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todos os participantes estavam muito propensos a con-
sumir. "A classe C do Brasil não poupa nem realiza qual-
quer tipo de investimento, apenas consome."
Costa indica que esse público tende a pulverizar
a receita extra com a aquisição de bens e servi-
ços de menor valor agregado, "o que nos surpre-
endeu, pois no início da pesquisa imaginávamos
que essas famílias iriam utilizar a verba adicio-
nal para abrir um crediário na Casas Bahia, vi-
sando a compra de bens de consumo duráveis".
Outra surpresa para a equipe de Costa foi a quantida-
de de alimentos presentes na geladeira dos entrevis-
tados: "A grande maioria das famílias nos enviou fotos
de geladeiras cheias e que não diferem em nada das
geladeiras da classe média," Isso porque a ida ao su-
permercado - que apresenta uma enorme variedade
de bens de consumo - passou a ser um verdadeiro
passeio, um momento de lazer para boa parte das fa-
mílias da classe C. "Como vão ao supermercado de
duas a três vezes por semana (comportamento rea-
lizado por 63% dos 4,5 mil entrevistados na primeira
fase do estudo), eles acabam consumindo rnais pro-
dutos perecíveis, como leite, iogurte, frutas e legumes
de qualidade e com maior freqüência. Atualmente, o
supermercado representa a principal porta de entra-
da para esse consumidor adquirir bens de consumo
de categorias antes inacessíveis à classe C."
Entre as alternativas de lazer desse público também
está a ida à pizzaria, que deixou de ser apenas uma al-

ternativa de alimentação para trans-
formar-se em um evento familiar. "É
um presente para toda a família de
classe C, que freqüenta esse tipo
de estabelecimento de duas a cinco
vezes por mês", detalha Costa.
Outro fato curioso citado por ele é
que cerveja não apareceu em ne-
nhuma das fotos de geladeira envia-
das pelas famílias em mais de uma
ocasião, durante a realização da
pesquisa, "porque este é um con-
sumidor que bebe cerveja no bar,
e não dentro de casa", acrescenta o
sócio e diretor da agência, que tem
entre seus clientes a AmBev. "Com
base nessa radiografia do setor, va-
mos desenvolver um conjunto de
estratégias bem mais próximas do
perfil do consumidor da classe C,"
Os dados da pesquisa feita pelo
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Ibope Inteligência, em parceria com a Nova S/B,
mostram também que, no final do ano passado,
mesmo com a crise econômica, o brasileiro con-
tinuou indo às compras. "Das 31 famílias que par-
ticiparam do estudo, somente sete não possuem
nenhum tipo de dívida, sendo que nenhuma das fa-
mílias guardou os R$ 100 adicionais durante os três
meses da analise, Apenas uma dona de casa juntou
o dinheiro para comprar uma impressora", salienta
Costa, lembrando um dos pontos destacados no le-
vantamento: o preço ainda é um fator relevante para
vender produtos para a classe G, porém esse con-
sumidor quer itens com características antes reser-
vadas para as camadas mais ricas da população,
"No lugar de geladeira de uma porta, esse público
quer agora a geladeira de inox dúplex e com com-
partimento de água na porta. Esse é o mais recente
objeto de desejo da classe C."
Com uma renda mensal de, aproximadamente, R$
1.300,00, o Ibope Mídia estima que essa classe mo-
vimente mensalmente R$ 52 bilhões. Mais da metade
do público analisado tem rendimento mensal líquido
na faixa entre R$ 900,00 e R$ 2,399,00.
Ao traçar o perfil das classes C, D e E, a Fundação
Getulio Vargas chegou às seguintes conclusões:
85% têm aparelho celular; 67% dos cartões de cré-
dito estão nas camadas mais baixas da população;
e 62% dos acessos à internet vêm da baixa renda.
"Com relação à crise mundial, 72% das famílias
que participaram do Estudo + 100
disseram não ter alterado o pa-
drão de consumo em função da
instabilidade financeira global e
outros 44% disseram que não pre-
tendiam modificar seus gastos nos
próximos meses", comenta Costa,
ressaltando que esse público já to-
mou conhecimento da crise, mas
ainda não foi impactado por ela,

PERFIL DA CLASSE C
A pesquisa revelou também três
perfis de consumidor classe C: pla-
nejadores (aqueles que conseguem
equilibrar o desejo de consumo com
o orçamento); retraídos (compram
apenas o que é necessário); e con-
surnistas (compram por impulso).
As diferenças entre esses consumi-
dores aparecem na análise quanti-



tativa dos dados feita pelo Ibope Mídia - Target Group
Index-Ano 9 / Onda l e 2 (Ago/07 a Jul/08): 9 em cada
10 administradores do lar fazem compras domésticas
mensalmente. Enquanto 36% dos consumistas vão
mais de 10 vezes ao mercado mensalmente, 42% dos
retraídos vão até 4 vezes/mês. Já a freqüência de com-
pra dos planejadores é rnais moderada - 36% vão de
5 a 9 vezes.

