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Em agosto, uma das notícias mais comentadas no meio empresarial foi o
anúncio do crescimento da classe média brasileira, registrado por três renoma-
dos institutos de pesquisa: Fundação Getulio Vargas (FGV), do Rio de Janeiro;
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); e Jpsos. Segundo o estudo do
Centro de Políticas Sociais da FGV esse público já representa 52% da população
das regiões metropolitanas do Brasil - número que em abril de 2004 era de 42%.
Em paralelo, o Ipea constatou que no último ano a renda do brasileiro cresceu e 3
milhões de pessoas deixaram a faixa da pobreza, passando a ganhar mais de R$
207,50 por mês. No levantamento feito pela Ipsos, a classe C também aumentou
de tamanho: saiu de 67 milhões de pessoas (36% da população) em 2006 para 86
milhões de consumidores (46%) no ano passado. Já as classes D e E encolheram
de 93 milhões de brasileiros no ano passado para 73 milhões em 2007.
Os números dos estudos são diferentes, mas no mundo do marketing a conclu-
são é a mesma: existe uma ascensão social em curso que amplia o consumo,
estimula a produção e, por conseqüência, deixa a economia nacional mais re-
sistente a crises externas. O resultado dessa redução da pobreza - gerada pelo
crescimento do número de empregos formais, aumento real do salário mínimo
e programas sociais, como o Bolsa Família - é que com mais dinheiro no bolso
o brasileiro inclui em seu orçamento itens até então considerados supérfluos,
como uma assinatura de TV a cabo e internet. O carrinho do supermercado
também fica mais recheado, não apenas com produtos alimentícios, mas com
eletrodomésticos e itens de decoração. "Registramos a entrada de 20 milhões de

novos consumidores na classe C, que já corresponde a 50% da população brasi-
leira", salienta o diretor do departamento de public affairs da Ipsos, Luís Minoru.
"Porém isso não significa que 50% do consumo está na classe C, até porque a
segmentação de percentual do consumo varia de acordo com o valor ou volume
total consumido, ou seja, são outras métricas." Ainda assim, para qualquer em-
presa ter esse público como cliente significa estar entre as primeiras posições
do mercado. É assim com Casas Bahia, Positivo Informática e Banco Paname-
ricano, Mas enganam-se aqueles que pensam que para Mar com a classe C



Guilherme Plessraann Tiezzi, do Ibmec São Paulo: "70% do consumo
esto concentrado nas classes C e D"

basta investir em mídia de massa. A tese é comprovada
pelo comportamento de multinacionais como Nestlé,
Kimberly Clark, Unilever e Procter & Gamble, Essas
empresas possuem áreas internas específicas para
o desenvolvimento de produtos e estudo dos hábitos
de compra das classes C, D e E, que, historicamente,
aparecem em maior quantidade nas Regiões Norte e
Nordeste.
A partir desse novo posicionamento, inúmeros cases
surgiram no mercado nacional, como o lançamento do
sabão em pó Ala, marca da Unilever que desde 1996 é
vendida apenas no Nordeste. Para conquistar a prefe-
rência do consumidor nordestino, a Unilever descobriu
que as donas de casa de baixa renda utilizavam o sabão
em pó por conta do cheiro bom, e o sabão em pedra,
para dar brancura às roupas, Assim, a empresa reuniu
em um só produto essas duas qualidades que foram
ressaltadas pelo marketing da marca. Em outra frente,
passou a associar a imagem do sabão em pó a cultura
local, com o patrocínio de festas populares, como o São
João do Nordeste (em Pernambuco) e o espetáculo te-
atral Paixão de Cristo (no Piauí). Hoje, Ala detém a lide-
rança na região, com 26,8% de market share.
De acordo com a pesquisa da Ipsos, nos últimos três
anos a renda média da classe C permaneceu no mes-
mo patamar: cerca de R$ l, 100. O que ocorreu foi um
aumento significativo no número de pessoas que pas-
saram das classes D e E para a C. Esses 20 milhões de
novos consumidores viram sua renda média mensal au-

