
Os chamados consumidores de baixa ten-
da selo responsáveis por nada menos que 71%
do consumo no país. Os dados são do instituto
de pesquisa Data Popular - um dos primeiros
criados no Brasil para estudar com profundidade
os hábitos de consumo das classes C, D e E -
que afirma que no último ano a demanda por
pesquisas desse tipo cresceu cerca de 250%. O
visível interesse das marcas em consumidores
deste perfil social tem uma explicação objetiva:
o número de pessoas classificadas nesse público,
que chega a 87% da população brasileira e o
crescente concentração, em especial na classe
C, sobretudo devido a um processo que começou
há alguns com a ascensão de consumidores da
classe D e E.

Segundo o jo rna l Folha de São Paulo,
desde o Plano Reol e o controle da inflação,
em 1994, houve um ganho aproximado de
150% no poder de compra das famí l ias
dessas classes, com renda estimada em até
dez sa lár ios mínimos (métrica utilizada pelo
IBGE - Instituto Brasi leiro de Geograf ia e
Estatíst ica). No atual cenário econômico
mundial, essa fatia de mercado é apontada
corno a mais resistente.aos efeitos da crise
devido à sua f lexibi l idade profissional - se
for necessário fazem os famosos "bicos" para
manter o padrão de consumo.

A internet tem dado ainda mais poder
aos consumidores de baixa renda, isso porque
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oferece uma verdadei ro arma o ser usada no
momento da compra: informação. Foi-se o
tempo em que os consumidores chegavam
nos lojas sem saber ao certo o que queriam, a
diferença de uma marca para outro. Hoje esse
cliente sabe bem o que quer e quanto quer
pagar. Muitos preferem fechar a compro pela
internet e poupar os andanças.

A classe C é a que mais cresce entre os
consumidores online. Segundo pesquisa do
e-bit - instituto que monitora o e-commerce
no Brasil - em 2005 os pessoas com renda
famil iar de até RS 3.000,00 eram responsáveis
por 31% das vendas eletrônicas, hoje este
número saltou para mais de 35%. As classes
D e E que representavam 6% hoje representam
8% das vendas. Segundo o jornal Propaganda
e Marketing, 62% dos acessos à internei no
Brasi l vêm da baixa renda e 25% desses usu-
ár ios ficam ao menos dez horas por semana
conectados.

Frente a este cenário, o grande desafio
dos profissionais do Marketing Direto é enten-
der este público que tem demandado ações
crescentes. Segundo Fábio Lacerda Flandoli,
sócio diretor da Laminai, existe uma visão
distorcida de que este público é pouco rentável.
"Não é. E, como está muito menos saturado
que os segmentos superiores, gera resultados
acima do média". Esta visão é um dos fatores
que faz com que este público geralmente f igure
em ações de mídia de massa, pelo fato de
muitos profissionais acreditarem que o retorno
será pequeno frente ao custo do peça.

Mesmo sendo um mercado a ser ex-
plorado com mais afinco pelas agências de

Marketing Direto, existem cases de sucesso
que demonstram a força da ferramenta. Um
exemplo são as ações realizadas pará super-
mercados, que buscam ativar, reter e fidelizar
a clientela. Com produção rápida e baixo custo,
as peças de comunicação conseguem atingir o
púbíico-alvo com bastante eficácia, trazendo
retornos bem acima do investimento. As ações
de f idel ização - em especial os cartões de
relacionamento - são sucesso garantido entre
os consumidores de baixa renda, visto que o
vínculo sentimental vale, e muito, na hora de
decidir onde comprar. Não por acaso os merca-
dos de bairro tem prosperado nos periferias, o
que reforça que independente de classe social,
o consumidor precisa se identificar com as
marcas. "Empresas de telefonia móvel também
tem obtido bons resultados em campanhas de
Marketing Direto para este público", lembra
Bráulio França, presidente da godirect.

Segundo o instituto Data Popular, é
comum entender os consumidores de baixa
renda como necessitados e desassistidos, mas
na realidade são pessoas articuladas, que esco-
lhem o que consomem, consomem consciente e
não abrem mão de algumas marcas. Pessoas de
baixa renda têm tanta consciência das marcos
quanto a classe média. No p lane jamento,
rJeve-se levar em conta o perfil do cliente e
demonst rar na comun icação dir ig ida que a
empresa conhece seus hábitos de consumo.

Como as peças não podem ter alto custo,
a criatividade das agências é fator fundamental
paro o sucesso das ações. "Custo baixo não
quer dizer c r iação simplista. Precisamos bolar
ações extremamente criativas e impactantes",

diz Daniel Brumaíti, diretor da Ad.Agency. O
profissional lembra de uma campanha feita
para vender micro-seguros, onde a peça mais
efetiva foi uma das mais baratas para produzir.
Fábio Flandol i usa a frase do carnavalesco
Joãozinho Trinta como guia na hora de criar
peças para o público de baixa renda: "Quem
gosta de pobreza é intelectual". O profissional
diz que boa parte do retorno ruim das pecos
para o segmento vem do pressuposto de que
para cliente de baixo renda a peça tem que
ser pobre. "A prática mostra que esse públ ico
valoriza e muito a qual idade do que recebe".

A receita de sucesso é simples: comu-
n icação objet iva e c la ra . "E este tipo que
traz mais resultados. A estratégia principal é
manter a simplicidade. No varejo, por exemplo,
quanto mais complexa a criação, pior é o re-
sultado. Por isso, seja claro, objetivo e direto",
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ensina Brumatti. Vole lembrar que 68% deste
públ ico são analfabetos funcionais, segundo o
jornal Propaganda e Marketing.

