
 
Central de Cases ESPM 

 

 1 

 

 
 
 

 

MOTOCICLETAS 
E O MERCADO DE BAIXA RENDA 
NA REGIÃO NORTE DO BRASIL 

 
 
 
 
 

Fonte: Blog Sideways - Sorocaba 

 

 

Case fictício preparado pelo Prof. Marcus S. Piaskowy, da ESPM SP. 
 
 
Destinado exclusivamente ao estudo e discussão em classe, sendo proibida a sua 
utilização ou reprodução em qualquer forma. Direitos reservados ESPM. 
 
 
Central de Cases ESPM | www.espm.br/centraldecases | 11 5085.4625 
 
 
Março |2009 
 



 
Central de Cases ESPM 

 

 2 

 

 
APRESENTAÇÃO  

A globalização e o mercado de baixa renda são algumas das novas fronteiras que, no decorrer das 

próximas décadas, irão desafiar a capacidade de empresários e de especialistas em Marketing.  

 

O mercado de baixa renda, também conhecido como “o mercado da base da pirâmide”, como veremos 

mais à frente, oferece uma significativa oportunidade de mercado.     

Entretanto, explorar este mercado requer dos futuros especialistas, um novo conjunto de 

conhecimentos e habilidades:   

 

a) A capacidade de entender as necessidades emocionais e os hábitos de compra de um segmento 

de mercado que consome para satisfazer uma necessidade de inclusão e pertencimento. 

b) A capacidade de observar as mudanças de comportamento e as tendências causadas por 

evoluções tecnológicas e seus efeitos nos diversos segmentos de baixa renda. 

c) A capacidade de desenvolver com criatividade, um marketing mix eficaz, especialmente o 

processo de comunicação com um mercado considerado até pouco tempo apenas como 

“marginal”. 

 

O case ilustra algumas tendências e mudanças comportamentais para o mercado de motocicletas de 

baixa cilindrada uma vez que existe um alto índice de correlação entre o produto e o Mercado de Baixa 

Renda. 

 

Apesar de utilizarmos uma empresa fictícia, as estratégias e táticas descritas são reais e vivenciadas 

pelo autor.  No estudo do caso, iremos visitar uma concessionária de motocicletas em Manaus (AM) e 

perceber como, de forma inédita e criativa, esta empresa se relaciona com clientes, utilizando formas 

alternativas de comunicação e vendas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE BAIXA RENDA 

Em economia, os termos “Mercado de Baixa Renda” e “Base da Pirâmide” representam o maior e mais 

pobre segmento socioeconômico. Normalmente, o termo se refere aos segmentos demográficos de 

mercados em países em desenvolvimento e a análise das suas características comportamentais.     

 

O professor C. K. Prahalad, titular da cadeira de Estratégia Corporativa na Escola de Negócios da 

Universidade de Michigan, cunhou o termo “Base da Pirâmide” e demonstrou a existência de grandes 
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oportunidades comerciais deste segmento socioeconômico.  Prahalad acredita que, se este mercado for 

explorado de forma inteligente, poderá contribuir para o bem da humanidade.  Em seu livro, "The 

Fortune in the Bottom of the Pyramid: “Eradicating Poverty Through Profits", o professor indica a 

existência de um mercado potencial de quatro bilhões de pessoas em todo o globo. A previsão é que 

este mercado atinja seis bilhões nos próximos 40 anos. 

 

O Poder de Compra - Purchasing Power Parity - de nações em desenvolvimento como China, Índia, 

Brasil, México, Rússia, Indonésia, Turquia, África do Sul e Tailândia é potencialmente maior que a soma 

dos mercados do Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Segundo Prahalad, os segmentos da 

Base da Pirâmide desses países oferecem a maior oportunidade de mercado na história do comércio 

mundial.  Entretanto, é um mercado pulverizado e que necessita de uma profunda compreensão das 

características comportamentais de cada um dos seus segmentos. 

 

Aplicado ao Brasil, as desigualdades na distribuição de renda da população criaram mercados 

potencialmente lucrativos para as empresas que optaram por entender as suas peculiaridades.  Os 

segmentos de baixa renda englobam as classes C, D e E  e movimentam cerca de 540 bilhões de reais 

por ano.  

