
Durante muitos anos, o sucesso da maior parte

dos negócios dependia de iniciativas de marketing

focadas nas classes A e B. Esse modelo começou a

mudar lentamente a partir da implantação do Plano

Real, na década de 90, marcado especialmente pelo

controle da inflação e pela estabilidade econômica.

A partir de 2003, novos paradigmas de consumo

foram constituídos como resultado das políticas

destinadas a elevar o salário mínimo, transferir

renda e expandir o crédito.

Essas ações aceleraram o crescimento econô-

mico e simultaneamente reduziram as taxas de

desemprego. Nos últimos anos, assistimos a um

consistente processo de diminuição da pobreza,

redução da desigualdade e fortalecimento da cha-

mada classe C. Essas tendências se fortaleceram

no último ano da década, quando o País cresceu

7,5%. Ao fim do primeiro mês de 2011, a taxa de

desemprego apurada pelo IBGE era de 6,1%, a me-

nor para meses de janeiro na série histórica iniciada

em 2002.

Essas transformações são t raduzidas em

números espantosos, que hoje ainda encantam

e confundem os profissionais de marketing. Na

última década, mais de 20 milhões de brasileiros

deixaram os bolsões da pobreza, enquanto mais

de 30 milhões alcançaram os andares médios da

pirâmide social. Modificado radicalmente o universo

dos consumidores, o marketing enfrenta agora o de-

safio de identificar esse novo público, compreender

suas demandas singulares e estabelecer linguagens

efetivas de contato.

Em pesquisa recente, o Instituto Data Popular

avaliou os modelos de negócio, estratégias de ma-

rketing e ações de comunicação de cem empresas

nacionais e multinacionais que lidam com as classes

emergentes no mercado brasileiro. Foram ouvidos

117 empreendedores e profissionais. O estudo foi

complementado por entrevistas em profundidade

realizadas com executivos de corporações que se

destacaram no desenvolvimento de negócios no

segmento da baixa renda.

Os resultados exibem um quadro que mistura

ignorância, preconceito e incapacidade. A importân-

cia das classes emergentes já foi assimilada pelo

mercado. Do total, 76% concordam que estratégias

diferenciadas deveriam ser adotadas para se lidar

com esse público. No entanto, apenas 14% consi-

deram suas empresas muito preparadas para esse

desafio. Só 38% acreditam que a empresa para

a qual trabalham realmente utiliza estratégias de

marketing diferenciadas para os consumidores do

segmento [veja quadro na página ao lado].

Dos entrevistados, 60,8% admitem ainda que

existe algum preconceito por parte de suas empre-

sas quando o assunto é lidar com as classes C, D e E.

Outros 9,4% chegam a apontar "muito preconceito"

de suas companhias ao atuar com esse público.

Para 64,3% dos entrevistados, há resistência

interna em se trabalhar com esses estratos. Outros

6,8% reportam muita resistência. Alguns pilares do

marketing são solenemente desconsiderados na re-

lação com os emergentes. A falta de conhecimento

[33,8%] e a comunicação inadequada [27,3%] são

as principais dificuldades apontadas nos projetos

para esse segmento.

Um dado da pesquisa é particularmente preocu-

pante: apenas 20,7% dos executivos se consideram

muito preparados para lidar com as classes C, D e E.

Para 91%, seus colegas de empresa não estão aptos

a trabalhar com os emergentes. Para completar o

quadro de dissonâncias, apenas 8% acreditam que

suas agências de propaganda estão muito prepara-

das para gerar comunicação com as classes C, D e E

[veja entrevista na pág. 28].

Hora de mudar
A boa notícia é que há grande interesse em virar

o jogo. Ao analisar as demandas dos profissionais de

marketing e comunicação, o vice-presidente de pla-

nejamento da Y&R, o francês David Laloum, percebe

o interesse geral na compreensão da mudança de

paradigma. 'Tirando os preguiçosos, está todo mundo



procurando compreender as aspirações desse público e

suas linguagens" observa. A Y&R [que atende a conta

das Casas Bahia], por exemplo, tem desenvolvido para

vários clientes projetos de cocriação com a presença

ativa de pessoas recrutadas em comunidades de

emergentes.

