
O que o consumidor deseja? 
 
Repensar projetos, investir em pesquisas e adequar a produção industrial 
 
Em que pese todo o comprovado poder aquisitivo da classe média emergente, há, ainda, um 
longo caminho a ser percorrido na área da metodologia das pesquisas que buscam identificar 
os desejos mais ocultos desse novo consumidor. 
 
Marcos Cobra é quem faz esta análise, ao observar o empenho do mercado em encantar o 
público C, D e E. Cobra preside o Instituto Latino-Americano de Marketing, instituição que leva 
o seu nome, e também é profes¬sor da Fundação Getúlio Vargas. 
 
Na sua opinião, as empresas devem repensar projetos, investir nos estudos sobre atitudes e 
comportamentos e precisam acelerar a construção e a adaptação de unidades industriais 
focadas na produção destinada à nova classe média. 
 
A tecnologia, diz ele, precisa assegurar a qualidade tanto quanto é prevista para a classe A, 
porque os estratos mais modestos se espelham no topo da pirâmide. 
 
A indústria têxtil é um dos setores apontados por Marcos Cobra como o de maior capacidade 
para a adequação aos mais de 20 milhões de clientes que estão chegando ao mercado. 
 
Outras áreas, como a de eletroeletrônicos, na avaliação de Cobra, têm o grande desafio de, 
em curto prazo, oferecer produtos para um contingente de consumidores com renda inferior à 
do público A, porém com nível de consciência altíssimo quando a questão é exigir o melhor 
pelo menor preço. 
 

 
 
Três Perguntas a... ... Marcos Cobra 
Marcos Cobra 
 
As transformações do mercado consumidor com a ascensão de classes sociais cujos anseios 
não eram bem atendidos terão de ser mais bem entendidas pelo mercado publicitário, na 
avaliação do especialista em marketing Marco Cobra. 
 
Qual a mídia mais adequada para atingir o público C, D, E? 
 
O mercado publicitário haverá de redescobrir o rádio. É um veículo que leva mensagens com a 
característica da tradição oral. A nova classe média está habituada com a informação boca a 
boca e o rádio fala essa linguagem. 
 
O rádio é mídia tradicional e estamos em tempo de alternativas... Qual tem mais 
chance de se aproximar deste consumidor emergente?  
 
Nem sempre ele tem carteira assinada. Entretanto, é uma pessoa que circula bem, tem acesso 
à Internet. Alternativas como o busdoor funcionam bem e o uso da telefonia móvel também 
facilita as coisas. 0 celular e a Internet, em breve, estarão unificados e absolutamente 
integrados ao cotidiano de todos. 
 
Neste processo de globalização das informações, a classe C, D, E assumirá outros 
valores da sociedade... 
 
É natural que ocorram mudanças e mesmo assim não creio em alterações radicais. Estamos 
falando de um segmento da população que tem a elite econômica como referência. De outro 
modo, são pessoas fiéis a sua história de vida. Podem melhorar de padrão e pensam muito 
antes de decidir mudar para outro bairro, por exemplo. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 36. 