MUITO ALÉM DA VENDA
Baseado no conceito de "educação para o consu-
mo"., o Institüto Embelleze foi criado com o objetivo
de formar profissionais especializados nas mais di-
versas áreas da beleza. Em parceria com a Microlins
- maior centro profissionalizante do pais -, a Embel-
leze passou a oferecer cursos de cabeleireiro, este-
tíca massoterapia, entre outros. a R$ 120 por mês.
Assim, a empresa, especializada em produtos para
a transformação, coloração e tratamento de cabelos,
passou a disseminar o conhecimento de sua marca
entre as classes C e D por meio de uma estratégia
pouco explorada no mercado: a qualificação pro-
fissional. "Em 2004, apenas o Senac oferecia esse
tipo de formação. Decidimos então preencher essa
lacuna com um projeto inovador", relembra o vice-
presidente ao Instituto Embelleze, Jomar Beltrami,
"Hoje, a maioria de nossos alunos termina o curso
empregado ou atendendo clientes em suas casas."
Por meio dessa parceria, as sete escolas iniciais aca-
baram se transformando em 180 unidades, que hoje
possuem 100 mil alunos "'Até o final do ano teremos
250 escolas. Estamos transferindo para os consumi-
dores das classes C e D c aprendizado de 39 anos
da marca, que no ano passado registrou a venda
de 100 milhões de unidades de produtos", informa
Beltrami, ressaltando que a Embelleze tem crescido
a uma taxa anual de 25% nos últimos três anos.
Com o slogan "Beleza é a força da vida", a Embel-
leze investe 6% de sua receita líquida anual em uma
estratégia diferenciada para falar com esse público.
Além de ações de merchandising nas emissoras de
Tv; a empresa produz o programa "Beleza Pura",
que vai ao ar diariamente na Rede Bandeirantes,
apresentando quadros, como o "Transformação",
que não poderiam ser adaptados para um comercial
de 30 segundos. "Com isso, conseguimos mostrar
que a beleza é essencial ao desenvolvimento das
relações humanas e à auto-estima da mulher", ex-
plica Beltrami.
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mentar de R$580 para R$ 1.100. "Hoje, mais de 70% do
consumo no país está concentrado nas classes C e D,
segundo pesquisas da Latin Panel", afirma Guilherme
Plessmann Tíeza, professor de marketing do Ibmec
São Paulo. "Essa mudança na estrutura social brasi-
leira reflete diretamente no planejamento de médio e
longo prazo das empresas," Mas, normalmente, não é
isso o que ocorre. "Muitos profissionais de marketing
têm enxergado esse crescimento da classe C como
uma oportunidade de curto prazo para desovar pro-
dutos em estoque por meio de ações promocionais."
Fará Tlezzi, essa não é uma mudança de curto prazo.
"O mercado precisa entender que esse pessoal difi-
cilmente tende a ficar pobre novamente." Nesse con-
texto, o grande erro é tentar atender a demanda desse
novo segmento com pequenos ajustes e adaptações
na distribuição, comunicação e preço do produto,
Em seus estudos, o professor do Ibmec São Paulo
concluiu que o consumidor da classe C valoriza mais
as marcas do que o público A e B, pelo simples feto
de não poder errar na compra. "Escolhe a marca que

