
MÍDIACLASSEC,
OPORTUNIDADECLASSEA
A ASCENSÃO DA CLASSE C REPRESENTA UMA SÉRIE DE NOVAS OPORTUNIDADES PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICA-

ÇÃO. SEJA PORQUE OS ANUNCIANTES TENDEM A DIVERSIFICAR SEUS INVESTIMENTOS OU PORQUE.COMO TODOS ESPERAM.

ESTE MOVIMENTO PODE AJUDAR A AUMENTAR O NÚMERO DE EMPRESAS QUE EMPREGAM USUALMENTE O MARKETING
E A COMUNICAÇÃO EM SUAS ESTRATÉGIAS. ISTO SIGNIFICA QUE O MERCADO PUBLICITÁRIO TENDE A ELEVAR SEUS

PATAMARES EM TODAS AS DIREÇÕES. BENEFICIANDO TODOS OS ENVOLVIDOS NESTA CADEIA. É ÓBVIO QUE NADA DISSO

OCORRERÁ DE UMA HORA PARA OUTRA E NEM SEM MAIORES TRAUMAS. AO LADO DOS MUITOS DEBATES QUE TEREMOS.
SE TUDO DER CERTO. PARA ORGANIZAR AS BASES DESTE CRESCIMENTO. FIGURA O APRENDIZADO NECESSÁRIO PARA

ATENDER ÀS DEMANDAS DESTE "NOVO CONSUMIDOR'.'COMO EVIDENCIAMOS NESTA REPORTAGEM — PARA A QUAL
ENTREVISTAMOS 25 EXECUTIVOS DE EMPRESAS ANUNCIANTES E DE VEÍCULOS — ALGUNS MEIOS TÊM SE DESTACADO

NA BUSCA DESSE CONHECIMENTO. MAS AINDA HÁ MUITO A SER FEITO.

O aumento da classe C no Brasil

tem sido comprovado por uma

série de dados econômicos e pes-

quisas. A história não começou

agora, e se os ventos continuarem

soprando a nosso favor, deve se

acentuar nos próximos anos.

Se isso ocorrer, é nossa chance de

romper de vez a barreira do subde-

senvolvimento. Os especialistas

garantem que, ao contrário do que

aconteceu em outros momentos,

não se trata de um movimento

pontual, uma onda, pois há indí-

cios de que temos um cenário

mais consistente, pelo menos no

que se refere à redução das classes

D e E.Segundo as estimativas, nos

dois últimos anos mais de 20 mi-

lhões de brasileiros saíram das ca-

madas sociais mais baixas, alcan-

çando a classe C.

Ela é a porta de entrada para

o mercado de consumo e,como

tem comprovado o empresariado,

representa uma excelente oportu-

nidade para o desenvolvimento

dos negócios, seja por causa do

volume, bem mais interessante, ou

em função das possibilidades de

financiamento, que ampliam a

possibilidade de dispêndio.

Segundo o estudo Observa-

dor2008,feito pela Ipsos sob en-

comenda da financeira do grupo

francês BNP Paribas,a Cetelem,
hoje são 86,2 milhões de pessoas

na classe C, o equivalente a 46%

da população brasileira (em 2005,

a participação delas era de 34%).

As faixas D e E,que representavam

51% da população em 2005, agora

respondem por 39%.

Como era de se esperar, a ascen-

são deste público significa novos

desafios para as empresas e, con-

seqüentemente, para os meios de

comunicação, que devem se pre-

parar para atender às novas de-

mandas.

E elas não devem ser poucas.

Pesquisa realizada pelo TGl-Target

Group lndex,do Ibope Mídia mos-

tra que mais da metade dos brasi-

leiros que pretendem comprar casa

própria no próximo ano pertence

à classe C.E a expectativa é que o

aquecimento do setor imobiliário,

que já é real, movimente cada vez

mais o segmento de materiais de

construção.

Independente do setor, os anun-

ciantes estão atentos a essa mo-

vimentação. Edson Shinohara.dire-

tor de mídia da Kraft Foods,ex-

plica que a classe C sempre esteve

presente nas estratégias de marke-

ting da empresa, que nos últimos

anos tem aprimorado seu trabalho

nessa área, desenvolvendo produ-

tos específicos."lsso tem ocorrido

não somente pelo aumento de

sua capacidade de consumo, mas

também com o intuito de permi-

tir o acesso a determinadas cate-

gorias de produtos nas quais a en-

trada era restrita, em decorrência

da relação custo-benefício" co-

menta.