"Importante é entender que os emergentes têm

mais que sonhos de consumo; eles têm metas" deter-

mina Laloum. "E eles vão valorizar tremendamente as

empresas e marcas que se colocarem como parceiros

na busca desses objetivos" [veja matéria na pág.26).

A primeira dificuldade tem sido categorizar e nomear

esses entrantes. O termo "emergentes" por exemplo,

pode ser aplicado exclusivamente à classe C, ou seja, às

famílias que recebem entre três e dez salários mínimos.

De forma mais abrangente, no entanto, conforme a

metodologia aplicada e o interesse comercial específi-

co, a expressão pode incluir membros da classe D, em

ascensão, e também os recém-chegados à classe B.

Considerado esse estrato médio, os membros das

famílias emergentes movimentaram em 2010 aproxi-

madamente R$ 881 bilhões na aquisição de produtos e

serviços. Eles compõem 80% da parcela da população

que navega na internet e 81% do grupo que utiliza car-

tões de crédito. Muitas dessas pessoas percorrem pela

primeira vez a trilha de acesso a bens básicos como TV

em cores, geladeira de duas portas, máquina de lavar

roupa e microcomputador.

Entre 2002 e 2010, o pessoal da classe C aumentou

seus gastos em 6,7 vezes, contra um aumento de 3,9

vezes do segmento A e B. Nesse particular, tem sido

importante detectar os protagonistas dessa revolução

do consumo. Eles são, por exemplo, os negros, forte-

mente representados na classe C, responsáveis por um

movimento de R$ 546 bilhões por ano.

As pesquisas de mercado mostram onde os emer-

gentes têm gasto a nova riqueza brasileira. Entre 2002

e 2009, por exemplo, o número de domicílios com TV

em cores cresceu de 40,9 milhões para 55,7 milhões,

especialmente nas classes D e E. Na classe C, o apare-

lho já estava presente em 95% dos lares. Na pesquisa

seguinte, foi encontrado em 99%, segundo o Instituto

Data Popular, com base em dados da Pesquisa Nacional

por Amostra de Domicílios [Pnad], do IBGE.

Nesse mesmo período, ampliou-se de 41,8 milhões

para 54,5 milhões o número de domicílios com geladei-

ra. Na classe D, subiu de 79% para 92% dos domicílios.

Na classe C, de 97% para 99%. Em 2002, no entanto,

apenas 14% das pessoas nesse segmento médio dis-

punham de geladeira de duas portas. Em 2009, essa

fatia chegou a 37%.

Outro número chama a atenção para a meta-

morfose na estrutura dos lares brasileiros. Entre

2002 e 2009, nada menos que 9,5 milhões de

domicílios ganharam uma máquina de lavar. Na

classe C, a parcela de famílias que contavam com o

eletrodoméstico subiu de 42% para 61%. Na classe

D, passou de 14% para 27%. No total, 13,2 milhões

de domicílios ganharam ainda um microcomputa-

dor. Em 2002, na classe C, somente 13 em cada cem

domicílios contavam o equipamento. Em 2009, já

eram 52 em cada cem.

Importância das classes C, D e E
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Nova onda
Com acesso garantido a bens básicos, finaliza-se

a primeira fase da revolução do consumo. Os emer-

gentes investem agora na formação universitária,

na aquisição de imóveis e em cuidados cosméticos.

Muitos também pensam em abrir um negócio. Cerca

de 9,8 milhões de brasileiros pensam em se tornar

donos do próprio nariz. E 52% desses futuros em-

preendedores trafegam hoje na classe C, enquanto

28% estão subindo degraus nas classes D e E.

Parte dessa mudança de mentalidade se deve à

educação de significativa parcela dos emergentes

jovens. Entre 2002 e 2009, o número de estudantes

universitários pulou de 3,6 milhões para 5,8 milhões,

um avanço de 57%. Em 2002, 5% deles eram da

classe D e 39% da classe C. Em 2009, a parcela de

D já era de 15%, enquanto a de C havia saltado para

58%. Nesse período, o preço médio das mensalida-

des caiu de R$ 509 para R$ 367. Ao mesmo tempo,

cresceu o número de jovens da classe D com ensino

médio completo. Na onda dos programas sociais do

governo, um contingente considerável de estudantes

beneficiou-se do Prouni. Hoje, 68% dos jovens da

classe C já estudaram mais que seus pais.

