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Não só para o remédio. Com um es
tica e puxa de uma renda de R$ 900 - e 
"com a graça de Deus" - ela aprimorou 
a pequena casa onde, pela falta de cama, 
já chegou a dormir sobre uma tábua for
rada com lã. Embora ainda lave a louça 
no tanque, por não ter pia, sua cozinha 
ganhou uma mesa. As cadeiras, compra
das há dois anos, ainda têm o plástico no 
encosto, "para não estragar". 

E que, para dona Maria, mesas e ca
deiras não são mobílias. São conquistas. E 
conquistas que só agora, depois de 65 anos, 
uma dúzia de filhos e muita privação, pode 
experimentar. A ex-agricultora é uma tí
pica representante de um contingente 
de 56,8 milhões de brasileiros da classe 
D. São pessoas com renda média familiar 
de R$ 952, de acordo com a definição da 
consultoria Data Popular, especializada 
em baixa renda. E um segmento ao qual 
não se costumava prestar muita atenção: 
oscilava, nas análises, ora incluído na faixa 
da pobreza absoluta, ora no vibrante mun
do da nova classe média. A nova realidade 
brasileira mudou esse quadro. 

Dependendo de programas assis-
tencialistas, a classe D teve pouco pro
tagonismo na consol idação da economia 
de mercado no Brasil. Mas essa base da 
p i r â m i d e está ganhando uma re levân
cia inédita . Graças ao aumento real do 
salário, dobrou seu poder de compra na 
úl t ima década. Isso a coloca no mapa do 
consumo no Brasil - e no planejamento 
estratégico das empresas. 

Não à toa: nos tempos de hoje, em 
que a pujança do consumo da classe C co
meça a dar sinais de esgotamento, a classe 
D surge como possibilidade de sustentar 
o crescimento de vendas. Uma pesquisa 
feita pela consultoria Nielsen mostrou 
que, de um rol de 132 produtos de varejo, 
no ano passado, 46 tiveram vendas muito 
acima da média. "Quando fomos analisar 
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os dados, vimos que eles pertenciam a 
empresas que tinham conseguido chegar 
às classes mais baixas", diz Cláudio Czar-
nobai, analista de mercado da Nielsen. 

O í m p e t o que move a base da pirâmide 
não deve ser confundido com a vibra

ção desenfreada por consumir em que vive 
a nova classe média. A classe D é um passo 
anterior. Ela ainda expõe retratos em papel 
porque só agora está começando a ter aces
so a câmeras digitais - sonho de consumo 
de 53% deles. Não é só em imagens que lhe 
faltam registros: 70% da população classe D 
vive de trabalho informal. A maioria anda a 
pé. Diferente da nova classe média, que já 
está endividada com a troca de seu primeiro 
carro, a classe D vai de transporte público 
e não tem acesso a crédito. Muitos, como 
dona Maria, são analfabetos. Só agora veem 
alguém da família avançar nos estudos. 

Apesar desse sufoco, é inegável que 
ávida na classe D melhorou. Há sete anos, 
uma família típica terminava o mês com 
R$ 17 no negativo. Hoje, tem em média R$ 
107 sobrando. Essa melhora fez com que 
pessoas como dona Maria movimentassem, 
no ano passado, R$ 380 bilhões no Brasil. 
E mais do que toda a classe B. 

A renda extra, o cenário econômico 
favorável e o otimismo em relação ao futuro 
fazem com que a classe D se fortaleça como 
consumidora. Por consequência, torna-se 
um alvo para as empresas. "Você tem de pe
gar esse consumidor pela moedinha que ele 
tem no bolso. Preço, portanto, ainda é uma 
questão fundamental", diz Paulo Nigro, 
presidente da Tetra Pak no Brasil. Ele pas
sou a entender desse assunto. Como parte 
da estratégia de aumentar o faturamento 

que vem desse segmento, a Tetra Pak mun
dial montou um grupo de executivos para 
mergulhar na base da pirâmide. Nigro fez 
parte dele. Durante um ano, o grupo ficou 
em contato com consumidores da classe 
D de seis países: Brasil, Índia, China, Quê
nia, Filipinas e Indonésia . Embora cada 
país tenha suas peculiaridades, os estudos 
identificaram três pontos-chave para atin
gir a classe D: o produto tem de ter preço 
acessível, apresentar bom custo-benefício 
e estar disponível no mercado da esquina. 
"Muitas vezes isso significa elaborar um 
novo modelo de negócios, da produção à 
logística", diz Nigro. "Mas, uma vez que 
você consegue, pronto, abriu todo um novo 
nicho de consumo." 