Ao refletir sobre as diferenças

encontradas nesta classe C emer-

gente, Shinohara chama a atenção

para o fato de que hoje não existe

preocupação somente com a qua-

lidade dos produtos e a relação

custo-benefício, mas também com

os investimentos e as ações das

empresas no âmbito da respon-

sabilidade social e da sustentabi-

lidade.

Cintia Santos, senior manager

da Avon, explica que a empresa

também sempre foi voltada a esta



classe, uma vez que tem produ-
tos com preço acessível,democra-
tizando a beleza e oferecendo
oportunidades a todos (tanto de
consumo quanto de ganho, por
exemplo, se a consumidora quiser
ser uma revendedora)."0 mais im-
portante é entender às necessida-
des e desejos deste novo consu-
midor, procurar adequar o meio
e a mensagem para este público,
saber qual a melhor forma de ser
relevante dentro de um sem fim
de opções de produtos e serviços
oferecidos"considera a executiva,
lembrando que a"nova"classe C
tem desejos latentes que foram
reprimidos por muito tempo."An-
tes.comprarum produto antiidade,
por exemplo, não era prioritário.
Hoje a consumidora pode se per-
mitir uma indulgência como essa,
aumentando sua auto-estima, sem
comprometer outras necessida-
des básicas suas e de sua família"
acrescenta.

No caso específico da mídia,
Cintia entende que temos muitas
oportunidades não exploradas
ainda, principalmente quando se
pensa nas características do novo
target."É preciso entender o movi-
mento do acesso à celular e inter-
net, por exemplo, adverte.

MarcusTrugilho, gerente de
comunicação e propaganda da
Sony, revela que a empresa vem
buscando conhecer e entender
mais profundamente os compor-
tamentos de consumo e os dife-
rentes estilos de vida dos consu-

midores da ciasse C e, a partir daí,
desenvolver produtos que possam
atendê-los tanto na questão do
custo quanto na da qualidade e
da tecnologia, pois entende que
independente do nível de renda,
todo consumidor busca e tem di-
reito a ter um produto de alta qua-
lidade. Assim,o que varia é a quan-
tidade de recursos de cada mo-
delo, não a qualidade final.

A Sony tem produtos voltados
para este segmento: câmeras digi-
tais Cyber-shof,som automotivo
Xplod,som residencial Genezi e re-
produtores de música digital por-
tátil Walkman.

Ao avaliar as diferenças existentes
entre os consumidores atuais e os
de alguns anos atrás,Trugilho ob-
serva que são as mesmas que va-
lem para todos os targets, ou seja,
hoje eles estão mais bem informa-
dos, têm acesso a diferentes opi-
niões não apenas do Brasil, mas de
todo o mundo, e mais consciên-
cia das opções disponíveis no
mercado.

Sobre a adequação dos meios
de comunicação, ele acredita que
a maioria deles pode atender a
este mercado, pois o que conta é
a relevância e o alcance."Se pen-
sarmos em internet, seguramente
é um meio que pode conversar
na língua deste segmento.Todavia
o alcance e a penetração ainda
são relativamente baixos se compa-
rarmos com a TV aberta.por exem-
plo.Mas é uma mídia que vem
crescendo em importância nesse
mercado. Os mais eficientes nes-
se contato são TV aberta, revistas,
jornais,rádio e,ganhando impor-
tância, a internet "indica, comentan-
do que, além disso, outras formas
de mídia diferenciada,como pro-
duct placement, merchandising
e apoio da imprensa em testes de
produto, informação editorial etc.
também ajudam a dialogar com
essa faixa do mercado.

Carlos Augusto Nascimento, da
Ajinomoto, enfatiza que atualmen-
te há um movimento na empresa
voltado para um melhor entendi-
mento do perfil desse consumidor.
"Temos algumas pesquisas, até
porque muitos produtos da Ajino-
moto, como sua linha de tempe-
ros de baixo custo (incluindo o
próprio Sazón, Já nasceram dire-
cionados para esse público. Porém
queremos nos aprofundar ainda
mais nesse universo, na medida
em que a classe C vem passando
por algumas mudanças importan-
tes, em especial em função do
acesso ao crédito e,conseqüente-
mente, aos bens de consumo"
confirma o executivo.

• MAIS DIVERSIDADE

Uma das mudanças guando se
reflete sobre o comportamento
de consumo da"nova"classe C é o
fato de não podermos tratá-la de
modo homogêneo."0 consumo
hoje é mais flexível, propiciando-
nos maiores oportunidades de
negócios" salienta Nascimento.

