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Hoje, já são 86,2 milhões de pes-
soas, ou 46% da população brasileira
(em 2005, era o equivalente a 34%), fa-
zendo parte da classe C.

Por causa dessa ascensão social, ha-
verá mais dinheiro entrando para o cai-
xa das empresas que estiverem prontas
para atender esse novo consumidor. A
questão é que não há profissionais su-
ficientes especializados em lidar com o
nicho, que cresce principalmente nas
indústrias de alimentação, construção
civil, automóveis, higiene e limpeza e
eletroeletrônicos. É o pessoal da clas-
se C também que mais se submete -—
por necessidade — às taxas de juros
mais elevadas do mercado, e por isso
é desejado por financeiras e empresas
que vendem a prazo. As incorporado-
ras Agra e Cyrela foram duas das que
lançaram braços para vender imóveis
mais baratos, pensando nessa turma.
A primeira comprou recentemente a
Asacorp, que vende casas por 65 ooo
reais, a segunda lançou a Living, para
vender especificamente para a classe C.

OUTRO MUNDO
Aliás, classe C não é o termo mais

aceito dentro das companhias que
põem o olho nesse público. "Nunca
nomeamos o consumidor como 'clas-
se C' ou falamos em produtos econô-
micos, mas em classe aspiracional",
diz a publicitária Camila Carvalho, de
25 anos, que trocou o segmento pre-
mium pelo popular dentro da agência
Eugênio, de São Paulo, responsável pe-
la nova marca da incorporadora Cyre-
la. Camila fez a mudança na hora cer-
ta. A Living lançou 12 ooo unidades ha-
bitacionais no ano passado e lançaria
16 ooo esse ano, mas já ajustou o nú-
mero para 25 ooo unidades. Para se si-
tuar entre esses compradores, Camila
leu muito, participou de seminários e,
principalmente, passou a visitar a vi-
zinhança das obras, os estandes e lo-
jas onde as unidades são vendidas e
os locais em que circulam os poten-

ciais clientes. Em menos de um ano,
aumentou sua equipe de um para oi-
to funcionários e triplicou seu salário.

"Faço muito trabalho de campo", diz
Camila, referindo-se a essas andanças.

Na área de alimentos, há três anos a
suíça Nestlé montou uma equipe com
a missão de desenvolver estratégias
de venda para pessoas que até pouco
tempo atrás não compravam cereais
matinais, por exemplo. Baseado em
seu escritório em São Paulo, o grupo
tem hoje 11 profissionais com forma-
ção em administração e especialização
em marketing, alguns contratados gra-
ças à experiência em desenvolver ne-
gócios para baixa renda. "O profissio-
nal vai mergulhar num mundo que
não é o seu e vai freqüentar obrigato-
riamente comunidades carentes para
estudar seu público potencial", diz o
diretor de vendas da empresa, Wester-
man Geraldes. Esse estudo da Nestlé já
deu dois bons frutos: a venda porta a
porta feita por vendedoras que acabam
servindo como consultoras da equipe
e a distribuição maior de produtos da
empresa em mercadinhos de bairro.

SEM GLAMOUR
Um dos aspectos de se trabalhar

para esse novo mercado é abrir mão
do status que algumas áreas têm, co-
mo tecnologia ou consultoria de ges-

tão. "O executivo brasileiro tem pre-
conceito contra esse público", diz Gui-
lherme Plessman Tiezzi, professor de
marketing na pós-graduação do Ibmec,
instituição de ensino de São Paulo. "É
uma faixa que não traz glamour", diz.

"Nos MBAs ainda não se estudam cases
da Casas Bahia, por exemplo", diz Gil-
berto Guimarães, presidente da con-
sultoria BPI no Brasil, que tem escri-
tório em São Paulo. As escolas de ne-
gócios ainda têm foco nas empresas
que miram nas classes mais ricas. Uma
exceção nas instituições de educação
é a Fundação Getulio Vargas, que re-
centemente realizou um seminário
sobre varejo para a classe C. Como as
empresas já estão percebendo, quem
almeja uma oportunidade aproveitan-
do a ascensão da classe C precisa dei-
xar de lado a visão tradicional do mer-
cado, como fizeram Cyrela e Nestlé.

A formação sólida, portanto, per-
de um pouco de sua importância
diante da necessidade de atributos
pessoais. "É preciso ter abertura pa-
ra lidar com uma cultura diferente
e capacidade de abarcar outros mo-
delos mentais", diz Haroldo Torres,
da consultoria Data Popular. Por is-
so, a maioria das corporações está
tratando de desenvolver expertise
em casa. "Principalmente nas áre-
as de vendas e comercial", diz Cláu-
dio Garcia, presidente da DBM, con-
sultoria de recolocação de São Pau-
lo. Segundo a empresa, ainda exis-
tem dificuldades ao fazer essas con-
tratações por causa da falta de gen-
te com essa especiização.

Há outros países que podem ser-
vir de referência para esse novo profis-
sional. Para ter uma idéia, índia e Chi-
na lançaram no mercado 500 milhões
de consumidores nos últimos anos.
Olhando para eles—e para a subida dos
números brasileiros no que diz respei-
to à chamada classe aspiracional —, de-
duz-se: quem se preparar agora vai ga-
nhar espaço em diversos segmentos. O
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