


MEIRELLES: mercado interno garante condição privilegiado do Brasil em

relação aos outros países do mundo em tempos de crise financeira

Estamos presenciando o aumento das redes sociais,
com a participação das pessoas também das classes C
e D, que acessam a web no trabalho, na escola e nas 'lan
houses' espalhadas por todas as cidades brasileiras,"
Outra ferramenta de relevância para as companhias
que atuam no mercado de consumo de massa, segun-
do o Barros, seria o marketing de relacionamento. "As
pessoas querem ver e serem vistas, O compartilha-
mento de experiências é que deve estar por trás disso.
Os estrategistas de marketing das empresas precisam
abrir a comunicação também para as pessoas que
compram os produtos e serviços."
Em tempos de crise financeira, o publicitário, que foi um
dos idealizacíores da Super Casas Bahia, ratifica a opi-
nião de Meirelles quando o assunto é investimento em
campanhas de marketing. "A crise tem sido apresentada
pelo noticiáno econômico nacional de forma catastrófica.
Diante disso, nós, que trabalhamos com comunicação
para as empresas, temos de nos desdobrar", completa.
Ele cita um exemplo prático dessa exacerbação dos
efeitos da crise: uma rede de concessionárias de veícu-
los conseguiu resultados distintos em pontos-de-venda
de Porto Alegre e Salvador, cujos índices de leitores de
jornais são completamente opostos. Enquanto as ven-
das retraíram fortemente nas lojas da capital gaúcha,
onde a população é tida como a mais bem informada
cio País, houve um acréscimo de 60% na comercializa-
ção de carros das lojas de Salvador, que registra ape-
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FORMAS DE
COMUNICAÇÃO
No fim do ano passado a operadora TI M, que até
há pouco tempo era a única concessionária de te-
lefonia móvel presente em lodo o território nacio-
nal, apresentou ao mercado um oroduto voltado
para as ciasses de menor rercia.
O TI VI Fixo, como foi então chamado, reunia atri
butos .á conhecidos pelos clientes da empresa,
como, por exemplo, serviço de dentificação de
chamadas gratuito, isso tudo a um prece de assi-
natura mensal bastante competitivo: R$ 29,90
Para chegarem à versão definitiva do produto, os
profissionais responsáveis pelo desenvolvimento
do projeto fizeram um amplo estudo de mercado
de telefonia fixa no Pais. ldent i fcam durante as
pesquisas um cenário altamente atraente. Com o
segmento estagnado nos últimos anos, de baixa
competitvidade, elevados índices de insatisfação
dos assinantes de planos oferecidos pela concor-
rência, restrita penetração domiciliar, concluíram
que era o momento adequado para o ingresso
da operadora também nessa área 'As pessoas
esperavam por um melhor atendimento, por um
produto simples, de fácil entendimento e uso e
transparência na cobrança com planos e preços
vantajosos", afirmou a gerente de pesquisa e inte-
ligência competitiva da TIM, Luciana Vlarquez.
Por meio de uma estratégia de comunicação volta-
da a responder aos anseios captados pelas pes-
quisas, a aceitação dentro ca base dê clientes da
companhia foi imediata "Atualmente, dos novos
clientes T M Fixo, 80% possuem pelo menos um
celular TIM", acrescenta a executiva. Sondagens
realizadas após o lançamento mostraram ainda o
sucesso do projeto. "Temos 48% dos clientes sa-
tisfeitos e 37% encantados, enquanto o mercado
tem em média 45% e 25%. respectivamente "



nas 27% da população como leitora habitual de periódicos.
A presidente da Top Trend Internacional, Helena Wong, uma
brasileira que há uma década trocou o País pela também emer-
gente China, considera a população de baixa renda de qualquer
parte do mundo similar em comportamento de compra. "Antes
de qualquer outra coisa, estamos falando de seres humanos.
Pessoas que têm necessidades, sonhos, emoções e aspirações.
O discurso, que evidentemente deve ser adaptado à cultura lo-
cal, em geral precisa oferecer a elas reconhecimento", afirmou,
Helena, profissional que acumula larga experiência na área por
passagens pela Procter & Gamble, Pepsico e Western Union,
acredita que o segredo da comunicação para as populações de

menor renda está na identificação do com-
portamento humano. Como orientação para
as empresas, a consultora diz que apenas a
vivência do cotidiano das pessoas, em uma
espécie de estudo etnográfico, é capaz de
determinar uma direção para a estratégia de
marketing a ser adotada. "Somente depois
de verificar os hábitos diários é que se pode
definir uma estratégia eficiente do ponto de
vista comercial,"
Ainda de acordo com Helena, novas mar-
cas têm uma dificuldade maior para atingir
os consumidores das classes mais baixas.
A preferência por marcas reconhecidas, às
vezes até sinônimos de categorias, acontece
também por uma questão financeira. Sem
disponibilidade de recursos, uma dona de
casa não se pode dar ao luxo de fazer op-
ções erradas em suas compras. "A baixa ren-
da confia nas marcas e exige qualidade de-
las", disse, Esse pensamento é corroborado
pelo diretor-executivo do Ibope Inteligência,
Marcelo Coutinho. "Com dinheiro restrito, a
população de baixa renda não consegue ar-
riscar. O custo de experimentação para essa
classe é muito alto. Por isso, marcas líderes
levam vantagem nesse mercado, Por outro
lado, nenhuma marca suporta produto ruim.
Consideramos marca como a materialização
do sonho."

