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O mercado mudou, os produtos estão
mais relevantes e com funcionalidades
especialmente criadas para os
consumidores emergentes. A grande
transformação, porém, é individual:
a baixa renda quer, pode e deve se
sentir importante

P O R J É S S I C A 0 ' C A L L A G H A N

A autoestima
da baixa renda
Durante uma apresenta-
ção no escritório da agência McCann
Worldgroup, em Bogotá, Colômbia,
foram colocadas algumas galinhas sol-
tas na sala de reunião. Elas andavam
entre os clientes bicando e fazendo
muita sujeira. H outra agência do mes-
mo grupo, localizada na Cidade do
México, contratou um comerciante
local para instalar prateleiras com ba-
tatinhas fritas e outros elementos para
transformar o escritório em um boteco.
No almoço, foram servidos tacos sobre
uma toalha plástica. O objetivo das
duas ações era mostrar como a baixa
renda vive e, por fim, elaborar estraté-
gias para esse público.

A idéia é até engraçadinha, mas
galinhas e botecos não são mais a rea-
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lidade das classes que antes eram cha-
madas de menos favorecidas ou com
menor poder aquisitivo. Hoje a no-
menclatura é mais positiva: classe C,
emergentes e shoppers (compradores).
São consumidores que chegaram para
ficar e o mercado tem prestado muita
atenção nos desejos e necessidades des-
sa faixa da população.

O Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) classifica como
baixa renda as famílias com rendimen-
to de até dez salários mínimos por ano
(R$ 4.650). E atualmente, observa-se
um movimento importante de migra-
ção das classes D e E para a C, também
chamada de classe média. O estudo
"Consumo na Era Lula", produzido
pelo Instituto LatinPanel, mostra que

2,15 milhões de famílias passaram por
essa migração entre 2002 e 2006.

Mesmo com uma queda de padrão,
em função das recentes instabilidades
na economia, a classe média, por sua
magnitude, é a melhor aposta de cres-
cimento para as empresas. Hoje, quase
52% dos brasileiros fazem parte
desse grupo populacional, de
acordo com estudo da Funda-
ção GetulioVargas (FGV), que
utiliza o critério de renda do-
miciliar de R$1.064 a,RS 4.561
para definir o estrato.

Estima-se que a classe C
responda por um terço do mer-
cado de consumo do País, des-
de papel higiênico até imóveis.
Para os setores de alimentos,



bebidas, higiene e limpeza, esse grupo
representa 50% do faturamento. E em
algumas categorias de produto, como
celulares pré-pagos. a participação

pode chegar a
70%. "Enquanto

os consumidores
das classes A e B ti-

veram fortes perdas
patrimoniais com o mer-

cado financeiro, a classe C
ainda está colhendo o resultado da

expansão de renda e emprego dos últi-
mos anos", diz o economista Marcelo
Neri, da FGV.

As mudanças de comportamento
de consumo e as ofertas das empresas
para esse público têm também elemen-
tos sociais e antropológicos. Estudo re-
alizado pelo CO.R Inovação, empresa
especializada em pesquisa qualitativa,
que utiliza métodos diferenciados para
desvendar tendências de mercado, de-
tectou uma mudança comportamental:
surge a autoestima da baixa renda.

A equipe da CO.R
conviveu com cerca de
500 pessoas em São

Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Porto
Alegre e realizou uma pesquisa pau-
tada em três pilares: tecnologia, moda
e relacionamento com dinheiro. Para
Marí Zampol, publicitária que idea-
lizou o estudo, a classe C conta com
valores muito próprios que se legitima-
ram quando o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva foi eleito pela primeira
vez. "Isso estimulou a autoestima des-
sa classe social, que passou a pensar 'se
ele pode, eu também posso'", afirma.
Assim, as pessoas passaram a se olhar
de maneira diferenciada, perceberam
que existe um poder de transformação
que está além da religião e tornaram
suas atitudes mais empreendedoras.
"Se antes a mulher vendia Natura por
falta de opção, hoje vende por opção e
se orgulha disso", comenta Man.

