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A McCann Erickson apre-
senta ao mercado a sua nova 
unidade de negócios, que terá 
a função de prestar serviços de 
consultoria e desenvolver ações 
especializadas na classe C. A 
Bairro é fruto da apuração dos 
resultados das pesquisas que 
a agência vem promovendo há 
dois anos no Brasil e demais 
países da América Latina.

A meta é oferecer aos clien-
tes (grupo, a princípio, formado 
pelos anunciantes que fazem 
parte da carteira da McCann) a 
expertise e os dados de análise 
referentes à classe C, que po-
dem ser utilizados para estudos 
de público e pesqui-
sas e servirem como 
base para a realização 
de projetos populares 
que envolvam marcas 
e patrocínios, gerando 
renda para as comuni-
dades.

“O consumidor da classe C 
tem sido um grande vetor de 
crescimento do País e de mui-
tas marcas do nosso portfólio. 

McCann lança Bairro para a classe C 
Nova unidade de negócios também está no Chile, México e Colômbia
Maria Beatriz Gonçalves

Queremos entregar uma comu-
nicação mais completa e efetiva 
aos clientes, possibilitando um 
conhecimento mais amplo das 
camadas da população”, afirma o 
presidente da agência, Fernando 
Mazzarolo.

Os dados da mais recente 
pesquisa — chamada Para Onde 
Vai a Classe C: as Demandas 
Futuras do Brasil Emergente 
—, que levou em consideração 
apenas o mercado nacional, re-
velaram que a classe C identifica 
diferenças claras de consumo en-
tre sua classe, os pobres, a classe 
média alta e os ricos, tendo cons-
ciência de que pode comprar, 

mas quer mais e melhor. Parte 
considerável da amostra — 47% 
— define-se como de classe 
média baixa, e 55% declararam-
se avessos a produtos comer-

cializados em lugares 
considerados “chiques”. 
“O desejo prioritário da 
classe C é consumir sem 
preocupação e aprender 
a se comportar como 
classe média”, afirma o 
vice-presidente da agên-
cia, Aloísio Pinto.

Quando o assunto é 
projeto de vida, o item 
que aparece com mais 
força é estabilidade eco-
nômica: 82% dos entre-
vistados afirmaram que 
ela é prioritária. Outro 
dado interessante revela 
que a classe C comparti-

lha renda e tarefas com 
familiares que vivem 
em até 200 metros de 
distância e que, na hora 
de cuidar das crianças, 
em 52% dos casos quem 
o faz são os avós.

No que se refere à comuni-
cação, existe uma demanda por 
mais informação na propagan-
da. Os entrevistados revelaram 
ainda que existe uma forte 

identificação com artistas de 
origem modesta — no estilo 
“gente como a gente” — e que 
a preferência são os anúncios 
cujo discurso tem toques de hu-
mor em vez de usuais lições de 
vida de gente batalhadora. 46% 
acreditam que uma propaganda 
que tem oferta não precisa de 
música ou história; com rela-
ção às demais, 34% disseram 
preferir comerciais que vendem 

Momentos de instabilidade 
econômica costumam encher 
as consultorias de trabalho. Os 
clientes são empresas em busca 
das melhores respostas para 
passar por essas fases sem gran-
des sobressaltos. Não em vão, a 
Luis Grottera Help apresenta ao 
mercado um novo serviço: o Fast 
Help. A idéia básica é oferecer às 
empresas, no prazo máximo de 25 
dias, uma proposta eficiente de 
como aplicar os recursos de ma-
rketing neste ano. “Quando você 
está na sua rotina, vivenciando um 
problema, tem um ponto de vista 
diferente”, explica Luis Grottera. 
“O Fast Help proporciona isenção 
(porque o pagamento da con-
sultoria independe de onde 
o cliente aplica sua verba de 
marketing) e idéias oxigenadas.” 