LEITORES EXIGENTES
Até a implantação do Plano Real, em 1994.. poucos títulos voltados
para as camadas mais pobres ca sociedade figuravam nas bancas
de jornais. Com Q acesso da população carente ao mercado consu-
midor, a partir da estabilidade econômica, começaram a surgir revis-
tas variadas também para as classes C e D Atualmente, milhões de
exemplares são vendidos todos os meses a preços de a:é P$ 2
A Mau. da Edtora Alto Astra, é uma de as Grada em 1999. inicial-
mente de circulação mensal a publicação está fortemente identificada
com eitoras de menor poder aquisitivo. "São pessoas que 'servem' o
tempo todo Estamos falando da empregada cor-éstica, da operaco-
ra de caixa de supermercados, dentre outros profissionais. Pessoas
que desejam ser respeitadas e reconhecidas", afrma o gerente de
marketing da editora, Sivino Brasolo:to Júnior.
Desde 2004, a revista ganhou novo formato, o de "magazine", e pas-
sou a ser vendida a cada semana exclusivamente nas bancas. O título
atingiu uma circulação média de 100 mil exemplares, segundo o Insti-
tuto Verificador de Circulação (IVC).

Filhos-problema
Pais devem ir á Justiça para
recuperar o controle cm casa?



CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Além do acesso aos produtos dos
quais os integrantes das classes C,
D e E necessitavam, a estabilidade
econômica no País provocou uma
alteração importante no padrão de
compras mensal. Se durante os anos
de inflação alta precisavam correr
para os hipermercados tão logo re-
cebiam seus salários, evitando as-
sim a desvalorização monetária, hoje
podem realizar pequenas compras
em estabelecimentos comerciais
próximos a suas residências.
O pequeno varejo das lojas de vizi-
nhança ganhou poder competitivo
frente às grandes redes, Aos pou-
cos, Carrefour, Wal-Mart e Pão de
Açúcar vão se adaptando a essa
nova tendência. "Muitas vezes; o
valor que seria gasto na passagem
do transporte público para ir a um
hipermercado é revertido em um
item adicionai na compra realizada
em um mercadinho perto da casa
do consumidor", justifica Meirelles.
"A compra é freqüente, várias vezes
durante a semana. Isso demonstra
a importância do pequeno varejo",
disse o aerente de desenvolvimen-

to de canais da Coca-Cola Femsa,
Antônio Vitonno, que afirma que
em muitos casos a dificuldade fica
por conta do serviço de entrega,
"Mas isso não é impedimento para
nossa atuação. Dizemos sempre
que o consumidor não tem o de-
ver de comprar nosso produto. A
empresa sim, tem a obrigação de
colocar o produto ao alcance do
consumidor,"

Além disso, segundo Coutinho, os
laços de amizade com o dono do
pequeno varejo contribuem para
estreitar a relação comercial. "Por
isso, para as empresas fabricantes,
é de extrema importância que os
produtos cheguem aos pontos-de-
venda, A decisão de compra está
estritamente relacionada à distri-
buição", pondera o diretor do Ibo-
pe Inteligência. El

RETORNO DA TRADIÇÃO
A principal fabricante de refrigerantes no Brasil,
a Coca-Cola, constatou que desde o início da
década há uma tendência de crescimento de
consumo pela população de baixa renda para
marcas de menor prego Os refrigerantes de
marcas populares passaram a ganhar fatias
consideráveis do mercado, dom nado até en-
tão por seu portfólio A razão para isso estava
estritamente ligada, de acordo com pesquisas,
ao aumento ca renda e acesso ao crédito, im-
puls onando a compra de eletrodomésticos e
provocando uma competição entre categonas
distintas, bem como a padronização das em-
balagens pelas garrafas PEI abrindo espaço
para os fabricantes regionais.
Diante do desafio de barrar o avanço da
concorrência, os executivos da mutinacional
americana traçaram p!ar,os que incluía baixar

preço ou lançar uma marca alternativa, estra-
tégias que não foram desenvolvidas por não
ter sustentação de longe prazo e caníbalízar
as marcas da Coca-Cola no mercado "Deci-
dimos por algo mais amplo, reapresentando
as embalagens retornáveis de vidro", afirmou
a diretora de projetos especiais da Coca-Cola
Company, Claudia Lorenzc. Além de terem
um preço menor, na medida em oue não são
descartáveis, tais embalagens garantem a fi-
delidade dos consumidores, que já saem de
suas casas decididos a adquirirem o produto.
"O sucesso só foi possível graças à parceria
com o canal de vendas, especialmente com
o pequeno varejo, onde são encontradas ex-
clusivamente essas embalagens. Esse canal
nos Tem ajudado muito a recriar o hábito de
retornabilidade."
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