A CO. R detectou que essa atitude
mais empreendedora e otimista tam-
bém foi refletida na moda. As mu-
lheres estão mais antenadas com as
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tendências do mundo fashion, porém
não para se diferenciar e, sim, para
acentuar a beleza. "Esse momento de
autoestima se reflete na maneira de
vestir. As mulheres vão à academia
e ao parque praticar exercícios pela
consciência de que merecem estar bo-
nitas", explica a publicitária.

Outro dado interessante é que a
classe média concentra o maior con-
sumo de livros de autoajuda, o que
lhes confere maior consciência de
suas possibilidades. Hoje em dia a
preocupação desses consumidores
não é só com o "arroz com feijão",
mas também com sua vida emocional
e seu conhecimento. Isso gerará re-
flexos nas futuras gerações, pois essa
consciência tem formado cidadãos
mais seguros e esclarecidos.

O comportamento em relação aos
filhos apresenta uma das principais
mudanças das mães da classe C. Isso
pode ser observado durante a monta-
gem do quarto do bebê, pois hoje elas
têm a percepção de que quanto mais
zelo e carinho derem aos filhos, mais
seguros eles serão na fase adulta. Além
disso, a pesquisa identificou a fórmula
"celular + microondas = a criança sozi-
nha em casa". A mãe prepara a comida
e sabe que o filho poderá esquentá-la
facilmente, podendo monitorar essa
relação pelo celular.

Produtos sob medida
Para Sérgio Nardi, autor do livro

"A Nova Era do Consumo de Baixa
Renda", lançado pela Editora Novo

Século, tais mudanças com-
portamentais são definiti-
vas. Mas as empresas ainda
têm um longo caminho para
compreenderia autoestima
desses novos consumidores.
"Essa classe não se contenta
mais com produtos maquia-
dos ou itens com materiais e
funcionalidades retiradas ou
trocadas para que o preço se
tornasse mais acessível. Eles
querem se sentir importantes,

querem que os produtos e servi-
ços sejam personalizados", explica
Kardi. "Muitos são garçons, moto-
ristas, empregadas domésticas. Eles
passam o dia servindo aos outros. O
que mais querem fora do horário de
trabalho é serem senados, serem pa-
paricados", completa.

Nardi também afirma que as em-
presas que estão focando seus negócios
para essa classe podem ser classificas
em dois grupos. "O mercado de baixa
renda é muito novo, tem pouco mais
que dez anos. O conhecimento de mer-
cado é pequeno. Podemos dividir essas
empresas em dois níveis: as que bata-
lharam e estudaram esse consumidor e
as que quebraram a cara", diz.

Certamente a Whrirpool se encon-
tra ao lado das empresas que entende-
ram e pesquisaram o consumidor e não
quebraram a cara. A companhia faz di-
versos estudos e, apesar de não ter dei-
xado de investir em outros mercados,
intensificou a pesquisa e desenvolveu
diversos produtos com base nas neces-
sidades da baixa renda.

A empresa rompeu a barreira de
que só pessoas de alto poder aquisiti-
vo podem usufruir da tecnologia Frost
Free. "Descobrimos que descongelar
a geladeira era algo que aborrecia as
consumidoras. Elas tinham que se or-
ganizar quando faziam as compras, a
que horas desligar e a que horas lim-
par a geladeira. Elas se sentiam escra-
vas do congelador", explica Rodrigo
Azevedo, gerente-geral de marketing
da Whrirpool. "Fizemos pesquisas
interessantes para descobrir isso. Che-

gamos a ir a campo e filmar o dia a dia
dessas consumidoras", acrescenta.

Após dois anos de estudos, a em-
presa lançou, em outubro de 2008, os
primeiros refrigeradores do mundo de
uma porta com a tecnologia Frost Free.
A linha de produtos, da marca Cônsul,
recebeu o nome de Facilite.