 

As principais características dos integrantes do mercado de baixa renda são:  

 

1. Ganham de 0 a 4 salários mínimos 

2. Representa 87% da população brasileira 

3. Gastam 30% do orçamento com alimentação 

4. Detêm 1% do consumo de 65 categorias de produtos 

5. 41,5% têm menos de 20 anos 

6. Estudaram, em média, 6,7 anos 

7. 57% trabalham na informalidade 

8. 88% não possuem curso superior  

 

Entretanto, é fundamental aplicar os mecanismos de segmentação de forma cuidadosa, uma vez que a 

classe de baixa renda é constituída por pessoas com as características citadas acima e também por 

aposentados e jovens universitários.  Apesar de pertencerem à mesma faixa de renda e possuírem 

potenciais similares de consumo, não podem ser abordados da mesma forma.  
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O MERCADO BRASILEIRO DE MOTOCICLETAS  

A busca de soluções para transporte de baixo custo por parte dos segmentos mais pobres da sociedade é 

uma característica comum em todos os países em desenvolvimento.  A exigência de mobilidade e a falta 

de transporte público barato e eficaz, faz com que a população procure meios alternativos de 

transporte como bicicletas, ciclomotores e motocicletas de baixa cilindrada.  

  

Desde 1993, o mercado brasileiro de motocicletas de baixa cilindrada (até 150cc) apresenta um enorme 

crescimento. O volume de vendas dessa categoria de motos ultrapassou a marca de um milhão de 

unidades/ano em 2006 e 2007.   Segundo a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), em 2008 foram vendidas 1.879.695 

motos no país sendo que, 87% tinham potência de até 150cc.    

 

AS VENDAS DE MOTOCICLETAS NO BRASIL 

 

Fonte: Abraciclo 

 
Os segmentos de usuários e de potenciais clientes das motos de baixa cilindrada são compostos por 

pessoas que usam o veículo como meio de transporte cotidiano ou instrumento de trabalho. Apenas um 

pequeno percentual utiliza a moto exclusivamente para o lazer.  O meio de transporte de duas rodas 

possibilita mobilidade, agilidade em cidades congestionadas e um gasto com combustível muito menor 

quando comparado com qualquer tipo de automóvel.   Com o surgimento dos financiamentos de longo 

prazo, as prestações mensais de uma moto ficaram abaixo do custo mensal do transporte coletivo. Em 
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muitos casos, a moto oferece a possibilidade de trabalho que, mesmo na informalidade, pode gerar uma 

remuneração maior que as prestações mensais.  O exemplo típico é o de pessoas que foram demitidas e 

encontraram dificuldades na recolocação no mercado de trabalho. Para elas a compra de uma moto 

oferece a possibilidade de trabalho imediato, atuando no transporte de toda a sorte de mercadorias.  

 

 

Vendas por cilindrada 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

% Até 100 cc 18,1 16,4 12,4 3,4 8,7 7,16 

  
     

  

% 100cc a 150 cc 71,1 73,9 77,9 84,8 78,5 79,99 

  
     

  

% total até 150 cc 89,2 90,3 90,3 88,2 87,2 87,15 

  
     

  

  
     

  

Unidades até 150 cc 761.348 823.908 925.102 1.118.339 1.395.575 906.289 

  
     

  

Total Unidades Vendidas 848.377 911.717 1.024.203 1.269.041 1.600.157 1.039.870 
 

Fonte: Abraciclo 
 

 

As pesquisas dos bancos e financiadoras têm demonstrado ao longo dos anos que a camada mais pobre 

da população paga suas contas em dia. Este segmento dá extremo valor ao seu crédito e ao seu nome. 

Por outro lado, as mesmas pesquisas revelam que o maior índice de inadimplência está nos segmentos 

das classes média e alta. Talvez, por isso mesmo, os financiamentos para motocicletas sejam mais 

flexíveis do que para os automóveis.  