O PC DA FAMÍLIA BRASILEIRA
Assim como a Casas Bahia, a Positivo Informática largou
na frente ao entender as necessidades e os desejos dos
46% de consumidores que compõem a classe C brasilei-
ra. Foi assim que nasceu c PC da Família. "Descobrimos
que 83% dos PCs que vendemos são utilizados por toda
a família. A partir daí desenvolvemos uma linha de produ-
tos adequada ao usuário principiante, que, ao contrarie
do consumidor das classes A e B, faz uso comunitário do
equipamento", comenta o diretor de marketing do Grupe
Positivo, César Aymoré. Além de um portal com dicas de
utilização, a empresa criou softwares específicos para cada
membro da família, como um livro virtual de-receitas para a
mãe, uma olanilha de orçamento familiar para o pai e jogos
para os filhos. O "PC da Família" chegou às lojas custando
R$ 899 e já é a linha mais vendida da empresa. 'Atualmen-
te, 67% de nossas vendas correspondem às máquinas de
primeira compra."
Agora, Aymoré está investindo no desdobramento cesse
conceito para aumentar o ticket médio dos consumidores
"Percebemos que os computadores estão sendo substi-
tuídos por equipamentos com uma melhor configuração
para baixar filmes e músicas, editar fotos e realizar opera-
ções mais complexas," Para atender a essa demanda, a
marca passou a incluir o pacote Office no equipamento
vendido a partir de R$ 1.499,
Desse alinhamento estratégico para 'atender a classe C
nasceu o slogan "O computador que todo mundo en-

tende", adotado em junho de 2007. "Na época, todos os
nossos concorrentes falavam em tecnologia, mas nenhu-
ma marca se preocupava em explicar para o consumidor
o que é e como funciona essa tecnologia Dessa forma,
preparamos a empresa, do SAC ao manual do usuário,
para falar com esse público", afirma Aymoré
"No ano passado vendemos 1,4 milhão de computadores
e atingimos uma receita bruta de R$ 2 bilhões", comemora
o diretor de marketing. Resultado: este ano, a Positivo Infor-
mática passou a figurar entre as 10 maiores fabricantes de
desktops do mundo, assumindo a quinta posição.
Em 2007, a venda de desktops da marca cresceu
46%. Já a comercialização de notebook teve um
aumento de 423,9% em relação ao ano ante-
nor. 'Apenas no primeiro semestre de 2008
foram vendidos 190 mil compu-
tadores portáteis e 756 mil
PCs. Acreditamos que,
muito em breve, a clas-
se média passará a
consumir notebooks,
quando teremos uma
nova explosão
nas ven-
das", prevê
o diretor de
markeíra.



mais confia, porque não tem dinheiro para comprar no-
vamente o mesmo item, mas de outra empresa. Logo,
a fidelidade é maior, principalmente, nas categorias de
alimentos, cosméticos e perfumaria."

Segundo um estudo do banco de investimento Gold-
man Sachs, essa explosão da classe média teve início
há cerca de dez anos e ainda deve durar pelo menos
mais uma década. A pesquisa prevê que até 2030 cer-
ca de 2 bilhões de pessoas terão se juntado à "classe
média mundial", conceito que, para o Goldman Sachs,
inclui pessoas (e não famílias) com rendimento mensal
entre US$ 500 e US$ 2.500. Assim, em 20 anos, a classe
C deverá corresponder a 30% da população mundial.
A conseqüência dessa expansão é uma verdadeira re-
volução não só nos planos de marketing como também
na estrutura das empresas, que passaram a investir em
novos modelos de negócio. "O processo de compra
dos 'atacarejos' pelas grandes redes é um exemplo
disso", lembra Tiezzi, se referindo às compras do Ata-
cadão pelo Carrefour e do Assai pelo Grupo Pão de
Açúcar. Ambas atuam no formato cash and carry; com
lojas simples e preços baixos, para atrair consumidores
de baixa renda e pequenos comerciantes. Hoje, esse
misto de atacado e varejo é o segmento de mercado
que mais cresce no varejo brasileiro. 'As grandes redes
optaram por substituir alguns de seus hipermercados
por esse sistema, porque descobriram que as grandes
lojas não têm uma proposta de valor em seu conceito
capaz de atingir as classes C e D", explica Tiezzi. "Em
outra frente, trataram de investir em lojas de bairro, que
utilizam o conceito de conveniência para se aproximar
dos consumidores." A bandeira Dia%, do Carrefour,
por exemplo, registrou 47% de crescimento no último
trimestre. Negócios que elevam a auto-estima do con-
sumidor, ao promover o desenvolvimento econômico
e estimular a transformação social também estão fa-
zendo sucesso nesse novo cenário. Como exemplo,
Tiezzi cita o Empório da Comunidade, da Associação
Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD). O
projeto investe na criação de lideranças comunitárias
e na formação de empreendedores em bairros pobres
de Uberlândia, Poços de Caldas e Recife. "Ganha o pe-
queno varejo presente nessas comunidades, que fica
mais fortalecido, e também o atacadista, que acaba
vendendo mais para esse pequeno varejo", conclui o
professor. "Não basta apenas comercializar produtos.
E preciso vender auto-estima, como fez a Embelleze
ao se juntar com a Microlins para criar o Instituto Em-
belleze."
O fato é que a classe média não mudou o jeito de con-
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SONHOS REALIZADOS
EM SUAVES PRESTAÇÕES

