
UITA G E N T E se sur

preendeu com a deci
são da T A M de insta
lar balcões de vendas 
de passagens a é r e 
as na Casas Bahia. A 
ideia inovadora, aca

tada pela companhia aérea, partiu de Re
nato Meirelles. Aos 33 anos, sócio-diretor 
do instituto Data Popular, o publicitário e 
consultor tornou-se o intérprete dos mais 
cobiçados consumidores do momento: os 
emergentes das classes C, D e E, que mo
vimentam 834 bilhões de reais por ano. 

O grande trunfo do Data Popular, além 
das pesquisas, é desenvolver canais de 
venda e produtos que atendam às exigên
cias desses homens e mulheres com a cara 
do "Brasil de verdade", como diz Meirel
les. Eles representam 87% da população e 
82% dos internautas, respondem por 76% 
do consumo e detêm 69% dos cartões de 
crédito. Segundo Meirelles, o que antes 
era um "nicho de mercado" virou o prin
cipal alvo. "Hoje n inguém é líder de mer
cado sem ser líder nas classes C e D", afir
ma o consultor na entrevista a seguir. 

CartaCapital: Qual o maior desafio para as 
empresas na hora de adaptar suas estraté
gias de negócio para a nova classe média? 
Renato Meirelles: É vencer a chamada "dis
sonância cognitiva", que separa o mundo 
corporativo do universo da classe C. São 
diferentes padrões educacionais, cultu
rais e estéticos que impedem os executi
vos de entender a linguagem e as aspira
ções desse público. Administradores, en
genheiros, diretores de marketing com al
to grau de especialização são incapazes de 
perceber que a classe C não aspira ser co
mo a classe B, nem se identifica com a clas
se A, que considera perdulária, fútil e pou-

co afeita ao trabalho. A classe C orgulha-
se de ser o que é e procura referências de 
quem deu certo dentro de seu meio. Por
tanto, não adianta adaptar um produto fei
to para a classe A, deixando ele mais fei-
nho, baratinho. O que é apropriado ao uni
verso corporativo não necessariamente 
pode ser aplicado no cotidiano das estra
tégias de marketing e negócios. Durante 
muito tempo se acreditou que a classe C se 
guiava pelo preço. Não é assim que funcio
na. São consumidores exigentes e muito 
fiéis, até porque não podem errar na esco
lha de determinados produtos. A dona de 
casa não se arrisca a comprar uma marca 
mais barata, que não conhece, porque não 
pode se dar ao luxo de errar. Se no super
mercado escolheu um feijão ruim, a famí
lia passará o mês inteiro comendo aquilo, 
porque o orçamento é apertado, sem espa
ço para experimentos ou desperdícios. 

CC: Os executivos tradicionais estão prontos 
a dar um mergulho no mundo dos carnes, 
da escola de cabeleireiro, da Banda Calypso, 
do trabalho informal, da macarronada com 
frango, do busão, do Raul Gil, como é exem
plificado na abertura do site de vocês? 
RM: Não há outra saída para quem quer 
a l iderança senão decifrar os códigos do 
mercado popular. As empresas investem 
mais em pesquisa e na criação de produ
tos e canais de venda para atender esse 
novo consumidor. Por isso a Gol abriu lo
ja própria, a T A M iniciou parceria com a 
Casas Bahia, a Nestlé inaugurou o siste
ma de vendas porta a porta, que já con
ta com 6 mi l vendedores. Há t a m b é m ou
tros diferenciais, como a questão estéti
ca. Os novos consumidores preferem co
res quentes - quem gosta de tons pastel e 
preto e branco é a classe A B . Por isso su
gerimos ao Magazine Lu iza que adicio
nasse duas faixas verde-amarelas à fa
chada de suas lojas, a fim de torná-las 
mais vibrantes e convidativas. São cores 
que remetem ao carnaval, ao bumba meu 
boi, considerados bregas pela elite, embo
ra sejam moda na Europa. 

CC: De que outro tipo de prejulgamento 
a classe CD é vítima? 
RM: E l a é alvo constante do discurso mo
ral acusatório da elite. Se compra produ
to pirata, não possui noção de proprie
dade intelectual. Se investe todo o salá
rio num produto de grife, trata-se de um 
alienado e fútil que gasta tudo o que ga
nha num único objeto. Se paga o objeto 
desejado em diversas prestações, é igno
rante, pois não consegue poupar e com
prar à vista, submetendo-se a juros abu
sivos. Segundo essa lógica, pobre de
ve gastar pouco... ou ainda, se possível, 
não gastar. Na verdade, eles não se im
portam em pagar mais por um produto, 
como um celular turbinado pré-pago de 
dois chips, se reconhecem e ut i l izam ao 
m á x i m o suas funcionalidades. 

