sentem mais à vontade e são

bastante receptivas, aceitando
compartilhar suas experiências de
consumo.

Jeni reconhece que, pela dificul-

dade de acesso, a execução desse

tipo de projeto é mais onerosa —

muitas vezes, por exemplo, o pes-
quisador cobra mais caro porque
terá que trabalhar em lugares de

difícil acesso —, o que impacta os

custos.T esta é uma área que tem

sido bastante pressionada,em vir-

tude de muitas das decisões esta-
rem hoje concentradas no depar-

tamento de compras','adverte.

Valendo-se da experiência de

quem realiza serviços de campo e

de recrutamento no Nordeste do
país, Ana Elisa Regís,diretora da

Fatorial,concorda que é preciso

conhecer e se aproximar deste pú-

blico, que tem códigos, conceitos
e necessidades diferentes das
classes AB,já conhecidas pelo mer-

cado.'AÍnda estamos aprendendo

com a classe C, assim como ela

aprende com as classes dominan-

tes a consumir"observa,salientan-
do que,com relação aos cuidados

que se deve ter na realização
desse tipo de estudo,o rigortécni-

co é o mais importante, pois é ele

quem garante a qualidade final
dos projetos.

No caso da Fatorial, outro dife-

rencial importante em sua atuação

tem sido o engajamento na comu-

nidade local,viabilizado a partir
do projeto "Abrace esto idéia"que

tem uma mecânica simples, mas

eficiente.A cada job aprovado na
Fatorial é doada uma cesta bási-

ca ou valor equivalente para a cre-
che do Loteamento São Paulo

e São Pedro, localizado no Recife,

que atende 63 crianças de dois a
cinco anos.

Como explica Ana Elisa, a idéia

nasceu do contato diário com as
pessoas que respondiam os ques-

tionários."Entrava nas casas e com-

partilhava as informações e os
problemas que os cercava','conta,

revelando que acabou se sensibili-

zando com a situação e começou
com a doação de alimentos,com

a ajuda dos entrevistadores, inicia-

tiva que evoluí para o"Abrace esta

idéia"'que ajuda a motivar clientes
e colaboradores,formando uma

rede solidária.
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