
Comunicação para eles é inadequada 
 
Lidar com a classe C, como com qualquer público-alvo, requer uma comunicação especial, 
segundo afirmaram 73% dos empresários ouvidos na pesquisa realizada pelo Data Popular 
para descobrir as estratégias de negócio para o mercado emergente. Apesar da importância 
das classes emergentes já ter sido assimilada pelo mercado, esses empresários também 
perceberam que existe preconceito (60,81%) e resistência (64,38%) interna em suas 
empresas em trabalhar com as classes CDE. 
 
E a falta de preparo não é só das agências de publicidade: 91,26% avaliaram seus colegas de 
empresas pouco preparados para lidar com o público emergente. 
 
Para os entrevistados, a falta de conhecimento (33,8%) e a comunicação inadequada (27,3%) 
são as principais dificuldades para atingir o mercado popular. A causa disso, conforme foi 
apontado no estudo, deve-se à falta de preparo das agências de publicidade que atendem 
essas empresas voltadas para a classe C. Para os entrevistados, 65% das agências e 49% das 
próprias empresas entendem pouco sobre a classe de baixa renda. E apenas 8,6% dos 
empresários consideraram suas agências de publicidade muito preparadas para lidar com as 
classes CDE. A maior parte (66,67%) considera as agências pouco preparadas e 24,73% 
afirmam que elas não estão preparadas. 
 
De acordo com os entrevistados, a comunicação deve interagir com os desejos e valores do 
consumidor emergente, ou seja, falar com a cabeça desse consumidor (78%). Já 22% 
acreditam que a comunicação deve ser dirigida ao bolso das pessoas. 
 
Porém, apenas 38% dessas empresas utilizam estratégias diferenciadas para os consumidores 
emergentes. E 31% delas afirmaram que utilizam canais de venda diferenciados para atingir as 
classes CDE. Mas 76% dos entrevistados concordam totalmente que estratégias diferenciadas 
deveriam ser adotadas. 
 
Entre as empresas que adotam práticas diferenciadas de venda, 64,7% perceberam que os 
clientes populares são fiéis a sua marca. Entre as empresas que não adotam, esse número cai 
para 33,4%. 
 
E em relação às empresas que adotam estratégias de marketing específicas para as classes 
CDE, a fidelidade desse público sobe para 79,07%. Já nas empresas que não adotam uma 
comunicação dirigida, esse número cai para 40,91%. 
 
MARCAS 
 
Quando perguntados sobre qual segmento foi o primeiro a perceber o potencial de mercado 
das classes CDE, o varejo foi citado como o que melhor dialoga com o modo de vida das 
classes populares. 
 
Também foram citadas empresas que são modelos de sucesso para vender para a baixa renda 
(veja tabela). 
 
Para a realização desta pesquisa, o Data Popular aplicou 117 questionários estruturados com 
empresários e profissionais de 100 empresas nacionais e multinacionais que atuam junto às 
classes emergentes. Também foram realizadas entrevistas com líderes e executivos de 
empresas que obtiveram destaque no desenvolvimento de negócios junto ao público de baixa 
renda. 
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