Outros fatores importantes na c r i a ç ã o
são a linguagem visual, facilidade de leitura e
apelo emocional. Como a compra concorre com
outras prioridades na cabeça do consumidor, é
necessário mostrar que não se está adquir indo
simplesmente um produto. Quem compra um
aparelho de DVD, por exemplo, está adquirindo
uma opção barato de entretenimento para
toda família e não apenas um e eletrodoméstico.
Segundo pesquisa do e-bit entre os famílias
com renda até RS 1.000,00 os produtos mais
requisitados por e-commerce são televisores em
cores; em especial entre os homens pesquisados,
os produtos mais cobiçados são TV LCD, TV de
Plasma e DVD de alta resolução. São eletros para
serem compartilhados com toda família.

P a r a atingir este púb l ico também é
necessário saber distinguir os perfis existen-
tes. Uma pesquisa realizada em parcer ia do
Instituto de Anál ise com a e-bit mostra que
existem três perfis distintos quando o assunto
é compra pelo internet: controlados (38%), to-
madores de crédito (40%) e antenados (22%).
A primeira parcela é caracter izado por ser mais
conservadora e ter em sua maioria homens
mais maduros (57% têm mais de 50 anos). Já
os tomadores de crédito são preferencialmente
mulheres com idade média de 42 anos, que
costumam considerar o financiamento o me-
lhor forma de comprar eletroeletrônicos. Este
público não se importa com marcas e etiquetas
e a compra geralmente é feita na loja e não
por e-commerce. Os antenados apresentam
comportamento completamente distinto - é
um segmento jovem e mais feminino (62%
tem idade até 34 anos), que está atento a
novidades e tendências e habituado o comprar
na web.

Os consumidores de baixa renda têm algu-
mas características marcantes em seu comporta-
mento e que podem ser usadas a favor das pecos
de Marketing Direto. 85% dos consumidores da
classe C tem telefone celular, assim como 67%
das classes D e E, segundo matéria publicada
no jornal Propaganda e Marketing. Assim sendo,
campanhas de mobile soo bem-vindas. O único
problema é a falta de listas atualizadas paro este
tipo de ação. "Por ser celular pré-pago a mudan-
ça de número é freqüente e a possibilidade de
a base estar desatualizada é grande. Em linhas
gerais, mala direta e e-mail marketing tem
melhor potencial de retorno", ensina Flandolí.
"Para nossos clientes temos aproveitado as ações
de vendas e promoções para realizar atualização
cadastral", conta Brumatti.

Pequenas ações de Marketing Direto têm

valor alto para este segmento, visto que nor-
malmente recebe pouca quantidade de comu-
nicações desse tipo. Quando se apresenta uma
oferta de produto personalizada, o consumidor
sente-se envaidecido. "Os retornos são muito
superiores se comparados os mídias tradicio-
nais", garante o diretor da Ad.Agency.

Alguns canais que cada vez mais estão
sendo explorados são os extratos bancários
e faturas. É uma forma certeira e com baixo
custo de impactar o consumidor, já que 67%
dos cartões de crédito do país estão nas mãos
de consumidores de baixa renda. Vale lembrar
que nas peças a questão preço/condição de
pagamento é decisiva pará o consumidor. "É
um dado objetivo com forte apelo subjetivo",
finaliza o sócio diretor da Luminal.
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O objetivo era aumentar as vendas do setor de bebidas alcoólicas através
dos clientes que possuem Cartão Carrefour com esse perfil de consumo. A ação foi
realizada em dezembro e, por ser fim de ano, a criação baseou-se em elementos
natalinos. Foi criada uma árvore de Natal fazendo alusão a uma adega com o
título "Chegou a safra de Natal do Carrefour'. Os clientes do Cartão Carrefour
receberam uma oferta: preço especial e parcelamento em até 3 vezes sem juros
no Cartão Carrefour. O retorno da ação foi de 43%, considerado excelente pelo
cliente, superando os 16% esperados.

Antecipar o desejo de troca de celular do cliente por meio de uma ação
surpreso: envio de cheque bônus permitindo a livre escolha por qualquer
modelo do portfólio da operadora. Em contrapartida, garantir a renovação de
contrato do cliente. Com essa proposta, a ação Cheque Bônus renovou 14%
dos contratos dos clientes impactados ao longo do ano. Clientes de alto valor
ainda receberam um repique de telemarketing da oferta, e o índice médio de
aceites aumentou para 27%. A estratégia foi impactá-los no momento mais
adequado, antes do vencimento de seus contratos, e desenvolver uma comu-
nicação direta, com quatro segmentações de público: clientes de baixo, médio
e alto valor, participantes ou não do programa de fidelidade Claro Clube. As
trocas puderam ser realizadas em qualquer loja ou agente autorizado Claro, em
todas as regionais. Com o baixo custo por impacto e a renovação de contrato
de 156 mil clientes em 2007, a ação garantiu uma receita líquida protegida
de RS 73 milhões.
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Paio criar uma mala de aquisição que superasse a mala "Controle", da
Credicard Citi, a RS Direct adotou o estilo americano de comunicação: muitas
informações e jeito de documento oficial, expedido pelo SCC - Serviço de
Concessão de Crédito, supostamente a área de crédito da empreso. Na carta,
foi utilizado o "desconto secreto", escondido numa parte lacrada. Esse recurso
e a tipologia de maquino de escrever deram à peça um estilo muito diferente
das atuais. Com o envio de 50 mil malas, a maio desafiante atingiu 1,4%
de resposta, batendo a campeã em 26%. E o mais importante: a RS Direct
estabeleceu um novo patamar de resultados para a Credicard Citi, que tem
agora uma nova campeã de vendas porá utilizar nos próximos meses, com
muito rnaís retorno.

Troféu: Prata
Agência: RS Direct
Cliente: Credicard Citi
Categoria: Campanha - Vendas - BtoC
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