
foi o grande vencedor, com a
obra O Passageiro do Fim do
Dia, editada pela Companhia
das Letras. Uma Viagem à Índia
(Leya), do autor português Gon-
çalo M. Tavares, ficou em se-
gundo lugar e Minha Guerra
Alheia (Record), de Marina Co-
lasanti, em terceiro.

Em 2012, o Prêmio PT come-
mora a décima edição. Ao que tu-
do indica, a data será marcada
sem mudanças no batismo. A
partir daí, os executivos deixam
a porta aberta para que novida-
des se apresentem — ou não. ■

Algumas pistas para um
futuro novo investidor
“Há um novo arquétipo para quem estuda o mercado de
consumo: o imigrante social. Esse perfil refere-se a um in-
divíduo batalhador e sonhador, alguém que descobre pra-
zeres até então impossíveis, que está imerso em códigos di-
ferentes, os quais nem sempre compreende ou se faz com-
preender. Sabe que precisa aprender coisas novas. Anseia
por comprovar suas conquistas, meio que por prazer,
meio que por necessidade de sublinhar sua ascensão, pois
seu maior desejo é a inserção.”

Essa construção é resultado do projeto O Paradigma, o
Hiato e o Diálogo — Percepções sobre Vida e Investimentos
da Nova Classe Média Paulistana, desenvolvido pela área
de estudos em comunicação integrada da ESPM no primei-
ro semestre de 2011, que contou com o apoio da BM&FBo-
vespa e da agência de propaganda JWT e empreendeu
uma pesquisa com manicures, secretárias e porteiros de
edifícios residenciais de São Paulo, com o objetivo de bus-
car insights para futuros estudos mais profundos.

A compreensão sobre investimentos da classe C expõe
primeiramente que ela parece funcionar no centro de
uma relação polarizada — a exclusão (preconceito) e a in-

clusão (valorização). Es-
paço em que uma pou-
pança financeira perde
em importância diante
das conquistas mate-
riais; essas, sinais exterio-
res que escondem o me-
do de perder a represen-
tação de poder agora con-
quistada, o que impacta
diretamente o consumo
e as marcas de sua prefe-
rência, cujo axioma pare-
ce bradar: “Passo a com-
prar Coca-Cola como

sempre quis ou continuo comprando Dolly, que eu tomo
desde criança e que gosto muito? Podem ser os dois?”.

O grupo pesquisado expôs que o melhor investimento
no futuro é a educação dos filhos. Financeiramente gosta-
ria de economizar mais, mas afirma não investir ao mes-
mo tempo em que confirma ter uma poupança — talvez
não a compreenda como investimento, termo que associa
“a algo para ricos!”. Na mesma toada, explica que parcela-
mento não é dívida, é acesso, e que a dívida é não pagar o
parcelamento. Fica evidente uma diferença importante en-
tre referências e representações que transitam juntas.

Enquanto isto, por meio de análise da comunicação de
marcas do mercado financeiro observa-se que os discursos
parecem uniformes, mesmo em empresas voltadas ao pú-
blico mais popular, repetindo modelos há muito adotados.
Há um espaço para educação, maior identificação e estímu-
lo específico. Sugere que a linguagem deveria transitar en-
tre a solidez e a imagem dos bancos de varejo e a oportuni-
dade e a proximidade das financeiras. Por fim, é possível
afirmar que há o desafio de se adotar uma atitude mais pró-
xima e mostrar caminhos. Isso porque talvez a forma co-
mo o mercado se refere a investimentos não seja a maneira
como a nova classe média os menciona ou, ainda, a atitude
de investir. É mais que tempo de a comunicação estabele-
cer um diálogo mais efetivo com esse novo consumidor de
serviços financeiros. Na linguagem dele. ■

U2 INSPIRA ANIVERSÁRIO DA ROLLING STONE

Há cinco anos, aRollingStonebrasileira reproduz a
fórmula gringa de revista que trafega além de música.
A campanha de aniversário traz a letra de
SundayBloodySunday, clássico dos irlandeses do U2.
A questão aqui é conteúdo — seja ele qual for.

Brasil leva 75 prêmiosno El Ojo

futuro em português

Divulgação

Divulgação

FIQUE DE OLHO
● O pesquisador canadense
Min Basadur ministra o curso
Criatividade para Inovação —
Um Novo Processo, baseado no
Processo Badasur de Criatividade
Aplicada, nos dias 21 e 22/11,
das 19h30 às 22h30, na ESPM.
Inscrições pelo www.espm.br/cic.

criatividade@brasileconomico.com.br

Fotos: Murillo Constantino

Qual a importância do prêmio?
Pautar o compromisso com
um projeto de longo prazo
que passa pela reafirmação
da língua portuguesa como
instrumento de inserção global.

O prêmio corre riscos?
Nossa intenção é continuar a
trajetória. Tivemos a felicidade de
criar um conjunto de regras que o
fez se estabelecer de modo muito
rápido e ganhar o respeito e a
notoriedade no meio literário e na
sociedade em geral. É um projeto
do qual a gente se orgulha.

Quais valores são agregados?
Temos muito orgulho quando
vemos escritores portugueses,
angolanos, moçambicanos aqui.
Também nossos parceiros no
mundo empresarial apreciam
esse compromisso de longo
prazo. Veem na PT um parceiro
sério e empenhado no Brasil.

1. Da esq. para a dir., os
vencedores Marina Colasanti (3º),
Rubens Figueiredo (1º) e Gonçalo
M. Tavares (2º). 2. Henrique
Granadeiro, presidente do
conselho administrativo
do Grupo Portugal Telecom.

A linguagem
deveria transitar
entre a solidez e
a imagem dos
bancos de varejo
e a oportunidade
e a proximidade
das financeiras

2

PAULO CUNHA
Professor do curso
de Comunicação
Social da ESPM-SP

1

A Loducca (ao lado, Celso Loducca) arrebatou o grande prêmio do XIV
Festival El Ojo de Iberoamérica 2011, que terminou ontem, em Buenos
Aires. A agência foi contemplada com o Gran Ojo em produção
audiovisual pela campanha “Balões”, da MTV Brasil. Até o fechamento
desta edição, o Brasil já colecionava 75 prêmios. Entre as
brasileiras, as ganhadoras foram Santa Clara, JWT Brasil, Ogilvy Brasil,
AlmapBBDO, Lew’Lara/TBWA, Africa, Giovanni+Draftfcb e Hungry Man.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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