O r ecém-despe r t ado interesse das 
empresas pela classe D já se justificaria 
pelo seu poder de compra. Pessoas como 
dona Maria movimentam o equivalente ao 
PIB do Chile. A classe D fica, porém, ainda 
mais garbosa quando vista no médio prazo: 
ela é uma fase de transição. Esse pessoal 
logo mais vai se incorporar à classe mé
dia. No momento em que um neto como 
Joleno começa a trabalhar e somar renda 
para a casa, acontece a virada. E, se uma 
empresa "cola" na família neste momento, 
se é percebida como um auxiliar no cami
nho para o mundo novo do mercado... a 
recompensa é a fidelidade. 

Essa estratégia ganhou uma relevân
cia tão grande que, em algumas empresas, a 
base da pirâmide mudou de nomenclatura. 
"Aqui dentro nós a chamamos de base do 
diamante", diz Patrícia Kastrup, vice-pre
sidente de marketing da PepsiCo Brasil. 
"Até porque o desenho da estrutura social 
no Brasil deixou de ter o formato de uma 
pirâmide e está mais para um losango." 

A PepsiCo começou a pensar no poder 
de consumo da base da pirâmide, ops, do 
diamante, em 2007, quando comprou a 
fabricante Lucky. Dona de um portfólio 

de salgadinhos como o Torcida e o Fofura, 
vendidos a partir de R$ 0,50, a Lucky é vol
tada para a classe D: os pacotes são maiores 
e mais cheios (porque o pessoal não come 
sozinho: compartilha) e o produto dá mais 
sensação de saciedade (o público-alvo acha 
desperdíc io comprar algo que não faça 
sentir-se cheio). "Esse boom das classes 
baixas não quer dizer que, com dinheiro, as 
pessoas se tornaram outros consumidores. 
Eles continuam com seus hábitos e marcas. 
Só que agora consomem mais vezes na 
semana", diz Patrícia. 

Ter no portfólio uma marca de salga
dinhos mais baratos foi fundamental para 
a PepsiCo chegar até a classe D. Mas não 
foi tudo. Tão importante quanto ter produ
tos acessíveis é ter produtos de qualidade. 
"Entre as marcas de baixo custo, os nossos 
são os mais bem posicionados. Somos top 
na baixa renda", diz Patrícia. 

Parece um detalhe. Não é. Uma marca 
voltada para o público D não deve atrair 
somente pelo preço. Tem de entregar o que 
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o consumidor quer. Em primeiro lugar, 
porque a classe D não pode se dar ao luxo 
de errar na compra. Em segundo lugar, 
porque quem foca somente em preços 
baixos posiciona sua marca como de baixa 
qualidade - e não conseguirá acompanhar 
o consumidor quando sua renda aumen
tar. A Positivo Informática, por exemplo, 
tentou tornar a tecnologia acessível fabri
cando um computador de R$ 700, há dois 
anos, que encalhou. "Para atender a classe 
media de a m a n h ã é preciso entender a 
classe D hoje. As empresas que escolhem 
fazer marcas de pobre são descartadas no 
processo de mobilidade social", diz Renato 
Meirelles, da Data Popular. 

aspira consumir determinados produtos 
e marcas. Muitas vezes, basta torná- los 
acessíveis. Como mostra a geladeira de 
Maria Cecília da Silva, 64 anos (não con
fundir com a Maria Cecília alagoana, do 
início do texto). Ela estava vazia no dia em 
que a visitamos, num bairro da periferia da 
cidade pernambucana de Palmares. Só no 
dia seguinte ela faria as compras do mês. 
"Quando acaba o mês a gente se vira com 
o que dá para comprar na vendinha." Eis 
o que ela conseguiu comprar aquele dia: 
um litro de leite, um pacote de macarrão... 
e dois potes de Danoninho. 

Ponto para a Danone. Embora a em
presa não tivesse desenhado uma estratégia 
específica para a classe D, foi inevitável 
incluí-la na lista quando se propôs a au
mentar a média de consumo de iogurte no 
Brasil. Para tanto, não investiu num novo 
portfólio. Apenas tornou suas marcas co
nhecidas mais acessíveis. "Nossos produtos 
eram vistos como de difícil alcance. Para 
aumentar seu consumo, passamos a dar 
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mais alternativas de compra ao consumi
dor", diz Mariano Lozano, presidente da 
Danone no Brasil. O Danoninho ganhou 
sete versões, incluindo uma de R$ 0,99. Na
tural, portanto, que começasse a falar com a 
base e criasse novos hábitos de consumo. Os 
dois netos mais novos que dona Maria cria 
adoram. O mais velho, de 16 anos, nem toca 
no produto. "Como foi criado sem, não dá 
bola quando tem na geladeira", diz ela. 