As pesquisas mostram ainda que nove milhões

de famílias pretendem comprar um imóvel no prazo

de um ano. Dessas, 83% estão nas classes C, D e E.

No segmento da baixa renda, é proporcionalmente

menor o número de pessoas com imóvel próprio. Vale

notar, também, que a população da base da pirâmide

é muito mais jovem do que aquela do segmento A/B,

de modo que vai gerar um número significativo de

novas famílias. Hoje, embora muitos cultivem o sonho

de se livrar do aluguel, 73% se dizem receosos de

efetuar uma aquisição imobiliária.

Para atender às demandas desse público, mui-

tas construtoras estão desenvolvendo modelos de

negócio específicos para o segmento e trabalhando

com projetos de marketing inovadores. A Living, por

exemplo, evoluiu de uma marca da Cyrela para operar

como empresa, abrangendo incorporação, venda e

relacionamento com os clientes.

Já lançou 48 mil unidades (80% vendidas] em

14 Estados e aprimora processos para atuar de for-

ma diferenciada no mercado. Para isso, aposta em

novas técnicas construtivas e pro-

dutos direcionados ao segmento

econômico. Os empreendimentos

estão na faixa de R$ 90 mil a R$

250 mil. Os imóveis até R$ 150 mil

são desenvolvidos basicamente

para o programa Minha Casa, Mi-

nha Vida, do governo federal, com

juros mais baixos e facilidades na

entrada.

"O apelo da casa própria é

muito forte para o segmento",

afirma Romeu Braga, diretor de

incorporação da Living. "Muitas

vezes, o que define a compra não é

o preço integral do produto, mas a

condição comercial de pagamento."

O executivo salienta que o valor

da mensalidade é fundamental

na decisão das famílias. "Muitas

vezes, eles desconfiam, sim, mas

justamente porque consideram que é um negócio

bom demais", explica.

O gerente de marketing da Living, Leonardo Garcia,

afirma que a estruturação dos negócios da empresa

se iniciou com a identificação do público-alvo, basica-

mente jovens casais, de 25 a 35 anos, pertencentes à

classe C e que estão morando de aluguel. "Trata-se

de um tipo de cliente que está muito atento à relação

custo-benefício, ou seja, que pretende fazer valer todo

o dinheiro investido", explica. "Para isso, os estandes

de venda precisam ser bem abertos e mostrar exata-

mente o que ele vai comprar e como vai poder usar

o imóvel".

Segundo Garcia, o que conta nesse segmento é

o didatismo e a mensagem clara, direta e objetiva.

"Também é necessário ter uma postura otimista, pois

a classe C se orgulha de saber que chegou sua vez, que

o sonho cabe no seu bolso" observa. No campo dos

canais de divulgação, a empresa investe pesadamente

na internet, hoje o principal veículo de informação para

esse público. "Ele pode ficar sabendo do negócio pela

mídia off-line, mas muitas vezes vai até a internet para

realizar uma pesquisa mais criteriosa", explica Garcia.

O site da empresa recebe em média cem mil visitas

por mês.

Bolão na rede
Outra empresa tradicional da área, a Scopel, que

tem 44 anos de atividade e mais de 165 residenciais

lançados, surfa na onda de bons negócios no setor,

atuando em vários Estados. Em tempos recentes,

desenvolveu uma campanha de expansão nacional

da marca voltada para a classe C, com filme conceito

e anúncios para mídia online, off-line e outdoor.

O trabalho foi desenvolvido pelo Grupo J3P que

atua em propaganda, branding, inovação, promoção

e marketing de relacionamento. "A nova classe mé-

dia, composta pelos 'batalhadores', é formada por

quem não tinha poder de compra, mas agora dita

as regras de vários mercados", confirma Giuliano

Pereira, sócio-fundador do Grupo J3P Segundo ele,

esses novos consumidores querem se sentir inclu-

ídos, mas sabem que não podem errar e sempre

buscam a qualidade. "Em se tratando de Scopel, por

exemplo, a comunicação precisa passar segurança

e apresentar um ótimo negócio, um negócio para

a vida toda", define.