Além dessa novidade, a companhia
lançou a linha Aquarela quando desco-
briu nas pesquisas que a porta da gela-
deira era um painel de recados e fotos.
"O foco da indústria sempre esteve nas
classes mais altas. Os consumidores da
classe C foram relegados; os produtos
eram depenados, sem funções, sem
nada", comenta Azevedo. "Eles que-
rem personalização. E a linha Aquarela
traz a possibilidade de deixar recados,
receitas, fotos. Uma coisa simples, mas
que vale muito. Muitas vezes entregar
simplicidade é difícil", completa.
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Os fogões também ganharam ver-
sões personalizadas para esse públi-
co. A Whrirpool, por meio da marca
Cônsul, lançou a linha Aromas. Du-
rante 18 meses, o time da empresa
empenhou-se em entender quais eram
as necessidades mais importantes e
valorizadas pelos consumidores para
tornar os produtos únicos e inéditos.
'As consumidoras de baixa renda são
organizadas e têm muito orgulho dis-
so, gostam de ter a cozinha bem lim-
pa para ela mesma, para a autoestima
dela", afirma o executivo.

A linha Aromas é totalmente vol-
tada para a limpeza. Destacam-se a
mesa sobreposta, sem furacão e sela-
da, botões removíveis, queimadores
esmaltados e forno autolimpante - ca-
racterísticas que facilitam a limpeza,
pois evitam o acúmulo de sujeira nos
cantinhos. "Nas filmagens e pesquisas
que fizemos descobrimos que limpar
a parte de baixo do fogão era algo que
dava trabalho e aborrecimento para as
consumidoras. A solução foi simples:
levantamos os pés do produto e deixa-
mos um espaço maior para a limpeza",
conta Azevedo.

A Nestlé Brasil também está no
grupo das empresas que atendem o
consumidor de baixa renda. A estraté-
gia dela, porém, é diferente. A empresa

implementou um projeto
de venda de porta em por-
ta chamado "Nestlé Até
Você". Orientado para ge-
ração de renda e inclusão
social, o projeto teve início
em 2006 e hoje conta com
seis mil mulheres que se
dedicam à venda de pro-
dutos Nestlé em regiões
carentes. Com esse exérci-
to de vendedoras nas ruas,
mais de 200 mil lares são
visitados quínzenalmente.

Nesse sistema, a Nestlé
orienta e treina as vende-
doras, inclusive com con-
ceitos de nutrição e saúde,
abastece os microdistnbui-
dores, prepara programas
de incentivo e fidelização, além de ca-
tálogos de venda e outras ações de su-
porte. Segundo Ivan Zurita, presidente
da Nestlé Brasil, o número de mulheres
à frente das vendas porta a porta deve
chegar a dez mil até o final de 2009.

A empresa investe também no de-
senvolvimento de produtos com carac-
terísticas específicas paira suprir carên-
cias nutricionais. Um deles é o Ideal,
produto lácteo vendido especialmente
no Norte e Nordeste, que é enriqueci-
do com ferro, cálcio e vitaminas A, C e

D. O produto é oferecido em embala-
gens sachês, o que reduz o preço final.

Também com foco no valor de de-
sembolso, a Nestlé Brasil tem lançado
produtos tradicionais em embalagens
menores e de custo mais baixo, tais
como os biscoitos Bono e Passatempo,
a caíxa de bombons Especialidades, a
Farinha Láctea, o Vlualon, o Nescau e
o leite Ninho, entre outras marcas.

Na índia, esse tipo de embalagem -
com menor quantidade de produto - é
muito difundida. Lá as classes de poder
aquisitivo mais baixo são compostas
por milhões de pessoas e os consumi-
dores só têm dinheiro, muitas vezes,
para o que chamam de uma "dose", ou
seja, produtos que vêm em embalagens
bem pequenas, vendidos para serem
consumidos imediatamente ou uma
única vez. Pode-se encontrar até sabo-
netes nesse formato.

A população de baixa renda no
Brasil é diferente. Não come tacos em
toalhas plásticas, não convive com ga-
linhas e muito menos se depara com
vacas na rua, como na Índia. Convi-
vemos com a alegria única do brasi-
leiro e o que fala mais alto é ser feliz,
ter autoestima, comprar produtos de
qualidade com preços acessíveis e se
sentir, finalmente, parte integrante da
engrenagem do mercado.

CONSUMIDOR MODERNO abril 2009

Text Box
CALLAGHAN, Jéssica C. A autoestima da baixa renda, Consumidor Moderno, São Paulo, a. 14, n. 135, p. 48-52, abr. 2009.