Para alcançar uma variedade maior 
de preços e formatos, a Danone trabalhou 
com um processo de engenharia reversa: 
primeiro estabeleceu o valor e depois reviu 
a fabricação, da produção de morangos à 
feitura de embalagens, para saber onde 
poderia enxugar custos sem comprometer 
a qualidade. "Não é fácil inovar na base 
porque isso exige mexer em toda a cadeia 
de produção", diz Lozano. 

Mas valeu a pena. A penetração de 
sua linha de iogurtes aumentou em todas 
as classes. Foi na base, porém, que teve seu 
maior incremento: 28 pontos percentuais, 
chegando a sete em cada dez lares das clas
ses D e E. Além disso, aumentou a participa
ção no Nordeste. Hoje, 30% do portfólio na 
região é de produtos de menos de R$ 1. 

Várias empresas têm usado a mesma 
estratégia, como comprova uma visita a 
qualquer gôndola do interior do Nordes
te: caldo Knorr em embalagens de dois 
tabletes, sabão em pó de meio quilo, re
frigerantes em latas de 100 ml. Há tantas 
versões em miniatura que a sensação é de 
estar numa loja para bonecas. 

Se tornar o produto acessível finan
ceiramente é importante, ainda mais 

crucial é to rná- lo fisicamente acessível. 
A classe D é a que mais depende das 
vendas locais: 60% das pessoas fazem 
compra nos mercadinhos de seus bair
ros. Trata-se, em geral, de periferias 
afastadas, com geografia p r ó p r i a , de 
casas e comérc io cravados no meio de 
morros ou em cidades do inter ior . O 
cenár io é o seguinte: os consumidores 
têm dinheiro para comprar, mas as lojas 
não t ê m produtos na prateleira. Quer 
oportunidade maior que essa? 

Poucas empresas de consumo sen
t i ram isso t ão bem quanto a Nestlé . Em 
meados de 2010, o time que ela montou 
para estudar o mercado de Norte e Nor
deste teve a ideia de l ança r um barco 
pelas cidades ribeirinhas do Norte para 
vender seus produtos. A loja flutuante 
ficaria ancorada durante um dia do mês 
em cada cidade, atendendo 1,2 mi lhão 
de pessoas. 

No início, a es t ra tég ia era apenas 
tornar seu portfólio inteiro acessível aos 
consumidores classe D, já que os mer
cados locais só vendiam meia dúzia de 
produtos. Mas o barco teve tanto impacto 
que os ribeirinhos passaram a pedir os 
produtos nos a rmazéns locais. Dois anos 

depois, o barco da Nestlé está começando 
a funcionar como abastecedor de produ
tos para os mercadinhos da região. 

A Kraft Foods, sua principal concor
rente, beneficia-se de um movimento pare
cido. Com a compra da fabricante Cadbury, 
há dois anos, ganhou capilaridade. A Ca
dbury focava a distribuição nos pequenos 
comércios. "Os chocolates Lacta ganharam 
120 mil pontos de venda este ano, estamos 
chegando a 300 mil no total", diz Marcos 
Grasso, presidente da Kraft. Chegar a esses 
lugares não é só uma questão de logística. 
"Nos mercados pequenos há uma grande 
disputa pelo espaço físico", afirma Grasso. 
Uma das providências da Kraft foi criar um 
display menor para o bombom Sonho de 
Valsa. Em vez de 30 unidades, a caixa tem 
20. Outra medida para encontrar espaço 
nas vendas foi produzir o display bola, 
que fica pendurado no teto. "É bom para 
o distribuidor, porque cria um novo espa
ço, e é bom para o consumidor, porque é 
lúdico", diz Grasso. 

"Durante muito tempo fez sentido as 
multinacionais focarem em locais de clas
ses A, B e C", diz Michael Chu, professor 
da Universidade de Harvard e especialista 
em mercados na base da pirâmide. "Mas 
empresas que chegam aos lugares onde 
está a classe D conseguem se diferenciar 
e fugir dos mercados saturados." 

dessas", diz dona Maria (a de Alagoas), 
emocionada por ter andado três quadras 
no ar-condicionado no carro da reporta
gem, e não sob um sol de 35 graus. Carros 
ainda são um luxo para os integrantes da 
classe D, mas o frango não é mais. Dona 
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Maria voltava do mercado com uma ave 
congelada debaixo do braço, comprada 
fiado. Não fazia ideia do que estava escrito 
no recibo de dívida. Mas sabia quando e 
quanto tem de pagar: "Treze reais e se
tenta centavos, não é? Não sei ler, mas eu 
lembro do que a moça me falou." 

