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Conhecer o desejo do seu con-sumidor. Este é o segredo para se atingir a classe C, de acordo 
com os participantes do painel "Classe C: surgiu um novo mercado?", durante a Feira e 
Congresso da ABTA 2008 (Associação Brasileira de TV por Assinatura), que ocorreu na 
semana passada, em São Paulo. 
 
Para Pedro Martins Silva, diretor de mídia da Procter & Gamble, o consumidor de baixa renda 
compra um produto na esperança de que ele seja eficiente. "O consumidor brasileiro classe C 
não tem opção de experimentar e ver se funciona um determinado produto. Ele não pode se 
dar o luxo desse desperdício porque o dinheiro é contado", afirma Silva. Como exemplo, o 
executivo contou os cases da Always, Pampers e Ace - marcas pertencentes a Procter & 
Gamble - e as mudanças que tiveram que fazer para conquistarem e ganharem mercado na 
classe C. 
 
No caso de Always, a participação da Procter & Gamble era de 25% na classe C, sendo que a 
população de baixa renda no País abrange 75%. "Lançamos um produto com todos os 
componentes desejados pelo consumidor ao preço que ele estava disposto a pagar", explica 
Silva. 
 
Após o sucesso de Always, segundo ele, a Procter & Gamble fez o mesmo com a fralda Pam-
pers e o detergente em pó Ace. 
 
No case de Pampers, a empresa identificou que todas as classes sociais usam fraldas 
descartáveis e o atributo que a classe C mais valoriza é a absorção. Já com Ace, foi 
desenvolvida uma versão menos agressiva para as mãos, maior desejo dos consumidores. 
 
PLASMA 
 
Além dos bens não-duráveis, a TV também conquista cada vez mais espaço com a classe C. 
Segundo Benjamin Sicsú, vice-presidente de novos negócios da Samsung, a TV de plasma é 
o novo objeto de desejo dessa camada social. "Antes, o sonho de consumo da classe popular 
era ter TV de 29 polegadas. Hoje, é a de plasma, não importa o tamanho", diz Sicsú. O 
executivo da Samsung informa que nos últimos três anos foram vendidos dez milhões de 
aparelhos e até junho deste ano, 25% das vendas de TV eram de plasma e representavam 
65% do valor total. E para os próximos 12 meses, esse número deve saltar para 35%, o que 
vai representar 75% do valor total das vendas de televisores. 
 
A causa deste aumento devese, segundo Sicsú, à melhoria de crédito oferecido. "O aumento 
da renda dessa classe e a melhoria no Crédito são fatores que influenciam o crescimento de 
vendas para a classe C". 
 
Porém, com relação a pacotes de TV por assinatura oferecidos a esse nicho consumidor não 
há nenhuma novidade. Para Silvia Jafet, diretora de desenvolvimento do Grupo Bandeirantes, 
hoje a classe C dispõe de R$ 147,00 mensais para gastar com pacote de TV paga. "As 
operadoras e pro-gramadoras de TV paga devem fazer uma pesquisa conjunta para saber ao 
que a classe C quer assistir e, assim, estabelecer um preço acessível". 
 
Defendendo o mesmo ponto de vista de Silvia, Antônio João Filho, responsável pelo projeto 
de TV por assinatura da Embratel, afirma que não se pode retirar canais para abaixar o preço 
do pacote. "É preciso estudar ao que deseja assistir esse consumidor, o que ele dá valor. E 
não simplesmente tirar canais e vender pacotes", opina João Filho, que lembra que a classe C 
não gosta de conteúdos legendados. 
 



 
Leia mais: 
 
Discovery Kids traça perfil de seu público 
 
A Discovery Networks do Brasil divulga nesta segunda-feira (18) a primeira pesquisa reali-
zada com os telespectadores do canal Discovery Kids. Elaborada em janeiro deste ano, a 
pesquisa foi encaminhada via e-mail para cinco mil pais de crianças de até dez anos de idade 
e teve um retorno de 2.169 pessoas de São Paulo (51%), Rio de Janeiro (23%), Florianópolis 
(14%) e Porto Alegre (12%). 
 
Com 76 perguntas, o objetivo da pesquisa foi definir os hábitos de consumo; o nível de 
consciência ecológica e a relação das  famílias com a TV, internet e com o Discovery Kids.  
 
"Queríamos ir além dos estudos de mercado e conhecer o comportamento dessas famílias. A 
pesquisa ajudará os anunciantes a entenderem o valor da marca Discovery e a conhecerem o 
seu target", diz Marcela Dória, gerente de pesquisa de mercado da Discovery Networks do 
Brasil. 
 
De acordo com o estudo, 84% dos pais são casados e têm um filho (64%) com idade entre 
dois e quatro anos (49%). E enquanto os pais trabalham, as crianças ficam em escolinhas ou 
berçários (37%). "Já sabíamos que esses pais eram instruídos e pertenciam ao nível 
socioeconômico mais alto da população. Mas algumas coisas nos surpreenderam, como por 
exemplo, o nível de consciência ecológica das famílias", comenta Marcela. 
 
A pesquisa aponta que 77% dos pais preocupam-se bastante com o aquecimento global e 
têm mudado seus hábitos. As principais atitudes ecológicas citadas são a economia de 
energia (82%), uso racional de água (79%) e de lâmpadas mais econômicas (77%) e coleta 
seletiva de lixo (71%). 
 
COMPRAS 
 
Um comportamento detectado na pesquisa é que 84% dos pais costumam levar as crianças 
ao supermercado e são elas as responsáveis pelo poder de compra de brinquedos (67%), 
biscoitos e guloseimas (47%) e iogurtes (42%). 
 
O brinquedo é o presente que as crianças mais ganham de seus pais (52%), que afirmam 
que não precisam ter uma data específica para presentear seus filhos quando o produto 
ajuda em seu desenvolvimento (70%). 
 
Anúncio em TV (62%) é o meio de comunicação que motiva as crianças a pedirem presentes 
para seus pais, já que em 48% dos lares pesquisados há mais de três aparelhos de TV. E, 
apesar de 54% das crianças pesquisadas possuírem televisor no quarto, 85% delas assistem 
à TV acompanhadas pela mãe ou pelo pai (65%) e 58%, sozinhas. 
 
O período da manhã é quando as crianças mais assistem à TV (24%) e os desenhos são seus 
programas favoritos: 88% de preferência. E os canais de TV por assinatura mais vistos são: 
Discovery Kids (96%), Disney Channel (55%), Cartoon Network (41%) e Nickelodeon (26%). 
 
Na Discovery Kids, os programas que as crianças mais gostam são "Backyardigans" 
(87%),"Hi-5" (86%), "Lazy Town" (82%) e "Charlie e Lola" (72%). 
 
Porém, a TV é a terceira atividade de lazer das crianças (60%). 
 



Perde apenas para passeios ao shopping center (70%) e ao par-que (64%). 
 
WEB 
 
Para maioria das famílias pesquisadas, a internet faz parte do cotidiano e o seu uso tem sido 
cada vez mais freqüente. Das famílias pesquisadas, 88% têm banda larga na residência e 
70% dos pais acessam a internet com seus filhos para que eles brinquem com jogos. Além 
disso, 93% das famílias entrevistadas já acessaram o site do Discovery Kids. 
 
Marcela informa que dentro do Discovery Networks, o Brasil foi pioneiro com a pesquisa e seu 
resultado será comparti lhado com as demais filiadas do grupo. "Pretendemos repeti-la no 
ano que vem e pretendemos fazer uma coleta de dados semelhante com outros canais".  
 
                                   Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 18 ago. 2008. p. 7.   


