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Durante 15 anos André Torretta esteve à frente de diversas campanhas eleitorais, traçando 

estratégias de marketing político para candidatos de norte a sul do País - e fora dele também. 

Em 2001 começou a olhar melhor para a classe C, em uma época onde esse público estava 

longe de pautas sobre o consumo. Mas foi em 2007, com a fundação de A Ponte Estratégia, 

que o publicitário baiano mergulhou de vez nesse campo, e hoje á um dos maiores 

especialistas do País no assunto. 

 

Quem esteve no 2º Fórum de Marketing do Guarujá pode constatar essa afirmação. Torretta 

foi aplaudido de pé ao final de sua apresentação "Os novos valores e desejos da nova classe 

média brasileira", que envolveu o público com palavras que fez com que cada um saísse do 

local realmente atento para a revolução que está ocorrendo no consumo brasileiro. "A classe A 

e B sempre consumiu e nunca deixará de consumir. A Oscar Freire é igual à de há 30 anos. 

Então por que no Brasil as pessoas tratam a comunicação para a classe média como sendo 

algo de nicho? Pode ser nicho em Manhattan. No Brasil nicho são as classes A e B, não um 

público formado por 180 milhões de consumidores que estão nas classes C, D e E", ressaltou o 

publicitário, antes de apresentar uma ampla pesquisa feita pela sua consultoria em bairros da 

periferia de São Paulo, Rio de Janeiro e em outras regiões do País. 

 

O executivo lembrou que 72% dos brasileiros são analfabetos funcionais - ou seja, que sabem 

ler, mas nem sempre compreendem o que estão lendo. 'Ao mesmo tempo em que temos 

problemas como uma péssima educação, temos a nosso favor o bom crescimento econômico, 

uma classe baixa mais esclarecida, presente nas internet, estudando e consumindo produtos 

que antes eram restritos aos mais ricos. Esse sim é o Brasil que enriquece e é para ele que 

temos que redesenhar produtos e serviços. Mas não, há anos que estamos criando quase que 

exclusivamente para o consumidor de maior poder aquisitivo", afirmou, ressaltando que o 

mercado tem que parar de ficar falando em números quando o assunto é a nova classe de 

consumidores. "Os números estão aí e todos conhecem. Temos é que saber planejar para eles. 
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Precisamos de braços de pesquisas não convencionais para entender essa gente que anda nas 

periferias das grandes capitais, no norte e nordeste do País. Esse povo não mora onde nós 

moramos, e mesmo assim representam mais da metade dos internautas brasileiros. Para 

muitos deles, a internet já é a principal fonte de informação. Isso porque com o mesmo real 

que eles falam durante um minuto no celular pré-pago, eles passam uma hora em uma Ian 

house navegando na web", ressaltou, lembrando das Casas Bahia, para ele uma empresa que 

até na internet já está sabendo lidar com esse consumidor. "As Casas Bahia envia e-mail 

marketing para seu público. É algo que nós odiamos, mas a nova classe de consumidores não, 

pois está começando a descobrir um outro mundo. Temos que entender que o que é bom para 

nós, nem sempre é para eles, e vice-versa", lembrando também da AmBev, que hoje 

disponibiliza franquias dos quiosques de chopp Brahma a partir de R$ 29 mil. 

 

Voltando no tempo, Torretta diz que o mundo começou tarde a entender o poder da nova 

classe média, especialmente no Brasil. "Em 1993, o índice de consumidores da classe média 

que tinham CD player em casa era inferior a 1%. Um ano depois, com a implantação do Plano 

Real, subiu para 19%. O mesmo vale para as regiões mais pobres do Brasil, no caso de hoje. 

O brasileiro dessa região, antes, lutava por um prato de comida. Hoje ele tem a comida, e 

começa a exigir qualidade", disse. 

 

Torreta afirma que todos os modelos de comunicação e marketing foram desenvolvidos nos 

Estados Unidos e na Europa, mas nem tudo que funciona lá serve hoje para os países 

emergentes, ainda mais com a proliferação dos canais de mídia. "Em volume de produção, o 

cinema de 'Nollywood', da Nigéria, já superou o americano Hollywood e o indiano Bollywood. 

São mais de mil filmes produzidos por ano, mas filmados em vídeo. As salas de cinema de lá 

contém monitores de TV. Como é possível que a comunicação seja igual?", indagou. 

 

O publicitário alerta o mercado que não adianta olhar para trás, pois "os cases dos anos 90 

não funcionam mais hoje em dia", e diz que, além do jovem, a mulher da classe C está 

provocando uma grande revolução no consumo. "Nos anos 60, elas tinham seis filhos cada. 

Hoje tem dois. Cerca de 300 mil famílias eram chefiadas por mulheres. Hoje são 3,6 milhões. E 

com autoestima elevada. Se acham bonita mesmo estando fora do padrão de beleza que 

estamos acostumados a ver. 53% delas vão ao trabalho usando transporte público, e 63% 

fazem compra a pé, motivos pelos quais as mídias estão indo para o metrô e para o ônibus. Na 

pesquisa feita pela minha consultoria, eu pedi que elas fotografassem pessoas bonitas, e 80% 

trouxe imagens de amigos ou familiares, não de atores famosos", enfatizou Torretta, 

encerrando com uma frase de David Ogilvy, que ele considera genial, e que se encaixa 

perfeitamente nessa visão sobre esses consumidores: "Comunicação não é o que você diz, é o 

que os outros entendem". 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 22 ago. 2011, p. 28.  
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