 

Outra forma importante de acesso às motos são os planos de consórcio. Como vantagem, as prestações 

de consórcio não incorporam taxas de juros e como desvantagem, o cliente só recebe a moto se for 

sorteado ou se der um lance como adiantamento.  Segundo a Rodobens, uma das maiores 

administradoras de consórcio do Brasil, o número cotas em andamento no segmento de duas rodas 

superava, no final de 2008, a casa de 1,85 milhões de unidades.  
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Distribuição das vendas de motos por região 

 

 
Fonte: Fenabrave 

 

Evolução das vendas de motos por região 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Regiões % % % % % % % % % 

  
         NORTE 10,00 8,60 8,20 8,20 9,30 8,20 7,10 7,40 8,70 

NORDESTE 27,90 24,70 25,30 22,40 21,50 21,60 22,10 22,80 26,50 

SUDESTE 37,10 39,00 37,80 37,50 37,80 39,20 42,30 42,60 38,60 

SUL 12,50 16,00 17,10 20,80 20,50 20,50 19,00 16,50 14,90 

C. OESTE 12,50 11,70 11,60 11,10 10,90 10,50 9,60 10,60 11,30 
TOTAL BRASIL 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,10 99,90 100,00 
VOLUME 
TOTAL 574.149 692.096 792.424 848.377 911.717 1.024.203 1.268.041 1.600.157 1.879.695 

Fonte: Fenabrave 

 
Obs.: Nos últimos anos, a indústria de motocicletas vem percebendo uma tendência de aumento nas 
vendas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  Historicamente, as regiões mais pobres do Brasil.  
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OS PLAYERS DO MERCADO  

 

No passado, o mercado brasileiro de motos populares era dividido entre três marcas tradicionais: 

Yamaha, Honda e Suzuki. Atraídos pelo fantástico potencial de crescimento, surgiram novos 

fabricantes. Alguns deles, desconhecidos dos clientes brasileiros, como Sundown, Dafra, Traxx, Kasinski 

e Bramont. A maioria das marcas tem fábricas instaladas no Pólo Industrial de Manaus (PIM) e utiliza os 

incentivos fiscais da região para reduzir o custo de montagem, uma vez que as novas entrantes trazem 

as motos do exterior em regime de CKD (Completly Knocked Down).  

 

Os preços variam de R$ 6 mil para os modelos mais populares, a R$ 70 mil para motos de passeio da 

Harley Davidson, que também é montada em Manaus. A grande oferta de modelos e os planos de 

financiamento com mensalidades que se iniciam em torno dos R$ 200,00, tornam as motocicletas 

acessíveis para uma grande camada da população. Isto sem mencionar que o mercado de motos usadas 

tem preços e prestações de financiamento com mensalidades ainda mais baixas.  

 

 As mulheres também passam a figurar nesse mercado. Segundo pesquisa da Abraciclo, a presença 

feminina como usuárias de motocicletas é de 60%.  Nas vendas elas respondem por aproximadamente 

25% do mercado, um índice 10% maior do que o registrado em 1999. 

 

 

TECNOLOGIA E AS MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS 

Em 2008 foram vendidas quase 1,9 milhões de motos em todo o país. As regiões Sul e Sudeste 

responderam por 53,5% deste volume. Entretanto, é no interior do país que o maior potencial de 

crescimento permanece latente.  

 

A imagem do trabalhador rural montado num cavalo, percorrendo a lavoura, corre o risco de virar 

coisa do passado com o avanço da frota de motocicletas. O veículo deixou de ser exclusividade do 

meio urbano e está sendo usado nas fazendas para monitorar a plantação e vistoriar o gado. Muitos 

trabalhadores rurais, especialmente os mais jovens, estão trocando o cavalo pela moto. 
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Fonte: Henri Mileo / Gazeta do Povo 

 

  

 

Na busca de eficiência e redução de custos as motos se tornaram uma opção interessante.  Segundo os 

usuários, a moto é a opção mais rápida, dá para usar até em dia de chuva e não encalha. É comum 

uma moto rodar 150 quilômetros em um dia, através de pastagens, plantações e trilhas no mato. 

Montado em um cavalo, um peão gastaria muito mais tempo para perfazer o mesmo percurso.  Como a 

maioria dos peões é remunerada por hora de trabalho, a moto permite algumas horas a mais de 

serviço por conta dos faróis, especialmente na região norte, onde anoitece cedo. 

   

Quando comparada ao custo das caminhonetes, a manutenção das motos chega a ser cinco vezes 

menor.   A manutenção de uma moto tem custo médio anual de R$ 500,00, incluindo peças e serviços. 