Para os que ainda pensam no 
empresário como um publicitário, 

Grottera apresenta Fast Help
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por conta de seus 40 anos de 
experiência na área, ele próprio 
explica: “Não faço propaganda, 
não sou concorrente das agên-
cias. Posso inclusive atendê-las”. 
Hoje, a Help está aberta a todas 
as companhias e tem grande 
expertise em mídia. No ano pas-
sado, por exemplo, entre maio 
(quando foi lançada) e dezembro 
trabalhou com oito clientes: uma 

agência que buscava se reposicio-
nar no mercado, duas empresas 
de produtos de consumo e cinco 
da área de mídia. “A comunicação 
se faz através das mídias, e não 
das agências. A alma do negócio 
é a mídia”, diz o consultor. Ele 
lembra, no entanto, que, com 
toda a sua influência, o segmento 
é um dos que têm futuro mais 
incerto diante dos avanços que 

Luis Grottera: soluções para problemas imediatos

ocorreram a partir da internet. 
Atualmente, a Help trabalha com 
três clientes, confidenciais. 

O serviço conta também com 
o apoio de parcerias firmadas 
pelo empresário com a consul-
toria Rosenberg Partners (do 
vice-presidente de marketing 
do Corinthians, Luís Paulo Ro-
senberg), os consultores Carlos 
Martins e Elena Katsorchis e o 
presidente da Mental Branding, 
Bill Martinez. 

Depois de ter vendido sua 
participação na TBWA Brasil 
— agência da qual era sócio, 
presidente e CEO —, Grottera 
decidiu lançar a consultoria es-
tratégica porque percebeu que 
existia um vácuo nesse mercado. 
Ele explica que a linha de atuação 
da empresa segue três vertentes. 
A inteligência tem foco principal 
em empresas médias familiares e 
visa posicioná-las para o que vai 
acontecer na próxima década. Já 
estratégia e integração são dire-
cionadas para grandes clientes, 
que precisam unificar as suas 
áreas de comunicação e ensinar 

os seus colaboradores a tirar o 
melhor proveito das estratégias 
de marketing. “As companhias 
trabalham com agências e pro-
fissionais segmentados. Falta 
alguém isento que converse com 
elas no nível estratégico.” 

Localizada numa casa no 
Alto de Pinheiros, bairro da 
zona oeste de São Paulo, a Help 
é hoje composta por Grottera, 
três consultores e uma secre-
tária. Dependendo do trabalho, 
são contratados consultores 
independentes. O objetivo do 
empresário é seguir atuando na 
área de gestão de marca (bran-
ding) e mídia e, quando muito, 
ter uma equipe de 25 pessoas. Ele 
garante que não tem saudades da 
publicidade e que a expectativa 
é de não precisar voltar para ela. 
“Não quero fazer nenhum ataque 
ao mercado. Abrir a consultoria 
foi uma decisão íntima e pessoal. 
Uma decisão consciente e pen-
sada”, conta, para em seguida 
complementar: “Quero menos 
palco e mais profundidade”.

Paula Ganem

sonho aos que mostram 
a realidade.

Para a apuração, a 
McCann, em parceria 
com o instituto Data-
Popular, analisou uma 
amostra de mil ques-
tionários aplicados nas 
cidades de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Recife, 
Porto Alegre e Goiânia 
e direcionados a ca-
sais com renda mensal 
entre R$ 1 mil e R$ 2 
mil. A faixa etária pes-
quisada foi entre 20 e 
65 anos, sendo 50% da 
amostra formada por 

homens e 50%, por mulheres. 
“O objetivo desse estudo foi 
ultrapassar o óbvio, o que já se 
sabe sobre essa fatia. O comum 
é entendê-los como um grupo 
necessitado e desassistido, mas 
são pessoas articuladas, que 
escolhem o que consomem, por 
isso é tão importante que as em-
presas e o mercado publicitário 
tenham essa percepção”, finaliza 
o vice-presidente da agência.

Mazzarolo: conhecimento mais amplo das camadas da população
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