


Quem faz parte do mercado
de consumo popular?

A verdadeira classe média brasileira,
também conhecida como classe C,
que representa 52% da população e
tem renda familiar entre quatro e dez
salários mínimos. Ao somarmos esse
rendimento com os das classes D e
E, constataremos que esse mercado
de baixa renda, ou do consumidor
emergente, deverá movimentar 760
bilhões de reais neste ano. Enfim,
ninguém será líder de mercado se
não for líder nas classes C, D e E. Ao
contrário do que muita gente pensa,
esse consumidor é fiel às marcas. Para
que o barato não saia caro, ele pre-
fere pagar um pouco a mais, tendo a
garantia de estar levando um produto
de boa qualidade.

Enquanto 22% das famílias das clas-
ses A e B são chefiadas por mulhe-
res, esse número sobe para 30% nas
classes C, D e E. A mulher de baixa
renda está indo cada vez mais para o
mercado de trabalho, a escolaridade
dela já é maior do que a dos homens
da mesma classe, e cada ano de estu-
do significa 15% a mais no seu salá-
rio. A partir do momento em que ela
tem o próprio dinheiro, ela começa
a mandar mais do que já mandava.
As compras estão diretamente veicu-
ladas à figura da mãe. Qual é o papel
da mãe? Administrar o orçamento do-
méstico para a satisfação de todos os
membros da família. Como o papel
da mulher é transformar o dinheiro
em satisfação pessoal, o processo de
decisão acaba ficando nas mãos dela
no que se refere à grande maioria das
categorias de produtos.

Quais as categorias de produtos
que essa mulher mais procura?

A explosão de produtos semiprontos
e congelados atingiu basicamente a
classe C. Essa mulher passa menos
tempo em casa, pois tem de trabalhar

fora. Por isso, precisa de produtos
semiprontos, pois também não quer
abrir mão dos seus papéis de mãe
e de esposa, e de ser uma boa cozi-
nheira. Ela quer um produto para o
qual possa contribuir com um tem-
perinho seu, a fim de que a comida
tenha o seu gosto, para não deixar de
ser uma boa dona de casa, mulher e
mãe, mesmo que passe menos tempo
na cozinha.

O mercado sabe falar
a língua desse consumidor?

Nem sempre. Por exemplo, muitas
das agências de propaganda conti-
nuam acreditando que o consumi-
dor popular é uma pessoa igual à
da classe A ou B, só que com menos
dinheiro, não entendendo que esse
consumidor é diferente. Não enten-
dem que, por causa da baixa esco-
laridade desse consumidor, em vez
de colocar uma oferta no ponto de
venda falando em 30% de desconto,
muito melhor seria escrever que um
produto de 100 reais é oferecido por
70 reais. As agências de propagan-
da adoram tons pastéis, o preto e o
branco. O consumidor popular não
gosta. Ele prefere cores primárias,
pois o verde, o amarelo e o azul re-
metem à cultura popular brasileira.
Em vez de tentar catequizar os con-
sumidores da base da pirâmide, o
ideal é dialogar com a estética e com
as referências desses consumidores.

Como esse público ajudou
a superar a crise recente?

A nova classe média tem muito mais
jogo de cintura do que as classes A e
B, o que ajudou a sustentar o País du-
rante a crise. Se você juntar isso com
o processo de isenção do IPI (Impos-
to sobre Produtos Industrializados),
que o governo implantou basicamen-
te na venda de eletrodomésticos, verá
que muita gente aproveitou a opor-
tunidade para comprar, e não ouviu
os economistas, que recomendavam
não gastar. •
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