Muitas vezes o baixo custo operacional das motos é menor do que a manutenção de cavalos.  Em uma 

fazenda em Roraima, quando interpelado sobre o porquê da sua opção de trocar o cavalo pela moto, 

um peão da nova geração respondeu: “Eu sou pobre, mas não sou burro!” 

 

 

XYZ - CONCESSIONÁRIA DE MOTOS EM MANAUS 

A XYZ Veículos é uma concessionária de motos instalada na cidade Manaus (AM), às margens do Rio 

Negro.  A empresa familiar iniciou suas atividades, em 1985, representando um fabricante de 

motocicletas instalado no Pólo Industrial de Manaus (PIM).  A empresa é percebida pelo mercado como 

sinônimo de seriedade, profissionalismo e preocupação com os clientes.   Atualmente, a 
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concessionária comercializa entre 500 e 600 motos por mês, além de uma média de 300 cotas de 

consórcio, sendo que apenas 50% do volume de motos são comercializados na cidade de Manaus. 

 

As ações da XYZ se estendem por todo o Estado do Amazonas. Isto representa uma área de atuação de 

equivalente a 6,3 vezes a área do Estado de São Paulo e uma população em torno de 3,3 milhões de 

habitantes, metade dos quais estão dispersos em 62 municípios.  

 

Na bacia Amazônica, ao longo das “calhas” do Rio Amazonas, Rio Solimões e Negro, existem milhares 

de vilarejos, com menos de uma centena de habitantes. Algumas dessas vilas estão conectadas entre 

si ao longo do rio por pequenas estradas ou até mesmo por picadas que seguem em direção ao 

interior. Nestas comunidades as motos representam mais do que um meio de locomoção.  

Representam status e inclusão tecnológica. 

 

Nestes vilarejos, os veículos são usados para fazer a ligação entre os povoados. No período das águas 

baixas, as motos são a opção mais rápida e econômica, mesmo quando comparadas com os barcos. 

  

 

Fonte: www.cronopios.com.br 
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Para adquirir as motos, os habitantes destas comunidades precisam entrar em contato com as 

concessionárias das cidades mais próximas, pessoalmente ou por telefone. Os veículos são entregues 

pelos barqueiros que fazem o transporte das mercadorias entre os centros e o interior.  Na falta de 

uma agência bancária para fazer repasse do dinheiro para a concessionária, o valor é enviado por meio 

do Banco Postal - um serviço prestado pelos Correios.  Em algumas semanas as motos são entregues na 

vila pelos barqueiros.  

 

 

Fonte: Smuglers.com.br 

 

O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO 

As motos preenchem uma lacuna importante nos municípios mais afastados. Nestas regiões as 

distâncias entre cidades e vilarejos são ainda mais significativas e o transporte público extremamente 

deficiente. Por isso, o mercado de motos vem crescendo ano após ano no interior do estado. Nas 

pequenas cidades as motos representam  um símbolo de estatus e ascendência social, e muitas vezes 

são  o único meio de transporte da família. Aspectos de segurança à parte, é muito comum ver dois 

adultos e mais três crianças fazendo  viagens em cima de uma pequena moto.   
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Foto:  Joaquim Holanda 

  

A  moto  também pode desempenhar um papel fundamental  no  sustento de uma familia.  Servindo 

como moto-taxi, ou equipadas com um reboques, os veículos geram renda transportando os mais 

diversos tipos de produtos: de peixe a material de construção. Nos finais de semana, as motos 

representam liberdade e lazer.   

 

Foto:  Joaquim Holanda 

 

 

Para tirar vantagem do crescimento, a concessionária XYZ desenvolveu uma estratégia de 

interiorização. A concessionária estabeleceu micro-concessionárias que funcionam como postos 

avançados de vendas e serviços nas cinco principais cidades do estado. A maior delas é Parintins com 

mais de 100 mil habitantes, seguidas de Coari, Manacapuru, Itacoatiara e Tefé, todas com mais de 

60.000 habitantes. Cidades menores, com cerca de 40.000 habitantes, como Autazes, Maués, 
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Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Iranduba são atendidas pela concessionária por meio de acordos 

estabelecidos com comerciantes locais que revendem e recebem uma comissão sobre a venda de 

motos e peças de reposição.  Estes Pontos de Vendas (PV’s), que muitas vezes não passam de uma 

pequena oficina mecânica, são fundamentais para o desenvolvimento dos negócios e da comunicação 

com os clientes.  

