


conhecimento e poder de compra. Se antes o grande motivador 

era o preço e a pechincha, hoje essas pessoas querem qualida

de e marcas", compara Michel Klein, presidente do conselho de 

administração da Nova Casas Bahia, que faturou R$ 18 bilhões 

em 2010. 

O cenário fez com que a rede repensasse suas prateleiras, 

uma vez que, por um bom tempo, apenas 20% dos produtos 

eram de marcas reconhecidas. Foi preciso ainda agregar mais 

qual idade aos móveis de marca própria (Bartira) e patroc inar 

a participação de seus prof i s s iona i s em feiras internacionais, 

onde puderam conhecer as mais recentes tendências e tec

nologias. Mode los mais sof i s t icados de telefones celulares, 

câmeras fotográficas e te lev i sores também invad i ram as lo

jas e foram os produtos mais procurados no último Natal. O 

mesmo padrão se repet iu no concorrente Magazine Luiza. 

Sonhos de consumo 
Essa transformação provocou a consol idação de uma velha 

crença da Casas Bahia de que, para as classes populares, a 

aquis ição de um bem representa a realização de um sonho, 

um momento compart i lhado com os fami l iares, que precisa de 

atenção antes, durante e depois da venda. Para responder à 

demanda, a empresa investe em um sistema de logística pró

prio, com equipes de entregadores, montadores e motoristas 

t re inados pela rede, além de uma central de relacionamento 

com o cl iente. 0 passo seguinte foi a oferta de serv iços nas 

lojas, como a implantação de quiosques para vendas de pas

sagens aéreas, em parcer ia com a TAM. A in ic iat iva, mais uma 

vez, atende aos anseios do consumidor: pesquisa da Cetelem 

Ipsos 2 0 1 0 indica que v iagem e lazer são objetos de desejo 

de 3 2 % dos consumidores das classes populares. 



De olho no mesmo filão, o Magaz ine Luiza f i rmou acordo 

com a Azu l Linhas Aéreas para oferecer a comodidade em 

suas lojas. "M i lhões de pessoas ingressaram nas classes C e 

D, passaram a ter d ign idade e acesso ao consumo. Muitas de

las estão comprando eletrodomésticos, o que favoreceu em 

10% nosso faturamento no ano passado", conta Luiza Trajano, 

pres idente da empresa. Em 2010, a rede v iu seu fa tu ramen

to crescer para R$ 5,3 bilhões, contra os R$ 700 milhões 

de 2002. Uma das apostas para 2011 é a recém-inaugurada 

megaloja Tietê, na capita l paul ista. O es tabe lec imento ofere

ce experiências com os produtos, in terat iv idade, serv iços e 

entreten imento (padaria, salão de beleza, espaço com b r i n 

quedos para crianças, shows e eventos). 

Para Fábio Mar iano Borges, professor de pós-graduação da 

Escola Superior de Propaganda e Market ing (ESPM) na área 

de comportamento do consumidor, o entend imento do c l iente 

baseado em hábitos e perf i l se esgotou. "As empresas p rec i 

sam estudar o modelo mental de seus cl ientes, saber quais 

são seus valores e crenças", diz. Ass im, segundo ele, existe a 

poss ib i l idade da vo l ta de uma prática adotada nos anos 1990 

por gigantes como a Uni lever, a Nestlé e a Procter & Gamble: 

a redução da l inha de produtos para fac i l i ta r a escolha. "P ro 

dutos descolados de experiências e s ign i f icados para o con

sumidor geram confusão." 

Mais perto do consumidor 
Essa in ic iat iva de fac i l i ta r o conhec imento dos produtos é 

louvável, na opinião de André Torretta, d i retor da Ponte Es

tratégia, f i rma de consu l tor ia que t raba lha com inovação e 

modelagem de negócios para a nova classe média. "Num país 

em que 7 2 % das pessoas têm algum grau de ana l fabet i smo 

func ional , as empresas devem mesmo redesenhar seus mo

delos de negócio", prega. Para ele, a comunicação vo l tada 

para o consumidor requer vocabulár io mais s imples e direto. 

A lém disso, ele exp l ica que os gostos das classes C e D são 

d ist intos daqueles que aparecem nas ações de market ing. "As 

empresas sempre produz i ram para quem tem dinheiro. Agora 

elas prec isam entender que a base da pirâmide tem hábitos 

diferentes", defende. 

"Nos Estados Unidos e na França, os pro

dutos e serv iços são feitos para o norte-

amer icano e o francês médios. No Brasi l, 

estão vo l tados para a elite, o que não tem 

s intonia com a nova real idade", argumenta. 

Torretta também aponta que a pub l i c idade 

das marcas, em geral, sempre esteve d i re 

c ionada para o eixo Rio-São Paulo, com pou

cas exceções. Entre elas, ele cita a Kraft, que 

mantém um braço de sua área de market ing 

em Recife para cuidar espec i f icamente das 

estratégias dest inadas à região, e a Ambev, 

que produz a cerveja Brahma Fresh, desen

vo l v i da para os mercados do Norte e do 

Nordeste. "O respeito e a adequação cultural 

devem estar presentes em quem pretende conquistar novos 

consumidores", ressalta o consultor. 

