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A terceira edição da conferência "Estratégias de negócios para o mercado de baixa renda" 
discutiu, em três dias de evento, o que as empresas vêm fazendo para atingir a nova classe 
média brasileira. "Ficou claro que, se houve crise no ano passado, foi nas classes A e B. A 
Classe C segurou o Brasil", disse Renato Meireles, sócio-diretor do Data Popular e presidente 
de mesa do evento. A conferência reuniu profissionais do marketing que mostraram o que as 
empresas vêm fazendo para atingir esse público que tem crescido. 
 
As companhias estão preocupadas em vender, mas não com a logística. "Não estamos 
vendendo cultura, educação, consumo consciente... Existe uma oportunidade grande para 
vender informação" falou o vice-presidente do Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão) 
Mario Castelar, que trabalhou por anos como diretor na Nestlé. Ele abriu o ciclo de palestras do 
evento com a apresentação "Baixa renda no Brasil: Nicho ou mercado?". 
 
Outro problema apontado pelo executivo é que o mercado ainda trata os clientes como 
consumidores e não como pessoas, sem trabalhar para fidelizá-los. "Eu vejo a gente como 
criadores de ganso na França. Pouco importa o que é bom para o bicho, mas para o criador é 
bom enchê-lo de comida porque dá um bom patê", exemplificou. 
 
Para ele, um dos maiores problemas é vender com base em preço. "Ainda vendemos como 
quando eu era camelô", disse. 
 
Castelar destacou que, no Brasil, baixa renda não é um nicho, mas a maioria da população. 
"Não é baixa renda porque ganha pouco, mas fundamentalmente porque não temos 
educação", disse. O executivo também questionou o termo usado. "Esse é o primeiro 
paradigma que deveríamos discutir", disse. 
 
A realidade encontrada fora dos que são considerados os principais mercados do País foi o 
tema da palestra "Como aproveitar o potencial da baixa renda do Brasil além dos nove 
mercados", ministrada pelo diretor comercial do DataFolha, Paulo Luís Alves. As empresas 
costumam levar em conta os números principais das regiões metropolitanas do País: Grande 
São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, 
Brasília e Fortaleza. "Quem foca nos nove mercados mais importantes, que correspondem a 
58,3 milhões de brasileiros, exclui os outros 133 milhões, que são 70% do País", disse Alves. 
 
Considerando apenas os habitantes com 16 anos ou mais, as classes C e D têm 24 milhões de 
pessoas nos nove mercados e 68 milhões no resto do País. Alves comparou o consumo entre 
os dois grupos. Apesar de os índices serem parecidos, a diferença em número de pessoas é 
significativa. 
 
Computadores e acessórios, por exemplo, estão na intenção de compra de 39% dos habitantes 
dos nove mercados, o que equivale a 16 milhões de pessoas. Fora desses mercados, o índice é 
de 32%, o que equivale a 30 milhões de pessoas. Celulares estão na lista de 41% dos 
habitantes dos nove mercados, 17 milhões de pessoas, e de 38% do resto do Brasil, ou seja, 
35 milhões de pessoas. 
 
Os valores das famílias são diferentes para os grupos. O núcleo familiar (pai, mãe e irmãos) é 
igualmente importante para todos, mas primos, tios e vizinhos têm mais valor para os 
habitantes do resto do Brasil que dos principais mercados. "Além disso, fora dos nove 
mercados a religião católica tem muito mais força", explicou Alves. 
 
O evento também contou com a presença do gerente de marketing da Croda do Brasil, Sergio 
Gonçalves, que mostrou como a empresa que produz matéria-prima para a indústria de 
cosméticos se adaptou à chegada da classe C no mercado. "Percebemos que não íamos mais 
crescer fazendo o que já fazíamos no setor premium, precisávamos abrir espaço onde está o 
crescimento agora", contou. 
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