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O poder de consumo das novas classes emergentes no Brasil e o que as empresas estão 
fazendo para se aproximar desse novo público será um dos focos de discussão do 2º Fórum de 
Marketing Empresarial, que acontecerá de 12 a 14 de agosto no Sofitel Guarujá Jequitimar, em 
São Paulo. Sob o tema “O mercado brasileiro de consumo e a evolução do marketing na nova 
década”, o evento vai reunir 180 empresários e dirigentes de importantes empresas do País. 
 
Entre os palestrantes está Hugo Bethlem, vice-presidente do Conselho de Administração do 
Grupo Pão de Açúcar, que apresentará no fórum a palestra: “O varejo preparado para atender 
às novas classes de consumo”. O executivo vai abordar o case do próprio grupo, que já 
colocou em prática o plano para adequar as suas lojas a essa nova realidade de consumo, com 
a conversão de 100% das lojas Compre Bem e Sendas para Extra, até o final do ano. O 
objetivo é focar esforços para atender essa nova classe média brasileira com uma única 
bandeira, que é o Extra. 
 
“Nos últimos sete anos o mercado brasileiro sofreu uma grande mudança na composição da 
sua pirâmide socioeconômica. De acordo com dados do governo, 28 milhões saíram da classe 
D e passaram a ser consumidores, e 36 milhões subiram da D para a C. Isso fez com que a 
gente tivesse desafio grande de adequar nossas lojas, principalmente o modelo que estava 
formatado para o consumidor de baixa renda, através das bandeiras Compre Bem e Sendas, e 
hoje o Extra Supermercados”, falou Bethlem. 
 
O executivo ressalta que o principal motivador para a reformulação é a mudança do hábito de 
consumo desse novo brasileiro de classe média. “Eles continuam morando no mesmo bairro, 
mas apresentam mudanças significativas: estão melhorando seu estilo de vida, comprando 
novos móveis, eletrodomésticos, fazendo reforma na casa. Em se tratando de alimentação, 
eles consumiam o básico, mas agora além de comprar os mesmos produtos em abundância e 
mais seletivamente, buscam hoje alimentos que não compravam antes, como kiwi, maçã, pêra 
e outros tipos de verduras e legumes. Se antes compravam carne só no dia da oferta, hoje 
compram todo dia. Isso fez com que o layout das lojas e as mercadorias fossem mudados para 
dar oferta maior em perecíveis”, explicou. 
 
De acordo com Bethlem, a segunda mudança significativa no Grupo Pão de Açúcar está 
baseada naquele cliente que estava na classe média e que foi empurrado para as classes AB. 
“O Pão de Açúcar já está mudando sua comunicação para aumentar a fidelidade dos que 
estavam nessa classe e absorver novos entrantes”, comentou. 
 
O vp do Conselho de Administração acrescenta que a comunicação do Pão de Açúcar, que 
mantém o slogan “Lugar de gente feliz”, ficou mais próxima do sentimento de estar bem, de 
se sentir bem, do conceito de supermercado com alma e, principalmente, reforçou o 
posicionamento de sustentabilidade, de que “Um futuro feliz a gente que cria”. 
 
Palestrantes 
 
Também estão entre os palestrantes Julio Vasconcelos, criador do Peixe Urbano, que falará 
sobre os “Milhões de consumidores comprando pela internet com desconto”; Roberto Justus, 
presidente do Grupo Newcomm, com o painel “As estratégias publicitárias para atender ao 
novo consumidor da classe C”; Líbano Barroso, presidente da TAM, com o tema “Passageiros 
de uma nova era”; e André Torretta, sócio-diretor de A Ponte Estratégia, que vai tratar de 
“Como alavancar vendas e ampliar o consumo com estratégias vencedoras”. 
 
Criado em 2010 pelo Lide – Grupo de Líderes Empresariais, presidido por João Doria Jr., em 
parceria com a Editora Referência, de Armando Ferrentini, o Fórum de Marketing Empresarial 
se firmou como um dos principais eventos para líderes empresariais. 
 
Outro assunto que deve ganhar destaque no fórum, paralelamente às discussões sobre a nova 
classe C, é a inserção do Brasil como foco mundial desta década, principalmente em razão do 



crescimento econômico do País e da realização da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas 
de 2016. 
 
O evento contará ainda com a segunda edição do Prêmio Lide de Marketing Empresarial, que 
destacará os melhores cases de sucesso em 12 categorias de atuação das empresas, além do 
dirigente de marketing que mais se destacou nos últimos 12 meses. As categorias são: 
Empresa do Ano, Dirigente de Marketing, Marketing Institucional, Marketing de Produto, 
Marketing de Varejo, Marketing Digital, Marketing Promocional, Marketing de Inovação, 
Marketing de Relacionamento, Marketing Esportivo, Marketing de Sustentabilidade e Marketing 
de Responsabilidade Social. 
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