Eliane Vilches, da Alpargatas,
também julga que se trata de um
público mais exigente, que não
aceita produtos com menor quali-
dade.

Ricardo Monteiro, gerente de
mídia da Reckitt Benckiser, ob-
serva que para as indústrias de
produtos de consumo de massa, a
comunicação com a classe C não
vem de hoje, mas é um aprendiza-



do constante. No caso da Reckitt
Benckiser,ele esclarece que a
empresa não diferencia suas cam-
panhas por nível socioeconômico.
"Nossos produtos são de qualida-
de premium e as campanhas bus-
cam criar um aspiracional que
mostre este valor de forma clara
ao consumidor"argumenta, acres-
centando que como o índice de
pessoas com capacidade para ler
e interpretar textos no Brasil conti-
nua muito baixo (cerca de 26%),
o fator determinante em uma co-
municação eficaz é a clareza da
mensagem com alcance e fre-
qüência adequados aos objetivos
de neqócio.

Por entender que, genericamen-
te, a classe C cultiva aspiracionais
sobre produtos de consumo se-
melhantes aos das classes A e B, a
diferença ocorre, como salienta
Monteiro, nos momentos em que
temos uma melhoria no poder
de consumo."Aqueles que se des-
pontam financeiramente dentro
deste nível socioeconômico pas-
sam a consumir produtos que ou-
trora não eram alcançáveis.Assim,
enquanto fabricantes,procuramos
oferecer nossas soluções para
aqueles que têm maior probabili-
dade de se tornar consumidores
de nossas marcas" informa.

• MÍDIA ADEQUADA

No caso específico da mídia, os
meios de comunicação mais pre-
parados para atender às demandas
deste novo público são natural-

mente os de massa,como a te-
levisão e o rádio, além da revista,
segmentada, porém integrante do
rol dos meios tradicionais e que
tem se portado muito bem diante
do desafio de extrapolar suas
possibilidades.

Nascimento é um dos que acre-
ditam que o mercado ainda care-
ce de aprimoramento em alguns
nichos de comunicação, especial-
mente no que diz respeito à inter-
net."Cada vez mais, os consumido-
res da classe C estão se conectan-
do à rede, e a tendência natural
será abordá-los por meio da web
2.0. Mas ainda estamos longe de
atingir um formato ideal de comu-
nicação nesse campo.As agências
estão centrando esforços nesse
sentido, porém ainda não alcança-
ram um modelo adequado.O mes-
mo acontece em relação às pes-
quisas,que ainda não apresentam
o valor que se espera" acredita o
executivo.

Eliane também chama a atenção
para o papel que a internet pode
representar neste novo ambiente,
principalmente no que diz respeito
à criação de oportunidades para
atingir os jovens da classe C.

Monteiro concorda que para co-
municar com a classe C,a grande
massa da população,televisão
aberta é um dos destaques, mas
ressalta que a definição otimizada
dos meios depende de três fatores:
características comportamentais
do público-alvo,mensagem da
campanha e objetivos de negócio.
Nesse sentido, vários meios se
aplicam, como o rádio, a mídia ex-
terior, a revista e até a internet, de-
pendendo da combinação dos
três fatores.

Na visão de Monteiro, os veícu-
los em geral têm aprendido mais
sobre o negócio do anunciante e
contribuído de forma cada vez
mais eficaz.Entretanto,se tivermos

um aquecimento maior da eco-
nomia,ele julga que poderemos
ter problemas com a saturação dos
meios tradicionais advindos da
demanda adicional.

Da parte dos veículos de comu-
nicação, como era de se esperar,
por enquanto não existe preocupa-
ção quanto ao fator saturação. Pelo
contrário, estão todos muito oti-
mistas.

Willy Haas Filho, diretor da Cen-
tral Globo de Comercialização,
observa que a expansão da classe
C e a conseqüente sofisticação de
seus hábitos de compra beneficia
vários setores da economia,tais
como produtos de consumo,semi-
duráveis, eletroeletrônicos e auto-
móveis, entre outros.

Ele confirma que no que se re-
fere ao mercado publicitário, a TV
aberta será a maior beneficiada,
já que os setores de consumo de
produtos de massa respondem
por70% da receita de publicidade
na mídia."E a Rede Globo,em es-
pecial,devido à sua capacidade de
cobertura, eficiência, rentabilidade
e por ser a mídia preferida dos
consumidores', enaltece.

