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O grupo Bimbo faz o
relançamento dos bolinhos
recheados Ana Maria. “Ela
voltou” é o mote da campanha
em que é enfatizado o fato de
o produto não conter gordura
trans. Ana Maria chega às
gôndolas com o sabor que
combina baunilha ao recheio
e cobertura de chocolate.
Segundo Camilla Gravina,
gerente da marca, o retorno
é bem-sucedido porque o produto
se adapta perfeitamente ao
paladar das crianças e renova
lembranças da infância.

Nascida há quase quatro décadas
no Rio Grande do Sul, a Escala
atua nacionalmente. Seu sócio-
diretor Fernando Picoral fala da
experiência de fazer comunica-
ção dirigida ao novo consumi-
dor. Para ele, a mídia erra ao di-
zer a esse público que agora é a
sua vez. O consumidor entende
como desprestígio, até porque a
democratização das informações
torna qualquer pessoa bem infor-
mada, argumenta o publicitário.

Picoral afirma que a criação
de mensagens no conforto da
agência pode ser ineficaz, se o
trabalho não passar pela consta-
tação da realidade onde os fa-
tos acontecem. Quem deseja
vender para a classe C — e ser
bem-sucedido — precisa rein-
ventar uma velha máxima de
botequim: “Encostar o umbigo
no balcão”, recomenda o dire-
tor da Escala.

Saber quem é, na verdade, o
consumidor significa desven-
dar o que há na “gôndola men-
tal” desse ser humano disposto
até a pagar mais por um produ-

to ou serviço se o custo-benefí-
cio compensar.

Esse cliente não compra mar-
ca, quer produtos que tenham re-
ferência aos padrões estéticos
que o identifiquem e remetam à
conquista de suas aspirações. Não
adianta imaginá-lo como massa,
quando sua vontade é ser exclusi-
vo. Picoral sustenta que muitos
setores perdem dinheiro por não
ficar atentos às especificidades
desse conjunto de pessoas absolu-
tamente distintas, apesar de a co-
municação tratá-las como se fos-
sem um bloco único classificado
como classe média emergente. ■

Sediada em Porto Alegre, a Escala
completa 38 anos e se orgulha de
ter a classe C em sua identidade
como agência de propaganda.

Na sua opinião, esta questão
da nova classe média em
ascensão já é assunto vencido.
Mas por que ainda há
necessidade de tantos
estudos para compreender
esse público?
Ainda há um tratamento como

se esse sujeito — o novo
consumidor — fosse massa.
Ao contrário, ele é exclusivo
e gosta de ser tratado assim.

Ao criar produtos para
o consumo popular,
é necessário seguir um
determinado padrão estético,
ou o público aceita inovação?
Há um padrão estético a ser
respeitado, porque o público não
se reconheceria em um

determinado produto. Também
é bom pensar que hoje o sujeito
é bem informado, sabe o que é
realmente bom e exige o que há
de melhor dentro do que ele é
capaz de adquirir. Não dá mais
para empurrar qualquer coisa.

Depoimento de pessoas
famosas ainda convence?
Não há consumidor ingênuo.
Ele sabe discernir o que
é um depoimento sério.

O discreto charme da nova
classe média está mexendo
com a estrutura dos gigantes
do varejo. Primeiro foi o processo
de criação de novas grifes
para que elas chegassem
às classes C, D e E e encantassem
os clientes oferecendo a
qualidade e o prestígio da marca
tradicional a um preço acessível.
Agora, empresas como
Carrefour estão dispostas
a fazer a troca de nome em
alguns pontos de venda.
A mudança é por outro mais
popular entre as marcas
do grupo e, neste caso,
algumas lojas vão assumir
a identidade do Atacadão.

Pesquisas mostram que as
classes C e D estão consumindo
produtos de higiene pessoal
e perfumaria em um volume
que se assemelha à demanda
do grupo A/B. Os dados são da
Nielsen e da Associação Brasileira
de Perfumaria e Cosméticos.
O reforço na renda familiar
não estaria, apenas, estimulando
as compras, mas provocando
mudança de hábitos e
impulsionando melhoria na
autoestima de quem é
identificado como pertencente à
base da pirâmide social brasileira.

A Escala celebra sua intimidade
com mensagens dirigidas ao
consumo popular

“

Sócio-diretor da Escala

PAULO VIEIRA LIMA 

Novarejo, valeapena
trocardenome

ClassesCeDestãomuito
maisperfumadas

CONSUMO POPULAR

Quem deseja vender
para a classe C
precisa encostar o
umbigo no balcão

...FERNANDO PICORAL

EXPRESSAS

AnaMaria , comrecheio,
estávoltandoàsgôndolas

Para fazer umacomunicaçãopopular eficiente e adequada, ébom ir às ruas e sentir apresençadopúblico

Publicidade precisa falar
a língua do novo consumidor
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.
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