 

O papel dos PV’s é fundamental para auxiliar os clientes na hora de concretizar o negócio. Muitos 

compradores não possuem certidão de nascimento, muito menos RG ou carteira de motorista.  A 

maioria vive de trabalhos informais, aonde a fonte de renda vem de atividades como mineração, pesca 

ou extrativismo como, por exemplo, a extração do óleo do pau-rosa, substância primordial na 

fabricação do perfume Chanel N.5. Nesse universo, as comunidades indígenas engrossam o público 

comprador. 

 

Como não existem órgãos fiscalizadores a centenas de quilômetros, cabe aos PV’s encontrar uma 

forma criativa para acomodar a situação. A falta de endereço postal para os clientes, também é um 

problema. Todas as correspondências da concessionária de Manaus são enviadas para o PV e 

distribuídas em mãos, localmente.  

 

 

Fonte: brasileiros1blogspot.com.br 
 

Para dar o necessário suporte aos PV’s, a concessionária Ponta Negra contratou Representantes 

Itinerantes (conhecidos internamente como “Caixeiros-Viajantes”) que visitam e mantêm contato 

regular com os pontos de venda por telefone ou internet (quando disponível).  Os “Caixeiros” também 
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dão treinamento mecânico e atuam como relações públicas da empresa.  A XYZ mantém seus 

representes em constante movimentação dentro do Estado.  A todo o momento existem pelo menos 

dois “Caixeiros” viajando em cada uma das calhas dos rios Amazonas, Negro e Solimões. 

 

Apesar de viajarem oito meses por ano, as visitas pessoais não ocorrem na freqüência desejada.  A 

maioria dos vilarejos só tem acesso por barco e uma viagem pela “calha” do Rio Negro pode levar 30 

dias, apenas em uma direção. Para resolver essa questão a Concessionária XYZ está disposta a dobrar 

o número de representantes. A idéia é contratar pelo menos mais seis Caixeiros, o único problema é 

encontrar mão-de-obra qualificada para o trabalho. 

 

 

Guilherme Airosa 

 

Apesar as dificuldades a XYZ investe em ações de aproximação com o mercado comprador. No ano 

passado, a agência de propaganda da concessionária programou uma campanha de fidelidelização de 

clientes dos PV’s. A idéia era enviar um boné no dia do aniversário do cliente. Como muitos clientes 
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não sabiam a data dos seus aniversários, a concessionária estabeleceu datas aleatórias que 

combinavam o investimento de marketing com a chegada dos barcos nas vilas.  

 

 

A DINÂMICA DA MICRO-CONCESSIONÁRIA. 

Percebendo o potencial de vendas e serviços nas pequenas cidades, a XYZ estabeleceu uma micro-

concessionária na cidade de Itacoatiara.  A 230 km de Manaus, a cidade é quinta maior do estado da 

Amazônia, com uma população de 95.674 habitantes (2007).  A frota é composta por 1.284 

automóveis, 6.383 motocicletas, 257 caminhonetes, 72 ônibus, 20 micro-ônibus e 244 caminhões 

(dados de 2007). 

 

A empresa abriu suas portas em um imóvel localizado na rua principal da cidade, com dois vendedores 

fixos, três vendedores itinerantes e três mecânicos, além de um estoque de peças. Como estratégia de 

integração, a concesssionária contratou os funcionários no mercado local, com execeção do gerente e 

do mecânico-chefe. Para garantir um atendimento qualificado, todos os funcionários passaram por um 

extenso programa de treinamento, liderados pelo gerente.  

 

A comunicação da empresa com o mercado é feita por meio do patrocínio de um programa matutino na  

única estação de rádio local. Como as formas tradicionais de propaganda na região são a panfletagem e 

o carro de som, a micro-concessionária resolveu inovar. Apesar de dispor de uma verba publicitária 

microscópica, a empresa oferece à comunidade eventos gratuitos. Uma noite por mês, em praça 

pública, é montado um espetáculo que fala sobre temas ligados à utilização das motocicletas como 

(e.g.) a  importância do uso do capacete ou a condução em dias de chuva.  O evento é apresentado de 

forma teatral e é  seguido de um filme. 