Atuando no mercado de crédito ao con-
sumidor, a Cetelem viu suas operações
no país crescerem 51 % em 2007. A em-
presa, que começou a atuar no Brasil em
1999, quando adquiriu 40% do Banco
Carrefour, hoje tem sua própria bandei-
ra de cartão de crédito, a Aura, além de
ser parceira de grandes redes de varejo,
como Fnac. Fast Shop, Kalunga, Telha
Norte e Armarinhos Fernando. Temos
crescido desde 2005, quando iniciamos
as operações próprias. Hoje, a base de
clientes da bandeira Aura é de 2,5 mi-
lhões de consumidores, sem considerar
as parcerias e a carteira do banco BGN",
detalha o diretor executivo de marketing,
parceria e novos negócios da Cetelem
Brasil, Franck Vignard-Rosez. "Não se
pode atuar no varejo sem pensar na
classe C, já que estamos falando de 86
milhões de pessoas, que têm sonhos
de consumo parecidos com os desejos dos 28 milhões de brasileiros presentes nas
classes A e B."
O executivo explica que com uma renda mensal aproximada de R$ 1100 esse
consumidor da classe média dispõe de R$ 110 por mês para realizar seus sonhos.
"Para ele, o acesso ao crédito é essencial. Por isso esse é o nosso maior target."
Em parceria com a Ipsos, há três anos a Cetelem desenvolve a pesquisa "O Obser-
vador", para retratar o perfil dos consumidores brasileiros. A partir da análise desse
estudo, Vignard-Rosez notou uma evolução significativa na intenção de compra por
parte do público da classe C em três itens; telefones celulares, que cresceu de 19%
para 26%; computador (de 18% para 25%); e imóvel - que há três anos representava
10% das intenções de compra e agora está em 16%. "Em 2007, -46% dos brasileiros
pretendiam consumir mais do que consumiram no ano anterior. Este ano, um em
cada dois consumidores pretende consumir mais do que em 2007. Isso demonstra
um certo otimismo da população."' Ele ressalta ainda que embora a taxa Selic tenha
subido o segmento de crédito ainda continua promissor no Brasil. "O mercado deve-
rá crescer mais de 20% este ano, com bancos e financeiras oferecendo prazos mais
longos e novas opções de crédito aos clientes."

sumir, apenas está comprando mais televisão tela plana de 29 polegadas, aparelho
de DVD, fogão de seis bocas, geladeira dúplex, computador, automóvel...
Realizada há três anos, em parceria com a Cetelem, a pesquisa da Ipsos mostra que
eletrodomésticos (41%), móveis (37%), lazer e viagem (28%), telefone celular (26%),
computador para a casa (25%), carro (21%) e decoração (20%) figuram entre os prin-
cipais itens na intenção de compra dos brasileiros presentes na classe C. O destaque
fica por conta dos imóveis, que passaram de 10% para 16% no ranking de intenções
de compra da classe média nos últimos três anos. O antigo sonho da casa própria
parece estar mais presente do que nunca no imaginário da classe C. Não é por acaso
que a nova ação promocional do Carrefour, batizada de "Casa Mágica", irá distribuir
10 casas, R$ 15 mil em produtos para a casa e mais um ano de compras grátis,
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