
Baixa renda é maioria de mercado 
Cristiane Marsola 
 
Entender o que querem os consumidores das classes C, D e E, que representam 87% da 
população brasileira, é um dos desafios das marcas que querem atingir esse mercado em 
potencial. O tema foi debatido por profissionais de marketing de diversas empresas durante a 
2ª Conferência Estratégia de Negócios para o Mercado de Baixa Renda, realizada pelo IQPC 
(International Quality & Productivity Center), que aconteceu de 16 a 18 de fevereiro, em São 
Paulo. 
 
De acordo com Renato Meirelles, sócio da Avenida Brasil, no ano passado, o mercado de 
baixa renda movimentou R$ 575 bilhões. “Baixa renda não é um segmento, mas é a maioria 
do mercado”, disse. 
 
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) considera baixa renda as famílias com 
renda de até dez salários mínimos (R$ 4.650). Alguns palestrantes do evento consideram um 
número diferente do oficial, mas todos concordam que eles são maioria no País. “Pela 
primeira vez, a classe média passou a ser mais de 50% da população”, disse Marcelo 
Coutinho, diretor de análise de mercado do Ibope Inteligência.  
 
Quem abriu o evento foi Allan Barros, presidente da Fala!, que ministrou o workshop 
“Comunicação e mídias alternativas: formatos diversificados para falar com a baixa renda”. 
“O ponto-de-venda é mais um canal de mídia. O varejo que é só um distribuidor está com os 
dias contados”, afirmou. Barros contou que para atrair novos consumidores é preciso 
conhecê-los bem. “Esse público é exigente, valoriza o bom atendimento, sabe calcular juros e 
acha que o preço é importante, mas nem sempre é decisor”, considerou. 
 
O presidente da Fala! lembrou que, diferentemente do que se pode pensar, o público de baixa 
renda está, sim, na internet. “Só na favela de Pairaisópolis, por exemplo, são 21 lan houses”, 
exemplificou.  
 
Uma das regras principais para se comunicar com o consumidor é vê-lo como um ser humano 
e, só depois, como alguém de baixa renda, segundo a presidente da Top Trend Internacional, 
Helena Wong. Ela ministrou a palestra “Marketing para o consumidor de baixa renda – uma 
perspectiva global com enfoque na China”. “Nós temos de pensar que temos os mesmos 
sonhos, as mesmas emoções. Só é preciso adaptar o plano de marketing à baixa renda”, 
argumentou.  
 
Para ela, para atrair os compradores das classes C, D e E é preciso prestar atenção em 
quatro passos principais: entender e conectar-se com o consumidor; desenvolver produtos 
adequados; criar uma marca que se comunique; e distribuir nos locais adequados. “Não é 
porque são pobres que gostam de coisas ruins. Qualidade e inovação são importantes para 
eles”, disse. Outra orientação importante é usar mais linguagem visual e ser mais 
informativo. “É preciso ser mais explícito e simples”. 
 
O diretor geral da Narita Design, Mario Narita, apresentou a palestra “Como desenvolver 
embalagens que se comunicam com o público de baixa renda”. Narita abordou alguns pontos 
essenciais para chamar a atenção desse público: use cores; respeite o gosto pessoal; facilite 
a leitura; trate-os como reis; seja simples e emocione. “A cultura popular tem grande 
importância. A influência é alegre, colorida. O sol tem grande relevância”, disse Narita. “Para 
essas classes cores fracas dão a impressão de algo sem gosto”, explicou.  
 
Exemplos 
 
A editora Alto Astral é especializada em publicações para a classe C. Uma das palestras do 
evento do IQPC foi ministrada pelo gerente de marketing da empresa, Silvino Brasolotto Jr., 
que apresentou o case da Revista Malu e mostrou a linguagem utilizada para atingir o 
público. “Não dá para falar com esse público sendo clean, é preciso ter cores fortes. Além 
disso, os textos são curtos e as reportagens trazem dicas em caixinhas”, colocou.  



 
O diretor geral da Amway, André Raduan, apresentou como foi realizado o reposicionamento 
da marca no Brasil. O público-alvo da marca de produtos de beleza e cuidados pessoais antes 
era formado pelas classes A e B, mas quem se interessa por venda direta é a classe C. “O 
primeiro passo foi reconhecer nossos problemas. Estávamos defasados em relação à 
concorrência. Tínhamos produtos excelentes, mas com posicionamento premium”, falou 
Raduan.  
 
A solução encontrada pela empresa foi fazer um mix de marketing sob medida para a baixa 
renda: desenvolver novos produtos, diversificar os pontos de relacionamento com os clientes 
e entrar na mídia. “O que importa não é a nossa opinião”. A maioria dos executivos que 
participa da decisão de marketing não faz parte da classe a ser atingida. Essa é a maior 
cilada para nós”. 
 
Outra empresa que mostrou o que tem feito para atingir essa parcela da população brasileira 
foi a Coca-Cola. O gerente de desenvolvimento de canais da Femsa, Antonio Vitorino, e a 
diretora de projetos especiais da Coca-Cola Company, Claudia Lorenzo, falaram sobre a 
iniciativa de usar garrafas de um litro e meio retornáveis para conquistar o mercado de baixa 
renda. “A Coca-Cola é considerada um luxo para esse público. É servida ao receber uma 
visita, quando eles querem ser agradáveis”, disse Vitorino. O uso da garrafa de vidro 
retornável tem algumas vantagens para o fabricante. Além da diminuição do custo, o uso da 
garrafa de vidro proporciona a decisão do consumidor ainda em casa. “Isso cria uma barreira 
de entrada para os concorrentes. É a embalagem que o consumidor quer no preço que ele 
pode pagar”, declarou.  
 
Um dos principais segredos do sucesso do lançamento da Coca-Cola é a distribuição. “80% 
desse trade compra no pequeno varejo”, disse Claudia. “Voltamos em 2004 com essa 
embalagem e, em 2005, tínhamos conquistado mais dois pontos de market share. 1,8 vieram 
da garrafa de vidro”, acrescentou Vitorino. 
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