
CONSUMO

Especialista explica como

atingir as classes C, D e E

progresso dos países emergentes e, consequentemente, o aumento do

poder de consumo das classes de baixa renda marcam o novo cenário

econômico mundial. Esse fenômeno ganha mais importância no atual

cenário de crise, quando se enxerga uma das saídas justamente nos mer-

cados internos do antigo bloco do Terceiro Mundo. "Entender os hábitos

desses novos consumidores requer tempo, dedicação e muita pesquisa. E cair no gosto

deles é o grande desafio", diz Helena Wong, presidente da Top Trend International,

com a autoridade de mais de 20 anos de trabalho com a baixa renda. Ela já atuou no

mundo todo promovendo novos serviços e produtos à frente de grandes marcas, como

Procter & Gamble, Pepsi e Western Union, empresa que faz transferência de dinheiro.

A seguir, uma síntese de suas opiniões sobre o consumidor popular.



CONSUMIDOR NO ALVO

A grande falha é que querem atingir esse público, mas não

sabem como chegar até ele. No meu ponto de vista, as empresas

não sabem fazer pesquisas relevantes que as levem a entender

este consumidor. Com isso, acabam cometendo erros táticos e

de execução e fracassam. A parte fundamental é entender real-

mente seus valores, mente e psicologia. Para atingi-los, é preciso

compreender suas emoções e aspirações. A partir daí, desenvol-

ve-se o produto ou serviço adequado com preço acessível. Além

disso, a distribuição também merece atenção: deve ser feita nos

lugares que freqüentam, moram e compram, ou seja, na merce-

aria ou bar da esquina, por exemplo.

NEGÓCIO DA CHINA

Não existe diferença entre a baixa renda dos países. Existem

diferenças culturais, mas isso não é um fator de renda. Um

chinês da classe A também é diferente do brasileiro da classe

A. A definição de baixa renda também não tem diferença. Eles

são todos iguais no sentido de que são menos abastados, mas,

como seres humanos, têm as mesmas necessidades, sonhos e

realizações. Todos querem melhorar a vida e prover o melhor

para o seu filho. Os princípios são os mesmos, têm que se

adaptar. Quais são os princípios? Você entender o consumidor

local da baixa renda para saber o que o motivaria a usar tal

produto ou serviço. O que se diferencia é tática e execução.

Um exemplo é o case da Crest na China. A Procter&Gamble

realizou pesquisa para entender o consumidor e constatou que

57% dos chineses da área rural não escovavam os dentes com

creme dental. Ela queria entender o por quê e chegou ao fol-

clore da cozinha chinesa, em que os consumidores do interior

e zona rural usavam muito o sal e o chá. O sal de cozinha era

o ingrediente que limpava e clareava os dentes. E o chá era

visto como bom para saúde e usado para matar bactérias.

A partir desses conhecimentos transmitidos de geração para

geração, a empresa desenvolveu cremes dentais com esses

sabores - sal branco e chá, que hoje é o maior campeão de

vendas da Procter na China. Não adiantaria falar em flúor. É

muito científico.
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MUDANÇA DE HÁBITO

O principal para agradar é a marca top com preço acessí-

vel. A baixa renda tem confiança na marca reconhecida.

Existem pesquisas no mundo inteiro que apontam que as

classes de baixa renda dão mais

valor à marca do que as classes

A e B, isso porque não podem

errar. O grau de lealdade é maior.

A experimentação de uma nova

marca é difícil, mas não impossí-

vel. Deve-se encontrar um ângulo

diferenciado do produto, pois se

for igual, a pessoa não fica com

vontade de experimentar. É preci-

so dar garantias. Por exemplo, nos

Estados Unidos, eles fazem muito

isso: se não gostar do produto,

pode devolvê-lo. Outra alternativa

é fazer de tal maneira que o valor

do desembolso seja tão pequeno

que o consumidor não se importa-

rá de experimentar, como fizemos

com pequenos sachês de xampu

e fraldas vendidas unitariamente.

Se cair no gosto dele, ainda conta

com o poder do boca a boca.

Na Western Union, por exemplo,

70% das pessoas que usaram os

serviços vieram por meio do boca

a boca.

MÃO AMIGA

Na Western Union o público-alvo

não é só de baixa renda, mas a

maioria é composta por imigrantes que buscam uma vida

melhor e enviam parte do que adquirem aos conterrâneos.

Muitos não entendem o idioma, não são alfabetizados nem

As empresas já notaram
a importância das classes

de baixa renda
• • •

Não existe diferença
entre a baixa renda dos
países. Existem diferen-
ças culturais, mas isso

não é um fator
de renda

• • •

A baixa renda tem
confiança na marca

reconhecida
• • •

Quando se faz comunica-
ção para a baixa renda, que

tem grau de escolaridade
menor, o segredo é ser
simples e claro para não
dar margem a erros de

interpretação

possuem contas bancárias. O desafio: chegar aos imigrantes

de dezenas de países espalhados pelo mundo. No início da

atuação, estávamos em 20 países. Alguns anos depois, a

abrangência era de 190. Os negócios cresceram porque foi

desenvolvida a marca voltada a

fidelidade e confiança. Uma marca

que entende, ajuda, mostra sua

sensibilidade. Com essa comuni-

dade, estávamos nos eventos, aju-

dávamos com bolsas de estudos.

Em época de desastres, fazíamos

doações. Em momentos de crise,

oferecíamos descontos para as pes-

soas enviarem dinheiro para casa.

Tudo isso fez com 'que a imagem

da Western ficasse humana.

MOLDURA CLARA E

SIMPLES

Quando se faz comunicação para

a baixa renda, que tem grau de

escolaridade menor, o segredo é

ser simples e claro para não dar

margem a erros de interpretação.

Certa vez, fizemos um material

com um fax em que entrava dólar

e saía outra moeda para falar

sobre a transferência de dinhei-

ro. À época, esses consumidores

entenderam ao pé da letra: que

tirávamos dinheiro do fax. Outra

dica é usar a emoção. Fizemos

propaganda com depoimentos de

pessoas reais que usaram o serviço

e contavam sua história e os benefícios. Isso criou empatia

com a marca. É preciso ser explícito, informativo e mais

visual do que verbal.
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