
Aclasse C, camada social mais numerosa 
do Brasil - que abrange quase 50% da po
p u l a ç ã o , vem despertando o interesse 

de inúmeros segmentos econômicos. Se há dez 
anos essa parcela de clientes não era prioridade 
nos planos de negócio das empresas, hoje re
cebe atenção especial nas estratégias do varejo 
e de diversos outros setores, inclusive no que 
se refere à fidelização. A mudança de percepção 
acerca do comportamento dessa faixa de consu
midores deve-se, em parte, à capitalização das 
camadas inferiores gerada pela estabil idade da 
economia nacional na última década. 

C o m foco nos chamados consumidores emer
gentes, o Magazine Luiza promove há cinco anos 
o Dia de Ouro. O programa de relacionamento 
funciona como uma ação de reconhecimento à 
fidelidade dos consumidores mais frequentes da 
rede varejista. Para acolhê-los, o Magazine Luiza 
abre suas lojas em fins de semana, em horários 
diferenciados, com promoções especiais. 

C o m o forma de sensibilização, ao longo das 
nove edições já realizadas, as lojas já oferece
ram café da manhã, música ao vivo, apresen
tações de dança, a tendimento de profiss ionais 
de beleza e estética, distribuição de brindes de 

uso pessoal e de amostras de produtos de mar
cas parceiras, entre outros atrativos. 

O convite para o Dia de Ouro é feito por ma-
la-direta para mais de 500 mi l "clientes ouro". A 
seleção é baseada em modelos estatíst icos de 
participação e avaliação de propensão à compra. 

Para alavancar a data especial de vendas, no 
ano passado o Magazine investiu em um item 
de consumo altamente desejado por seu pú
bl ico alvo - o carro zero-quilômetro. Junto ao 
convite, a varejista d i s t r i b u i u um c u p o m a to
dos os participantes e sorteou dois automóveis 
Renault Logan. C o m o objetivo de incentivar 
a inda mais a participação, a cada R$ 50 gastos 
em compras, mais um c u p o m foi ofertado ao 
cl iente para ser depos i tado nas urnas das lojas. 
Neste ano, mais carros serão sorteados. 

"Os clientes vêm em busca de experiências dife
rentes na loja". É como Frederico Trajano, diretor 
de marketing e vendas da empresa, resume o re
sultado obtido no ano passado. Ao todo, as duas 
edições do programa registraram um crescimento 
de 138% em comparação com o ano anterior. Ele 
explica que as repetidas datas do Dia de Ouro são 
uma oportunidade para reformulação de algumas 
características do programa. 

Outro instrumento usado na manutenção do 
relacionamento é a base de dados da empresa, 
que serve de parâmetro para melhor formatação 
das ações de marketing e atração dos clientes. O 
executivo conta que 20% dos clientes de uma oca
sião são recorrentes de datas anteriores. "Acredi
tamos que uma das grandes ferramentas para isso 



seja a análise do banco de dados. Em toda edição, 
fazemos uma análise do retorno e identificamos os 
clientes que gostam desse tipo de evento", diz. 

AVANÇO DE MERCADO 
Não são apenas as empresas que tradic io

nalmente l i d a m com o público emergente ou 
de baixa renda que es tão apostando cada vez 
mais na nova classe média. Outros segmentos, 
como, por exemplo, o de transporte aéreo, tam
bém arquitetam ações em busca desse filão. 

Recentemente, a TRIP Linhas Aéreas anun
ciou uma parceria com o Banco do Brasil - por 
meio dos cartões Ourocard Visa ou Visa Electron, que permitirá o f inanciamento de passagens 
em até 60 meses. Em paralelo, a T A M firmou um 
acordo com o Itaú Unibanco que possibi l i ta aos 

correntistas pessoas físicas do banco parcelar 
bilhetes aéreos em até 48 meses. 

A mesma estratégia de popularização seguiu 
a G o l , que, em dezembro do ano passado, inau
gurou a sua primeira loja física com a bandei 
ra Voe Fácil, com foco de venda de passagens 
para a classe C. O local esco lh ido foi o Largo 13 
de M a i o , região comercial na zona sul de São 
Paulo que abriga um dos maiores terminais de 
transporte público da cidade e por onde passa 
diariamente cerca de 1 milhão de pessoas. A 
compra das passagens pode ser efetuada pelo 
cartão Voe Fácil, que permite o parcelamento 
em até 36 vezes e exige renda mínima de ape
nas um salário mínimo para adesão. A previsão 
é que sejam abertas mais duas lojas no mesmo 
padrão neste ano. 
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