 

Com a ajuda do teatro amador local e do patrocínio da prefeitura, que quer reduzir os número de 

acidentes, o evento é praticamente gratuito para a concessionária. O maior custo é o sorteio de um 

capacete e quatro vales-combustível no valor de R$ 15,00 cada.  Mais uma vez, a empresa apostou em 

uma solução simples e barata que tem apresentado um retorno extraordinário. Para dar uma idéia, as 

pessoas chegam até quatro horas antes à praça para guardar os melhores lugares.    

 

O segredo do sucesso desta concessionária reside na qualidade do contato pessoal com os moradores,  

na flexibilidade do crédito de “caderninho” para o financiamento de serviços e na capacidade de 

selecionar colaboradores engajados.  
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Quando os serviços da oficina diminuem, alguns mecânicos vão para a rua em frete à concessionária, 

param as motos que estão de passageme fazem orçamentos na hora.  Em trinta  minutos, a oficina já 

tem serviço para o resto do dia.    

 

 

SOLUÇÕES CRIATIVAS EM VENDAS   

Mesmo no interior da Amazonia, a competitividade entre as marcas é acirrada.  Apesar da 

concessionária  desenvolver um  marketing mix com características aparentemente primárias a XYZ se 

destaca no mercado pelas ações criativas. Entretanto, o fator primordial do seu sucesso está 

realcionado à capacidade de  identificar  colaboradores  criativos, desembaraçados e comprometidos. 

Como foi o caso de um vendedor da XYZ que descobriu uma forma de aplicar as verbas do FUNDO 

CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO para o financiamento de motos.  

 

O FNO (exclusivo para a região Norte: Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, Tocantins e 

norte do Mato Grosso) foi criado pelo governo federal com a finalidade de amalear a renda e a inclusão 

econômica e social de uma expressiva parcela da população por meio de mecanismos de integração. O 

objetivo é facilitar a aquisição, modernização e reforma de máquinas e equipamentos além de capital 

de giro. O programa era voltado para as associações de pescadores ou piscicultores com a finalidade de 

financiar a compra de barcos, redes e motores para embarcações.   

 

O funcionário da concessionária conseguiu convencer a agência do Banco da Amazônia que a aquisição 

de motos com carretas para a distribuição de pescados sem a intervenção dos “atravessadores” 

ampliaria a inclusão econômica e social de seus clientes. Com esta operação, a empresa vendeu mais de 

450 motos em dois meses.  Mas acima de tudo, confirmando a teoria do Prof. Prahalad, o projeto gerou 

um bem maior proporcionado um potencial de aumento de renda e autonomia para 450 famílias. 

 

 

QUESTÕES PARA DEBATE 

1. As motocicletas possuem um alto índice de correlação com o mercado de baixa renda.  O mercado 

de geladeiras tem características similares, mas o mesmo não acontece com freezers. Desenvolva 

uma teoria que explique a questão.  

 

2. Um dos grandes desafios apresentados pelo Mercado de Baixa Renda é se comunicar com ele.  

Além dos meios (mídias) também é importante considerar o modo e a cultura local. Respeitar a 
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cultura local pode significar vencer preconceitos. Você usaria um português gramaticalmente 

incorreto em um anúncio de rádio?   

 

3. As comunidades mais distantes deste país, mesmo as indígenas, assistem a programas de TV como 

(e.g.) as novelas.  Qual é, em sua opinião, a influência destes programas nos valores e na criação 

de necessidades de consumo desse segmento?  

 

4. Esta influência age de forma positiva ou negativa sobre estes segmentos da população? 

 

5. O mercado de baixa renda, apesar de se constituído de pessoas que tem pouco dinheiro 

disponível, exige produtos de qualidade. Você consegue explicar este mecanismo? 

 

6. Costuma-se dizer que publicitários tradicionais com anos de experiência na promoção de produtos 

para a classe médio-alta, teriam muita dificuldade no desenvolvimento de campanhas para o 

mercado de baixa renda. Você concorda?  Por quê? 

 


