
Em 2005, quando ainda era vice-
presidente de finanças da TAM Li-
nhas Aéreas, Líbano Barroso,
atual comandante da compa-
nhia, vivia perguntando a portei-
ros de prédio e caixas de super-
mercado qual meio de transporte
eles escolhiam para viajar quan-
do precisavam retornar às suas ci-
dades natais, no Nordeste. O ôni-
bus era a única opção apontada,
enquanto o avião sempre era des-
cartado, dada a imagem do alto
custo da passagem. Depois de
muita insistência para provar
que, se comprado com seis meses
de antecedência, um bilhete aé-
reo poderia sair tão ou mais em
conta que uma passagem rodoviá-
ria, Barroso passou a convencer
alguns passageiros em potencial.
Contudo, esbarrou no problema
da desbancarização.

“Como eles não tinham cartão
de crédito nem conta bancária,
passei a adquirir passagens para
eles que, posteriormente, me pa-
gavam. Asseguro que nunca levei
o cano”, disse o presidente da
TAM a uma plateia de 400 dirigen-
tes de empresas que participa-
ram do 2º Fórum de Marketing
Empresarial, evento promovido
pelo Grupo Doria e pela Editora
Referência e apoiado pelo Brasil
Econômico, que se encerrou on-
tem no Hotel Sofitel Jequitimar,
no Guarujá (SP).

O público emergente vislum-
brado há seis anos por Barroso
responde por 104 milhões de
brasileiros que, juntos, movi-
mentarão cerca de R$ 1 trilhão
este ano no país, segundo o Da-
ta Popular. Este grupo é respon-
sável por 41% do potencial de
compra de bens e serviços do
país, são 80% dos internautas e
representam 55% da base total
de assinantes de celular.

Para fazer com que este públi-
co migre da rodoviária para o ae-
roporto, a TAM, historicamente
associada aos executivos e longe
de ser um referencial para a clas-
se C, passou a realizar movimen-
tos de aproximação dos emergen-
tes que culminou na elasticidade
das tarifas, na experiência de ven-
das de bilhetes no Centro de Tra-
dições Nordestinas, na abertura
de seis lojas dentro das Casas Ba-
hia e em ações publicitárias mais
focadas na classe C. “O público
emergente é desconfiado, mas
quando toma uma decisão migra
mais facilmente do preço para a
qualidade”, diz Barroso.

Sua estratégia agora é aumen-
tar o número de operações den-
tro das Casas Bahia, entrar nas
universidades para atrair os
“passageiros do futuro” e criar

a chamada classe econômica
premium, uma tendência mun-
dial que oferece um assento
mais espaçoso. O público da
classe C não quer só casa pró-
pria e carro, mas também reali-
zar o sonho de viajar.

Esse desejo aparece nas esta-
tísticas. As viagens de negócios
crescem 12% ao ano, enquanto
que as de lazer avançam na casa
dos 20%. Barroso calcula que
75% dos bilhetes aéreos vendi-
dos no país são para passageiros
em viagens de negócios e os
25% restantes para lazer. Em 20
anos, esta divisão será de 50%
para cada e os emergentes vão
impulsionar esta mudança.

Quem também mira neste pú-
blico é Hugo Bethlem, vice-presi-
dente executivo do Grupo Pão de
Açúcar, que também fez uma pa-
lestra sobre classe C no Fórum e
deixou claro que assuntos de fu-
são, como a proposta de unifica-
ção com o Carrefour, são discuti-
dos apenas entre acionistas e que
não interferem no crescimento
do Pão de Açúcar. Seu foco agora
é em cima do Extra, que foi forta-
lecido com o reposicionamento
das bandeiras Compre Bem e Sen-
das para Extra, e também no ata-
carejo Assaí, que foi adquirido
com 13 lojas e hoje totaliza 60. “A
classe C hoje não compra mais só
banana e abacaxi, mas também
uva, iogurte e todo sortimento da
padaria além do pão de forma.”

