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MARCAS (  Empresas como a Ponte Estratégica, Arcor e Mídia em Foco aumentam a identidade com a classe /

Mídia corre para atender a nova classe c
. 

De olho no mercado de quase 40 milhões de
famílias, empresas se especializam em
atendimento e serviços para a classe emergente

SÃO PAULO

De olho na classe emergente bra-
sileira, agências começam a se es-
pecializar em serviços prestados,
na área de marketing, a agência
Ponte Estratégia criouaPonte Ati-
vação, para cuidar de marcas que
buscam melhorar a comunica-
ção com aclasse C, donade rendi-
mentos anuais de R$ 430 bilhões e
de salários mensais entre 3 e 10
mínimos. Elaéumadasempresas
do ramo de olho em como estrei-
tar o diálogo com a legião de 27
milhões de famílias brasileiras da
classe C, ávidas pelo consumo, e
mira a fidelização de centenas de
empresas e marcas que atuam no
Brasil. Para 2011, os planos conti-
nuamamplos. "Devemos contra-
tar 10 profissionais, nas áreas de
planejamento, criação e produ-
ção ainda nesse início de ano. E
até o final de 2011 serão investi-
dos cerca de R$ 2 milhões, com
expectativa de faturar R$ 5 mi-
lhões", afirma o dirigente da em-
presa, AndréTorretta.

Segundo ele, como o consumi-
dor popular continua desafiando
especialistas em mídia e marke-
ting, o nicho desperta a atenção, e
para diminuir a distância entre as
marcas e a classe C, a consultoria
de marketing criou um braço es-
pecializado na classe emergente,
cujo investimento para a abertu-
ra da nova vertente foi R$ 2 mi-
lhões. Uma das primeiras iniciati-
vas do grupo, para uma atividade
voltada para este público foi uma
festa popular: "FavelaToma Con-
ta", para a operadora Claro, o

EM ALTA

«Quando chegamos ao
meio do ano já
tínhamos atingido o
crescimento projetado
para o ano inteiro»
ANDRÉ BRONSTEIN
DIRETOR MÍDIA EM FOCO

TÍTULO CAIXA ALTA

«Mesmo com todos os
estados e análises
teóricas, poucas
marcas estão
conseguindo falar ao
coração da classe C»
JOÃO PAULO BECCINI
PROFESSOR

campeonato de futebol de várzea
Copa da Fefa, em Salvador (BA),
para a Casas Bahia, e a ativação
em pontos de venda e blitze pro-
mocional para o produto 51 Ice,
da Companhia Muller de Bebi-
das, naperiferia de São Paulo.

Conforme o executivo da con-
sultoria, em cinco anos a classe C
será ainda mais atrativa, inclusi-
ve, para empresas multinacio-
nais. "Acredito que num período
de cinco anos, assim como na Eu-
ropa e nos Estados Unidos, o bra-
sileiro médio irá comporogrande
mercado consumidor do Brasil.
Estes países já olham e cuidam

desse consumidor." Após um ano
bastante positivo, a Ponte fechou
2010 com crescimento superior a
35%, em relação a2009.

O executivo explica que a ini-
ciativa de criar e produzir ações
deativaçãodemarcasurgiuapar-
tir da necessidade dos próprios
clientes de sua empresa em apro -
veitar seu conhecimento e rede
de relacionamento nas periferias
de todo o Brasil no desenvolvi-
mento de projetos voltados espe-
cificamente para essepúblico.

"Nossos clientes passaram a
solicitar a criação e a produção de
projetos focados nas classes de
baixa renda porque perceberam
que estávamos preparados para
realizar esse tipo de trabalho",
afirmou o executivo. "E nós de-
tectamos que essa poderia ser
uma oportunidade de expansão
do nosso negócio já que estamos
pronto para esse público", decla-
rouTorretta.

Concorrência
Outra que segue a tendência é a
Mídia em Foco, agência especia-
lizada em mídia indoor que tam-
bém tem colhido bons frutos na
gestão focadanaclasse C. Hoje, as
ações voltadas para esse público
representam 37% de todos os ne-
gócios do grupo e impulsionou o
balanço de 2010 que, antes do
meio do ano, jáhaviabatido ame-
ta de negócios para2010.