Haas informa que a Globo man-
tém suas antenas ligadas nas mo-
dificações socioeconômicas no
mercado nacional, para que seus
produtos estejam sempre adequa-
dos às exigências do telespecta-
dor brasileiro."Uma vez identifica-
dos novos comportamentos do



público, é natural que sejam feitas
adaptações na programação" afir-
ma, salientando que além de inves-
tir em conteúdo de qualidade, a
Globo está sempre desenvolven-
do desenhos comerciais que tirem
todo o proveito da força de sua
programação e atendam aos ob-
jetivos de comunicação de seus
anunciantes,para atingir essa gran-
de massa de telespectadores da
classe C.

Henrique Casciato, diretor nacio-
nal de vendas do SBT, observa que
existe uma diferença básica entre
o comportamento das classes
C/D, hoje denominada BOP (Base
of Pyramid),e as camadas sociais
mais altas. Ele se refere ao fato de
este target procurar atender a um
anseio de inclusão social,fazendo
parte de um grupo."E as referên-
cias para que se identifiquem com
esse grupo vem de elementos da
cultura popular que encontram
naTV aberta seu instrumento de
propagação por excelência1,1 enfa-
tiza o executivo, lembrando que
marcas também fazem parte des-
te referencial e são tão importan-
tes quanto a música, o futebol e
o humor, por exemplo.

Para Cascitato, o que este públi-
co quer é melhorar a sua auto-es-
tima,e quem souber tratá-lo me-
Ihorvai sair ganhando sempre.Ele
cita como exemplo o sucesso das
Casas Bahia na concessão de
crédito a este público."O SBT é a
única rede de emissoras que refle-
te no vídeo as classes C/D. Eles se

enxergam em nossos programas,
pois fazem parte do nosso casting
há mais de 26 anos.Nossas cole-
gas de trabalho estão sempre pre-
sentes no Programa Silvio Santos
(líder de audiência neste target) e
também podem ser vistas em
Casos de Família, Astros, Domingo
Legal etc. Falar com essas classes
está impresso em nosso código
genético. Nascemos para nos en-
voíver com este público e o faze-
mos com naturalidade e respeito"
enfatiza Casciato.

Na sua avaliação, o anunciante
tem procurado, mais do que as
agências, adequar o conteúdo da
sua comunicação ao conteúdo dos
programas das emissoras. Como
exemplo, ele cita a melhoria da
comunicação de Omo."Há uma
evolução neste caso que não é
acompanhada pelos frios mapas
de programação,feitos nas agên-
cias por quem não conhece a peça
que está sendo veiculada e muito
menos o conteúdo dos programas
selecionados" critica, enfatizando
que as emissoras de TVe,especial-
mente o SBT, demarcam o cami-
nho a ser seguido para uma me-
lhor comunicação com as classes
C/D,oferecendo patrocínios, ações
integradas de merchandising e to-
do o arsenal comercia! disponível
em termos nacionais ou regionais
e espera a contrapartida das
agências.

Walter Zagari, vice-presidente
comercial da Record,chama a
atenção para o fato de atualmente

a classe C dispor de uma quanti-
dade de produtos e serviços à sua
disposição infinitamente maior
que no passado,sem considerar as
facilidades para adquiri-los, seja via
linhas de crédito ou economias,
métodos possíveis nos dias de ho-
je, principalmente neste momento
em que os índices econômicos
"sopram"a favor do Brasil.

Comentando a respeito dos
produtos da Record,Zagari frisa
que não são criados para atender
este ou aquele público, uma vez
que se originam tendo como foco
principal o telespectador, seja ele
pertencente à classe A,B,C, D ou
E."Temos uma programação de
altíssima qualidade,admirada por
todos os públicos,conforme apon-
tado em várias pesquisas feitas pe-
la emissora,com uma linguagem
de alto nível,entendida e admira-
da por todas as classes sociais: do
milionário aos menos privilegia-
dos" afirma, salientando que esta é
essência do sucesso de um veícu-
lo de massa,que deve atingir a to-
dos os segmentos, independente
da classe social a qual pertença.

No que concerne aos formatos,
o diretor da Record enfatiza que
a equipe tem atuado fortemente
com os projetos sob medida, des-
de que os padrões éticos da emis-
sora e o conteúdo editorial da
programação sejam mantidos.

Eduardo Porto, diretor comercial
da Rede Anhanguera de Comu-
nicação, comenta que no caso
das agências de publicidade, elas
estão sendo obrigadas a adaptar
suas estratégias sob pena de não
atingirem de maneira efetiva os
"novos"consumidores,até porque
a idéia de falar com o topo da pirâ-
mide para impactar também os
consumidores da base tornou-se
uma armadilha.

Na RAC,ele informa que a bus-
ca por mais conhecimento tem
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