O detalhamento da pesquisa indi-
ca que o gasto médio mensal em
compras pessoais (exceto alimen-
tos e bebidas) no hipermercado é
de R$ 200,00, sendo que o consu-
mista gasta mais em compras pés- •
soais (R$ 303J, enquanto o retraído
compra mais produtos pessoais,
especificamente, no hipermerca-
do (R$238).
Como já era previsto, os consumis-
ías da classe C têm maior quantida-
de de cartões de crédito do que os
demais públicos: 67% dos entrevista-
dos possuem cartão de crédito, cujo
ticket médio gira em tomo de R$ 350,
Enquanto 30% dos consumistas têm
pelo menos três cartões, 53% dos re-
traídos têm apenas um.

Entre o público feminino, o uso de maquiagem é fre-
qüente: 75% das mulheres usam algum produto de
maquiagem semanalmente; 20% compram artigos
de perfumaria todo mês, mas apenas 11% das mu-
lheres da classe C utilizam o salão de cabeleireiro
para aplicar tinturas.
Em se tratando de beleza, o estudo aponta um dado
muitas vezes descartado na elaboração de um plano
de comunicação; o que é bonito para os profissionais
de marketing das empresas nem sempre é aprecia-

do por esse publico. "A classe C
tende a considerar belo tudo aqui-
lo que está ao seu alcance. A atriz
Tais Araújo é muito mais bonita do
que a top model Gisele Bündchen,
porque a Tais está mais próxima do
universo desse público", compara
Costa, "Também adoram e utilizam
cores vivas e variadas - tanto no
guarda-roupa quanto nas paredes
da casa, que sofrem influência di-
reta das indicações dos parentes,
amigos e vizinhos, o que justifica a
eficácia do marketing boca a boca
com esse público/.

NOVOS CAMINHOS
Com base nos registros e fo-
tos dos entrevistados, os pro-
fissionais da Nova S/B con-
cluíram também que cada um



desses perfis é impactado por um tipo de estratégia
de marketing. "A propaganda tradicional, por exem-
plo, tem mais eficácia com o planejador, porque ela
é capaz de apresentar alternativas de compra e até
a relação custo-benefício oferecida por determina-
do produto", explica o sócio e diretor da agência.
Já o consumidor com perfil consumista realiza compras
por impulso, o que torna as ações de ponto-de-venda
e o marketing boca a boca essenciais para incentivá-
lo a comprar. O oposto dele é o retraído, aquele que
compra apenas itens de extrema necessidade. "Esse
tipo de perfil é atraído por promoções e descontos, já
que não se preocupa com a marca e é guiado exclusi-
vamente pelo menor preço", observa Costa,
Com base nessas informações, a agência mudou a for-
ma de planejar as campanhas de seus clientes. "Em
comum, os três tipos de consumidor da classe C têm
o desejo de consumir produtos e serviços de maior va-
lor agregado, mas não possuem verba porque não sa-
bem planejar essa compra. Diante dessa constatação,
uma campanha para estimular a educação financeira
pode ser mais interessante do que uma simples pro-
moção", comenta o publicitário, que atende a Caixa
Econômica Federal e a Continental Eletrodomésticos,
entre outras contas. Ele explica que esse descontrole
nos gastos está relacionado a uma mudança de hábi-
to: antigamente, as compras eram feitas com cheque
e o consumidor tinha um controle maior dos gastos
ao anotar no contracheque cada compra efetuada.
"Hoje, com o crescimento do uso do
cartão de crédito, ele deixou de ter
esse controle, o que dificulta o pla-
nejamento, embora o estudo tenha
indicado que esse público gostaria
de ter um maior controle do orça-
mento familiar."
Com base nos resultados do Estudo
+ 100, Costa deverá explorar ainda
mais o conceito de educação finan-
ceira e, principalmente, o potencial
do ponto-de-venda como canal de
comunicação, já que foi no pon-
to-de-venda que o consumidor da
classe C decidiu o que fazer com
os R$ 100 a mais no orçamento, "Se
tivesse participado do estudo, eu
apostaria todo o dinheiro recebido
na loteria esportiva", brinca o pu-
blicitário. E você? O que faria com
R$ 100 a mais por mês?
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