Outro exemplo é a Nestlé, que pesquisa desde 2003 os hábitos de 

consumo e carências nutricionais da população de regiões desfavo

recidas, a fim de desenvolver produtos adequados a ela. Em 2009, 

passou a atuar com a plataforma Nestlé Até Você, 

com a qual vende, no modelo porta a porta, kits 

com biscoitos, chocolates, iogurtes, leites fermen

tados e sobremesas. Além de trabalhar itens de 

maior apelo para cada comunidade, respeitando 

as diferenças e peculiaridades regionais, a em

presa oferece oportunidade de renda extra e in

clusão social por meio da geração de empregos. 

Presente em 18 estados, a iniciativa já conta com 

7,7 mil revendedores em regiões carentes e mais 

de 235 microdistribuidores. 

A academia investiga: a múltipla 
classe C e a misteriosa classe D 
Se as empresas bras i le i ras vêm inovando 



para atra i r a base da pirâmide socioeconômica, a academia 

do País também avança nas pesquisas sobre esse mercado. 

Por exemplo, a antropóloga Carla Barros, pesquisadora de 

tecnolog ia entre camadas populares do Centro de Altos Es

tudos em Propaganda e Market ing da Escola Super ior de 

Propaganda e Market ing (CAEP/ESPM), já 

ident i f i ca três classes C dist intas, em vez 

de apenas uma, sof i s t i cando sua análise: 

un iverso ao qual passaram a pertencer. Eles até consomem 

produtos tecnológicos e outros que não faz iam parte de sua 

rotina, mas preferem manter seu modo de v ida t rad ic iona l . 

• Há a classe C que migrou da D, ascen

deu no consumo e sobre a qual o e lemento 

asp i rac iona l exerce grande influência. Essa 

é a parcela mais impactada pela propagan

da e pela oferta de produtos e serv iços aos 

quais não t inham acesso. 

O terce i ro grupo é um híbrido dos dois pr imeiros, exem

p l i f i cado por uma família cujos pais possuem 

baixo grau de instrução e os f i lhos, que mo

ram com eles, leem l ivros e têm acesso a 

produtos e serv iços mais sof ist icados, expe

r imentando um pouco dos dois mundos. 

• Uma segunda camada é fo rmada pelos ind iv íduos que 

o lham para o mercado e, apesar de terem condições de 

comprar, não se ident i f i cam com as lojas e com esse novo 

"Nossas empresas ainda estão num estágio 

inicial de diferenciação desse público e muitas 

vezes erram a mão ao não estudar a fundo o 

comportamento social desses indivíduos", afir

ma Carla. Uma premissa essencial para entender 

a base da pirâmide é saber que, enquanto a classe B tem um de

sejo de consumo aspiracional da classe A, parte da classe C quer 

ser ela mesma. 

"Há um caráter aspiracional vertical, de se impressionar com os 

segmentos mais afluentes e todos os símbolos que eles carregam, 

mas também existe um aspiracional horizontal, no qual o consumi

dor quer ter o sentimento de integração a seu grupo social e não de 



adquirir um bem diferente, fora de seu padrão econômico", observa 

Jaime Troiano, presidente do Grupo Troiano de Branding. 

Se conhecer a multifacetada classe C ainda é tarefa árdua para 

as empresas, a D é um mistério ainda maior. Uma das novidades é 

o número de estudantes universitários com essa 

origem que, segundo informações da pesquisa 

Data Popular, ultrapassou a classe A em institui

ções públicas e privadas. Em 2002, havia 180 mil 

alunos da classe D no ensino superior. Sete anos 

depois, eles eram quase cinco vezes mais, soman

do 887,4 mil, enquanto o total de estudantes da 

classe A caiu pela metade, passando de 885,6 mil 

para 423,4 mil. De acordo com Carla, as mulhe

res das famílias da classe D que não chegaram à 

universidade agora apostam em seus filhos e se esforçam para que 

eles possam chegar lá, estimulando o estabelecimento da primeira 

geração de universitários nesse estrato social. 

Além da maior qualificação profissional desses cidadãos, o fe

nômeno indica que eles estão mais exigentes na hora de ir às com

pras e já provocaram uma revolução no marketing, com hábitos 

que estão sendo bem incorporados pelas empresas brasileiras. 

Um dos exemplos clássicos aparece no uso do 

telefone celular. Prática comum entre os usuá

rios de planos pré-pagos, o ato de ligar para um 

telefone e pedir que a pessoa retorne a ligação 

virou negócio na Vivo, que lançou o Vivo Me 

Liga. Com ele, a operadora envia gratuitamente 

uma mensagem de texto para o número dese

jado (desde que também seja da Vivo) pedindo 

que o destinatário ligue para o número do re

metente, mesmo que os créditos deste tenham 

expirado. Por sua vez, a concorrente TIM, de olho na turma das Ian 

houses, criou o Infinity Web, serviço de internet móvel de baixo 

custo. Para os especialistas, isso é só o começo. 
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