CC: Qual o significado do consumo para 
esses emergentes? 
RM: A base da pi râmide está mais cons
ciente da sua importância na sociedade e 
valoriza suas conquistas, enaltecendo sua 
história, suas característ icas e a relação 
com suas origens. Entre os valores por 
t r á s da compra está o sentido de inclu
são social - ou "pertencimento", para usar 
o sociologuês. O ato de consumo, a lém 
de satisfazer às necessidades e trazer 



sensação imediata de prazer, funciona 
como porta de saída daquele universo 
de res t r ições . E t a m b é m como oportu
nidade e investimento. Um curso de 
computação é encarado como investi
mento em educação, que será cada vez 
mais valorizada como principal instru
mento de ascensão social e melhora da 
qualidade de vida. Em n ú m e r o s absolu
tos, a classe C já representa o maior nú
mero de alunos em escolas privadas. 

CC: A nova classe média veio para ficar? 
RM: São cinco os fatores preponderantes: a 
juventude das classes C, D e E, o fator de 
ascensão social, o aumento da oferta de 
crédito, o aumento real dos rendimentos 
e os programas de distribuição de renda. 
Fala-se muito no chamado "bônus demo
gráfico" brasileiro, período extremamente 
favorável em que a maior parte da popu

lação estará integrando a população eco
nomicamente ativa. Só que esse bônus va
ria de acordo com as faixas de renda. Nas 
classes A e B haverá um envelhecimen
to crescente. Nas classes C e D, preponde
rância de jovens. Na classe A, os jovens até 
16 anos representam 17% da população, 
ante 45% na classe E. As implicações são 
interessantes. Para esses jovens, o consu
mo tem um papel simbólico dos mais rele
vantes. Eles passarão a ditar as tendências, 
porque, ao contrário dos jovens das clas
ses A e B, além do conhecimento recém-
adquirido, t rarão um componente de luta 
e determinação novo. Na faixa do 1% mais 
rico, os pais ganham dez vezes mais que os 
filhos. Na nova classe média, apenas duas 
vezes mais. Na classe A, apenas 10% dos jo
vens estudaram mais que os pais. Na clas
se C, 60%. Esse desenho muda tudo no jo
go político, de consumo e educacional. 

CC: Em suas palestras você costuma di
zer que quem tirou o Brasil da crise de 
2008foi a classe C. 
RM: É verdade. Os mais pobres é que ar
regaçaram as mangas e foram fazer bi
co no fim de semana para garantir o io
gurte extra e a prestação da moto, sinô
nimos de ascensão social. O aumento da 
oferta de crédito antecipou as compras e 
as encomendas do setor industrial (a mo
to que ele paga em 48, 60 meses). A ex
pansão do salário mín imo e o Bolsa Fa
mília t a m b é m contr ibuí ram para o Bra
sil ter o menor índice de endividamen
to em relação ao PIB, se comparado aos 
E U A e países dos BRIC. Para se ter uma 
ideia, o ú l t imo reajuste do salário míni
mo injetou 24,7 bilhões de reais na clas
se D, que tem renda familiar de um a t rês 
salários mín imos e compra no mercadi-
nho do bairro. O dinheiro vai diretamen
te para a base da economia, faz a máqui
na girar e tem forte impacto no círculo 
virtuoso que o Brasil está vivendo. 

CC: Chegou a vez de a maioria impor 
seus padrões, com os quais muitas com
panhias não sabem lidar? 
RM: O Brasil mudou mais rápido que as 
empresas, especialmente as multinacio
nais de bens de consumo, superprofis-
sionais, mas cheias de normas globais a 
obedecer. As classes C e D andam rápi
do e as empresas ainda estão no gerún
dio: analisando, se adaptando. Em mui
to pouco tempo, o consumidor emer
gente deixou de ser nicho de mercado e 
passou a ser o target p r imár io da grande 
maioria das empresas. Hoje, nenhuma 
companhia é líder de mercado se não for 
líder nas classes C e D. Nossa missão é 
descobrir o que leva algumas empresas 
ao fracasso, na disputa pela preferên
cia desses novos consumidores, e quais 
as es tratégias usadas pelas que deram 
certo. Como a Gol , que conseguiu atrair 
milhares de passageiros com suas tari
fas baratas e parceladas. 

CC: Passageiros que antes só andavam 
de ônibus. 
RM: Exatamente. Entre julho deste ano 
e julho de 2011, quase 11 milhões de bra
sileiros vão viajar de avião pela primeira 
vez, dos quais 8,7 milhões pertencem às 
classes C e D. Mais que o dobro dos cerca 
de 4 milhões de bilhetes aéreos vendidos 
no mundo inteiro para chegar à África do 
Sul durante a Copa do Mundo. 

Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 54, p. 32-33, mar. 2011.