Segurança e convicção também são constituídas

a partir das redes sociais mais populares. É o caso

da campanha desenvolvida no final de 2010 pela



Focusnetworks, agência especializada em social bu-

siness, para a Camargo Corrêa Cimentos. O objetivo

foi divulgar o cimento Cauê no Orkut.

Uma pesquisa prévia confirmou que parte ex-

pressiva dos membros da classe C atuava nessa

rede sócia . O objetivo, então, foi criar um processo

de divulgação e fortalecimento da marca e também

de relacionamento com pedreiros e construtores

autônomos. Por meio de um aplicativo, a Focus-

networks promoveu um bolão do Campeonato

Brasileiro de 2010.

"Calculamos que iríamos juntar 400 pessoas,

mas reunimos o dobro de internautas numa ação

que gerou uma referência de marca para aqueles que

iam comprar cimento", afirma Rafael Kiso, diretor

de novos negócios da empresa. "Essas atividades

comunitárias são muito valorizadas pela classe

C." O ganhador da disputa levou uma televisão de

LCD, sonho de consumo de muitos emergentes.

Um videogame Playstation e camisetas de times

também foram oferecidos como prêmios.

O trabalho de Kiso está lastreado em pesqui-

sas que mostram o quanto a difusão de marcas

depende da interação pessoal na classe C. Aproxi-

madamente 65% dos adultos emergentes fazem

propaganda boca a boca, contra 19% da elite. No

total, 79% dizem confiar mais na indicação de

amigos e parentes do que na publicidade da TV.

Consumo em alta
Outro segmento fortemente influenciado pelo boca

a boca é o de produtos de higiene pessoal e beleza. O

número de consumidores entre os emergentes cresceu

fortemente entre 2003 e 2010. Nesse período, o uso

de cremes faciais, por exemplo, cresceu 160% entre os

consumidores da classe C. Em oito anos, os gastos nesse

setor se elevaram em 725%, pulando de R$ 2,4 bilhões

em 2002 para R$ 19,8 bilhões em 2010.

As pesquisas do instituto Data Popular atestam:

78% das mulheres emergentes acreditam que

investir na aparência melhora o convívio social. Do

total, 70% acham que quem cuida da aparência

tem mais chance de sucesso. Por isso, 51% relatam

gastar somas consideráveis com cosméticos e com

higiene pessoal. Outras 42% revelam desejar estar

em dia com a moda.

Esses cuidados envolvem não somente a mulher,

mas também os filhos. Mantê-los bem nutridos,

bem asseados e bem vestidos é mais que sinal de

prosperidade. Higiene e limpeza ajudam também na

obtenção de reconhecimento e na inclusão social das

crianças e adolescentes.

A Phisalia é uma das marcas de referência para

o segmento dos emergentes, com destaque especial

para a linha Trá Lá Lá Kids, introduzida no mercado em

2000 e turbinada em 2004 e 2007 com incrementos

no mix de produtos.

Focada no público infantil, até 12 anos, a empresa

apostou em qualidade para gerar a melhor relação

entre custo e benefício. "Não adianta ter bom preço

sem qualidade se a idéia é conquistar os emergen-

tes" avisa Eduardo Amiralian, diretor executivo da

empresa. "As mães percebem se os atributos do

produto realmente honram o cuidado que elas têm

com seus filhos." O marketing da companhia se inicia

em pesquisas que visam determinar claramente as

expectativas do público-alvo no que tange a higiene

pessoal e cosméticos.

Além do preço convidativo, a empresa segue uma

pauta permanente de inovação, que inclui aprimora-

mentos nas embalagens e layouts de apresentação

de cada linha de produtos. No campo das promoções,

o marketing da Phisalia aposta — e acerta — no

"compre isso e leve aquilo". Além disso, seus profis-

sionais olham com atenção para o aspiracional da

classe C. Numa dessas iniciativas, presenteou um

consumidor com uma casa.

No território das mídias de massa, a empresa tra-

balha com ações pontuais de merchandising, como

no programa de viés popular do apresentador Raul

Ci, no qual se apresentava uma banda denominada

Trá Lá Lá, à procura de um vocalista. "Tudo isso fun-

ciona, mas desde que o produto tenha a boa relação

entre custo e benefício, pois o consumidor emergente

é crítico e exigente", diz Amiralian.
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