
36 Brasil Econômico Segunda-feira, 12 de abril, 2010

CONSUMO POPULAR

PAULO VIEIRA LIMA

Agnaldo Rayol, com
agenda cheia, reserva
espaço para as mães

Falta um mês para o Dia das Mães
e já tem quem esteja preparando
homenagens especiais.
Manifestações artísticas
caem bem no gosto popular.
Astros como Agnaldo Rayol,
por exemplo, estão com a
agenda repleta de solicitações.
Um dos eventos em São Paulo
ocorrerá no dia 3 de maio, no
Spaço Quatá. Agnaldo vai cantar
canções como Se todos fossem
iguais a você, Romaria e Eu sei que
vou te amar, oferecidas às mães.
Depois do show, haverá um jantar.

Os brasileiros vão
consumir 1 bilhão
de litros de sorvetes

A agricultura familiar do
Nordeste e a merenda escolar
terão importante participação
na indústria de sorvetes.
Os produtores de frutas do
Nordeste serão responsáveis
por uma boa parte da polpa
utilizada na fabricação. A
merenda escolar se encarregará
de ajudar no aquecimento
da demanda, faça chuva ou sol.
E as empresas se empenham
em tornar o sorvete um produto
considerado alimento e fazem
parceria com áreas de governo
para popularizar o consumo.

Reality showroom
mostra que todos
gostam de luxo e beleza

Mendigo, personagem do
humorista Carlinhos, da Record,
foi convidado da Loja Segatto
para o que a Avano, organizadora
da ação, chamou de 1º Reality
Showroom do Brasil.
A loja “hospedou” o Mendigo
durante quatro dias. O público
acompanhou a movimentação
do personagem em um cenário
com autênticos móveis de luxo.
A ideia era demonstrar com
bom humor que sofisticação,
luxo, beleza e praticidade
são requisitos exigidos
por todos os consumidores.

O público C/D/E não quer só comida,
quer comida, diversão e arte...
Setores de cultura devem
atender o público que está
na base da pirâmide

Uma canção dos Titãs vem à
lembrança de Renato Meirelles
ao analisar o fenômeno da nova
classe média popular do ponto
de vista do consumo. “A gente
não quer só comida...” é a ex-
pressão de ordem do consumi-
dor, na visão de Meirelles, dire-
tor da agência Data Popular. Fo-
cado em observar atitudes e
comportamentos da base da pi-
râmide social, Renato Meirelles
demonstra inquietação quando

é provocado a comentar a baixa
oferta de itens relacionados à
programação e ao incentivo à
cultura na classe C/D/E.

Ele concorda que é urgente a
tomada de posição para destinar
investimentos em produtos e
serviços que aprimorem a for-
mação intelectual e enriqueçam
a formação cultural das pessoas
que vão conquistando maior
poder aquisitivo. “Estamos fa-
lando de um público que neces-
sita inserção social ao mesmo
tempo em que — para exercitar
a cidadania — precisa desfrutar
do teatro, cinema, literatura, la-

zer e entretenimento de bom
nível e assimilação acessível. A
existência social de uma pessoa
não se resume ao poder aquisi-
tivo e à capacidade de endivida-
mento”, comenta

Meirelles reconhece o méri-
to de todos os que realizam fil-
mes, lançam peças teatrais e
concretizam manifestações ar-
tísticas de êxito. Entretanto,
enfatiza a preocupação de ha-
ver “um diálogo maior com a
realidade das ruas”. Sua reco-
mendação vale para empreen-
dedores, administradores públi-
cos e produtores culturais. ■

EXPRESSAS

...RENATO MEIRELLES

Diretor da
Data Popular

TRÊS PERGUNTAS A...

empresários sobre o potencial
de compra desse público.
Meirelles acha que esse
consumidor sabe o que quer
e vai exigir muito mais.

Criar para a classe C/D/E
as condições de acesso
a equipamentos culturais
frequentados pelo
pessoal A/B. É possível?
Enquanto o público A/B quer
exclusividade em seus espaços,
o C/D/E busca a inclusão e,
ao exigir qualidade em todos
os produtos, também passará
a exigir excelente padrão na
questão cultural e educacional.

Como conciliar os interesses?
A saída pode ser a
segmentação dos espaços?
Segmentar espaços, sim. Abrir
mão da qualidade, não. A prova
de que é possível um melhor
atendimento aos emergentes
são os shoppings localizados
fora dos eixos típicos A/B. São
empreendimentos de sucesso,
onde os frequentadores se sentem
à vontade e consomem bem.

Consumir é uma coisa, buscar
cultura, arte é diferente...
Os investidores já sabem
que há retorno em apostar
no poder aquisitivo das classes

da base da pirâmide. Sobre
estar bem em locais onde
nunca se esteve, é um assunto
que abordei no livro Um Jeito
Fácil de Levar a Vida. Um Guia
para Enfrentar Situações Novas
Sem Medo, escrito em parceria
com Ricardo Sodré. Tenho
certeza de que o consumidor
em processo de ascensão
se adapta. Fica o desafio
para os produtores culturais.
Se houver iniciativas
incentivadoras da opinião
pública na faixa C/D/E e eventos
de qualidade com linguagem
inteligível, com certeza
todos sairão lucrando.

Arte e cultura em linguagem e preço acessíveis têm público assegurado entre a classe média emergente

“Inclusão: a existência
social de uma pessoa
não se resume ao
seu poder aquisitivo
e à sua capacidade
de endividamento

Renato Meirelles,
diretor da Data Popular

O publicitário Renato Meirelles
é especializado no atendimento
à classe C/D/E e desenvolve
pesquisas que orientam os
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