
Como conquistar o
consumidor da classe C

A
ascensão da baixa renda veio para ficar. O
volume de pessoas que vivem com renda fa-
miliar de até 10 salários mínimos totaliza 90%

da população e movimenta R$ 760 bilhões por ano. Al-
guns aspectos determinantes para a continuidade da
ascensão dessa classe são: o sucesso dos programas
de distribuição de renda, o fator de ascensão social, o
aumento real dos rendimentos, assim como o aumento
da oferta de crédito.
Mas como conquistar a confiança e fidelidade dessa fatia
da população? Quais são as tendências que o mercado
emergente nos aponta? Para solucionar essas
questões é preciso observar as tendências
de comportamento dos consumidores
de baixa renda, analisando aspectos
culturais, valores e comportamentos
que determinam a forma como
essa população lida com o
consumo. Pesquisa realizada em
parceria entre o Data Popular
e o Data Folha traçou o perfil
desses consumidores, destacando
as principais tendências para esse
mercado.
A primeira tendência observada é o
consumo de inclusão, o consumidor
emergente aspira um sonho que está ao alcance das
mãos. Quem está acostumado a consumir se apega a
fatores como exclusividade, diferenciação, consumo
do intangível e prazer em ostentar; já o consumidor
emergente prefere a inclusão, as vantagens e razões
concretas e não tem vergonha de pedir desconto.
Muitas vezes, prefere pagar mais se reconhece e utiliza
ao máximo as funcionalidades dos produtos, como
latas e potes que podem ser reutilizados como porta-
mantimentos, por exemplo.
Os maiores focos de investimento para a população
de baixa renda estão na tecnologia e na educação.

A tecnologia é reconhecida como investimento em
conhecimento, entretenimento e lazer, enquanto a
educação é valorizada como o principal instrumento de
ascensão social e melhora da qualidade de vida. Em
números absolutos, a classe C já representa o maior
número de alunos em escolas privadas, com mais de 4
milhões de crianças matriculadas. Ainda na classe C,
68% das pessoas estudaram mais do que os pais; entre
a classe A esse número cai para apenas 10%.

Outro alvo importante para o consumo
de baixa renda é a mulher. Vaidade e
beleza são vistas por elas como forma

de inclusão: 89% das brasileiras
concordam que investem

em cuidados pessoais para
se sentirem melhor e 73%
das mulheres de classe
C acreditam que quem
cuida da aparência tem

mais chance de progredir
na carreira. O papel da mulher

consumidora também se estende
na chefia do lar. Na classe A, 25% do

total da renda familiar vem da mulher,
enquanto na classe C o número chega
a 41%.
Para finalizar, a base da pirâmide está

consciente da sua importância na sociedade e valoriza
cada vez mais as suas conquistas, enaltecendo a rela-
ção com suas origens, suas histórias e características.
Para conquistar esse grande mercado é preciso dialo-
gar com o universo de signos do repertório das classes
emergentes, buscando sempre aproximar sua marca
da cultura do consumidor.
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