"Quando chegamos ao meio
do ano já tínhamos atingido o
crescimento projetado para o ano
inteiro. Tivemos que reveraestra-
tégia", conta André Bronstein, di-
retor comercial da Mídia em Fo-
co. A agência encerrou 2010 com
120% de crescimento em relação
ao ano anterior e com mais de R$
9 milhões movimentados nas

ações que promoveu. Segundo
Bronstein, a alta capacidade de
segmentação do público é um
dos principais atrativos deste tipo
de publicidade. "Conseguimos
oferecer para o cliente, um públi-
co muito específico, com uma de-
terminada faixa de ren-
da e hábitos bem defini-
dos", destaca. E foi justa-
mente este um dos fato -
rés que impulsionaram
o crescimento extraor-
dinário da empresa em
2010.

Tradicionalmente fo-
cada em ações voltadas
aos públicos de classe A e B, a
agência embarcou na onda de
entusiasmo com a classe C e pas-
sou a oferecer aos seus clientes
espaços para interagir com este
público.

Entre as ações realizadas em
2010, destacaram-se campanhas
usando mesas de bilhar em bares
ebotecosefundosdeteladecom-
putadoresde/cw/jouses.

Lojas de roupas
Para consolidar a estratégia, a
empresa firmou um acordo para
atuaremmaisde2301ojasdarede
de roupas feminina Marisa, por
onde passam aproximadamente
13,5 milhões de mulheres todos
os meses, em sua maioria, consu-
midorasdaclasseC.

A parceria já resultou em ações
como a decoração dos provado-
res femininos de 166 lojas com
peças publicitárias do Boticário,
além da veiculação de vídeo em
3D nas TVs de dez lojas, ação que
impactou um público estimado
demaisdeSmilhõesdepessoas.

O espaço também já foi utiliza-
do para a distribuição de amos-
tras de produtos de diferentes

marcas. Como resultado, 37% das
ações da Mídia em Foco em 2010
foram focadas na classe C, em
2006,opúblicorepresentavaape-
nas 5% dos negócios. Em 2011, o
foco no segmento deve ser ainda
maior. A empresa projeta um

crescimento de 30% em
receita neste ano, com
participação de até 40%
da classeCnos negócios.

Nelson Barrizzell i

Maneira adequada
A tentativa de conversar
de maneira mais ade-
quada com a classe

emergente brasileira nos últimos
três anos, aponta estudos de ins-
titutos de pesquisa, empresas es-
pecializadas em consultoria e
agências de publicidade, que têm
mapeado o comportamento das
classes emergentes, mas ainda
não conseguiram romper a bar-
reira da teoria para aplicar o seu
conhecimento naprática.

"Mesmo com todos os estudos
e análises teóricas, poucas mar-
cas estão conseguindo falar ao
coração da multidão que movi-
menta81% dos cartões de crédito
e 88% das compras em super-
mercados no Brasil", afirmou
Nelson Barrizzelli, professor de
perfil consumidor da Universida-
de São Paulo (USP) .

Ainda de acordo com o acadê-
mico, a classe C ainda continua
esperando o momento de se re-
conhecer nos produtos que con-
some.
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Arcon cresce e
mira expansão no
norte e nordeste

Quem também mira na classe
C para continuar crescendo em
serviços é a Arcon, empresa de
prestação de serviços de ge-
renciamento de segurança.
Com a abertura de uma nova
estrutura focada apenas no
mercado do norte e do nordes-
te, o grupo já espera um cres-
cimento de 15% só nesse setor

para o faturamento de 2011.
Em escala nacional, a expec-
tativa é de que as regiões re-
presentem este ano 18% de to-
do o faturamento do grupo.

"Crescemos quase o dobro
do planejado, em 2010, na re-
gião. O que mostra que o mer-
cado está cada vez mais ma-
duro para as ofertas de servi-
ços gerenciados de segurança
fora do eixo Rio-SP", explica
Rogério Reis, diretor comercial
da Arcon.

Atualmente, a Arcon conta
com 10 clientes na região e o
objetivo é aumentar ainda mais
os investimento por lá. A cria-

ção, de uma base para moni-
toramento e administração, no
entanto, continuará sendo feita
remotamente do Rio de Janeiro
e de São Paulo. "O próprio mo-
delo de negócios da Arcon não
justifica a criação de uma ope-
ração local de monitoramento.
No entanto, queremos crescer
nesse mercado, e sabemos da
importância de ter uma equipe
de confiança por lá", diz Reis.

A Arcon protege mais de

125 mil estações de trabalho e
a empresa e cresceu 48% ao
ano nos últimos quatro anos.
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