As lojas Assaí também atraem
os emergentes que Bethlem cha-
ma de “transformadores”. Ou se-
ja, donos de carrinhos de cachor-
ro-quente e de pequenas pizza-
rias que vão até as lojas de ataca-
rejo para abastecer suas micro ou
pequenas empresas. Números da
ECD Consultoria mostram que, a
partir de 2012, o brasileiro passa-
rá a fazer duas refeições por dia
fora de casa. Parte deles será da
classe C, e será atendida por negó-
cios recentemente criados por
empreendedores da mesma clas-
se social. ■
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A busca pela classe C não pode prejudicar a atenção dada pelas empresas aos públicos com
maior poder aquisitivo. Roberto Justus, presidente do Grupo Newcomm, afirma que enquanto

as classes A e B buscam a diferenciação, os emergentes buscam um consumo de inclusão e ascensão.
“O objetivo deles é conquistar mais e a publicidade visa ajudá-los a não perder oportunidades.”
O preço, segundo o publicitário, não é um único critério para os emergentes comprarem. "Como
eles têm recursos mais restritos, eles costumam buscar o equilíbrio entre o preço e a qualidade."

●

41%
do potencial de compras de
bens e serviços do Brasil são
representados pelos emergentes,
segundo o instituto DataPopular.

MULTIDÃO

104 milhões
de brasileiros movimentarão
cerca de R$ 1 trilhão este ano.

MALAS PRONTAS

75%
dos bilhetes aéreos vendidos
no país são para passageiros
em viagens de negócios e os
25% restantes para lazer.
Em 20 anos, esta divisão será
de 50% para cada. As viagens
de negócios crescem 12% ao
ano, enquanto que as de lazer
avançam na casa dos 20%.

preçoequalidade
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CENÁRIO

Maistelevisoresentreosemergentes ClasseAeBviranicho

Mas, afinal, quem é emergente
hoje? Diferentemente daquelas
pesquisas do passado que
mediam o poder aquisitivo dos
entrevistados a partir do
número de eletroeletrônicos e
eletrodomésticos existentes em
uma residência, as empresas
perceberam que hoje há muitas
famílias emergentes com mais
aparelhos que lares abastados.
“A classe C da atualidade não é
mais a mesma que a de uma
década atrás, motivo que nos
levou a desenvolver produtos
bem estruturados para este
público”, afirma Humberto De
Biasi, diretor de marketing da
LG, empresa que recebeu o
Prêmio Lide de Marketing, na
categoria marketing de
inovação, pelo lançamento, em

2010, do que ela chama de
primeiro celular com TD digital
interativa, o GM 600, em
parceria com a Rede Globo.
Para continuar a atrair este
público além dos televisores e
celulares, a LG inicia a
fabricação de linha branca no
Brasil a partir de agosto de
2012. Para brigar com a
Whirlpool, dona da Brastemp e
da Consul, o executivo diz que a
LG não entrará em guerra de
preço com a concorrente.
“Vamos nos diferenciar pela
tecnologia e pelos benefícios
agregados.” A classe C que
responde por volta de 80% dos
internautas brasileiros também
está movimento os sites de
compras coletivas. O Brasil já
tem mais de mil. F.T

SAIBA MAIS

valor agregado; empresas traçam estratégia para ampliar presença junto a esse público

Existe dinheiro em qualquer
classe social brasileira,
mas a maior parte encontra-se
nas mãos da nova classe
média, que é mulata,
mulher e mora na periferia.
André Torretta, especialista
em pesquisas e projetos
de hábitos de consumo
das classes C, D e E, conta
que 72% do mercado
consumidor brasileiro têm
algum nível de analfabetismo
funcional. “A maioria
não consegue acompanhar
legendas em programas
de tevê. Um em cada 10 não
consegue ler ou escrever um
bilhete. Que comunicação
devemos usar para chegar
a esse consumidor?”,
questionou o fundador da

consultoria A Ponte Estratégica.
Pesquisa da empresa mostra
que mais da metade dos
brasileiros vai trabalhar
utilizando transporte público,
74% não entendem o
significado e a função
dos impostos e 63% fazem
compras a pé. Além disso, Sinop,
no Mato Grosso, é uma das
cidades que mais cresce no
Brasil e, em 10 anos, metade
da população brasileira poderá
ser formada por evangélicos.
“São 100 milhões de pessoas
com dinheiro para gastar.
O nicho somos nós”, observou
Torretta, referindo-se à
classe A/B. Para conversar
com a nova classe média, ele
sugere que se busque a
democratização das marcas. F.T.
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