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Varejo

A hora e a vez
da classe C
Com o que sonha a classe C? Essa é a pergunta da vez
entre empresários e profissionais de comunicação do País.
Afinal de contas, é preciso conhecer melhor a nova galinha dos ovos de ouro para o segmento do varejo: aqueles
brasileiros com renda familiar mensal inferior a R$ 3,5 mil.
Eles já são responsáveis por 71% do consumo de mais de
cem categorias de bens produzidos aqui, de acordo com o
instituto de pesquisa Data Popular, e têm um potencial de
compra superior ao de Argentina, Chile e Uruguai juntos.
Em meu último artigo, falei brevemente da importância
desse novo público consumidor. Cases e textos sobre o
assunto ainda são escassos e, em grande parte, inspirados
mais na observação empírica do que em conhecimento
acadêmico. Isso porque a ascensão da classe C é fenômeno
recente, resultante da diminuição da desigualdade social
no Brasil. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 9,5 milhões de pessoas saíram da
indigência e 18,4 milhões da linha da pobreza, entre 2004 e
2008. Essa mudança na pirâmide brasileira se traduziu não
só na explosão da classe C como num pequeno aumento
de renda das classes D e E.
O aumento do poder aquisitivo da população é fomentado por projetos governamentais como Bolsa Família e
Minha Casa Minha Vida. Só o Bolsa Família, por exemplo, beneficiou mais de 50 milhões de pessoas em todo
o Brasil (principalmente no Nordeste, onde o PIB vem
crescendo a um ritmo semelhante ao da China). O Minha
Casa Minha Vida, na sua primeira fase, deve beneficiar
um milhão de famílias que irão ao mercado comprar
produtos para equipar suas novas moradias.
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Sendo assim, o varejo precisa se perguntar: como
conquistar esses consumidores ávidos por produtos? E
é ai que vejo uma grande confusão entre a maioria dos
profissionais escalados para essa tarefa, sejam eles de
agências de publicidade ou anunciantes.
Embora a diminuição do abismo social deva ser
festejada, o Brasil ainda é um dos países mais desiguais
do mundo. Essa desigualdade gera universos culturais
bem distintos nos extremos da pirâmide. No topo estão
altos executivos pertencentes às classes A e B que usam
suas próprias referências estéticas e linguísticas para
conquistar os consumidores da base. E esse é um erro
básico, responsável por estratégias de comunicação malsucedidas e grande desperdício de tempo e dinheiro.
Para evitar esse tipo de equívoco, é fundamental lembrar que 40% da população da base da pirâmide tem baixa
escolaridade e, portanto, menor capacidade de decifrar
mensagens sofisticadas. São consumidores capazes apenas
de ler textos muito simples, em letras grandes, como as
usadas em manchetes de jornais. Além disso, 77% do mesmo público tem conhecimento matemático rudimentar e
grande dificuldade para interpretar gráficos e tabelas.
Obviamente, isso é resultado de anos sem investimento
público adequado em educação. Mas esse não é o ponto
que me proponho a discutir aqui. Quero, na verdade,
ressaltar como esse déficit educacional demanda uma comunicação específica. Nesse contexto, ações publicitárias
extremamente didáticas, diretas e com alguma repetição
são bem mais eficazes. Justamente a estratégia utilizada
pelos grandes varejistas (e criticada por alguns profissio-

nais por uma suposta “falta de requinte e glamour”).
As referências estéticas da base da pirâmide passam
bem longe do clean. São alegres, coloridas e extravagantes.
Ou seja, bem brasileiras. Ambientes de loja muito sofisticados e “arrumadinhos”, por exemplo, têm sido avaliados
por nossas pesquisas como frios e exclusivistas.
A mesma especificidade se aplica ao atendimento. Quando o vendedor se comporta de forma distante e evita uma
abordagem direta ao cliente das classes C, D e E, ele corre o
risco de ser interpretado como desatencioso. Exatamente o
oposto do que pensam os consumidores do topo.
A classe C também costuma estar especialmente
atenta a promoções e campanhas de prêmios. Na liquidação anual do Magazine Luiza, por exemplo, os consumidores passam dias nas filas e enfrentam lojas cheias para
comprar o produto dos seus sonhos. Mesmo assim, 99%
se dizem satisfeitos. Eles sabem que estão recebendo
benefícios reais e não promessas vazias.
Em resumo, a base da pirâmide, que hoje abrange 88%
da população, é quase que o Brasil inteiro. E é ela a melhor
tradução da nossa brasilidade — da nossa música, do nosso
carnaval, do nosso futebol, da nossa simpatia e malemolência.
Produtos e campanhas com esses ingredientes têm muito
mais chance de fazer sucesso com os novos consumidores.
É preciso, portanto, conhecer profundamente a nossa
cultura. E mais: como nós do Magazine Luiza, é preciso
ser genuinamente apaixonado pelo Brasil. Só assim vamos
desvendar os sonhos e desejos da nova classe emergente.
Afinal de contas, vender é a alma do nosso negócio.
@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao
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