E por comportamentos como esse 
que os bancos estão descobrindo outra ca
racterística da classe D: eles são ótimos pa
gadores. Não querem e nem podem sujar o 
nome na praça. Mesmo assim, estão longe 
da bancarização. Somente um quarto da 
classe D tem conta. Isso ocorre porque a 
maioria não pode comprovar renda. Em 
muitos casos, sequer endereço. 

De olho nessa p o p u l a ç ã o desban-
carizada, o banco Gerador investiu no 
desenvolvimento de um novo sistema 
de cá lcu lo de riscos. O modelo leva em 
conta var iáveis como contas de luz em 
dia (é bom pagador) ou contas que te
nham tido aumento (es tá consumindo 
mais e consegue pagar). Graças a esse 
modelo, o banco já concedeu e m p r é s 
t imo a mais de 20 m i l pessoas. "E isso 
é apenas uma fração de clientes que 
podemos at ingir . Prospectamos um 
mercado para mais de 20 anos só para 
a base da p i r â m i d e " , diz Paulo Dalla 
Nora, diretor-executivo do Gerador. 

O banco já foi procurado por um 
fundo de investimentos do Vale do Silí
cio interessado em investir no aprimo
ramento do método. A ideia seria desen
volver uma tecnologia de recolhimento 
e armazenamento de i n fo rmações de 
contas pagas por meio das impres sões 
digitais. Assim se rá poss ível calcular 
os riscos de um cl iente só com suas 
i m p r e s s õ e s digitais. 

Para trabalhar com a classe D, o Ge
rador teve de enxugar custos e reduzir a 
burocracia. Diretor nenhum tem secre
tária. Ar-condicionado? Só em algumas 

salas. "Uma operação para a classe D não 
pode ser cara, porque o t íquete médio é 
baixo", diz Dalla Nora. "Estamos avalian
do até reduzir o tamanho dos contratos 
para economizar papel." 

Também foi fundamental estabelecer 
uma relação de proximidade e confiança 
com os clientes. Para isso comprou, há um 
ano, uma rede de serviços financeiros com 
lojas espalhadas pelo interior do Nordeste. 
Criou a rede Banorte Matriz, que rece
be todos os meses o pagamento de 800 
mil pessoas e oferece serviços de cartão. 
Mas tem uma cara e um jeito de funcionar 
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muito distintos de um banco. A começar 
pelas lojas, que não têm o constrangedor 
detector de metais. Têm portas de rolar 
grandes. Durante o dia, as pessoas entram 
e saem como se o lugar fosse um guichê de 
rodoviária. Enquanto os bancos tradicio
nais abrem num horár io em que a classe 
D está no trabalho - e não pode faltar -, 
o Banorte Matriz abre das 8h às 18h. O 
horár io de pico? Das 8h às 10h. E das 16h 
às 18h, quando os bancos já fecharam. 

F a l a r do Norte e Nordeste é fundamen
tal para entender a nova classe D, já 

que mais da metade de seu contingente 
está concentrada ali. O fortalecimento 
da base da p i râmide está mudando os ce
nários das cidades do interior e atraindo 
quem tinha ido embora. Fala-se de uma 
nova migração, desta vez de nordestinos 
voltando à própr ia terra: 40% dos que se 
mudaram para o Nordeste nos úl t imos 
dois anos são pessoas que voltaram. Como 
o pernambucano Manoel Moura. 

Há 30 anos ele havia se mudado para 

São Paulo, dentro de um ônibus e sem um 

tostão. Sua trajetória lembra um pouco a 
da música Construção, de Chico Buarque. 
Só que, em vez de morrer na cont ramão, 
mudou de vida. Depois de comer "feijão 
com arroz como se fosse o máximo" e tra
balhar de pedreiro, garçom e cozinheiro 
na capital, fez um pé de meia. De avião 
e com dinheiro para investir num novo 
negócio, ele voltou à cidade natal há dois 
anos. Hoje "dança e gargalha como se 
ouvisse música". Diz Moura, de t rás do 
balcão do seu recém-aber to restaurante, 
que logo mais funcionará t a m b é m como 
espaço para festas de formatura: "Voltei 
com a ousadia que a cidade grande dá. Ga
nhei outras influências e referências". 

O florescimento do interior do Norte 
e Nordeste é apenas um aspecto do poder 
da classe D. A força da base da pi râmide 
também existe nas grandes cidades - com 
algumas particularidades. Nelas existe 
um contato mais forte com outras classes 
sociais, o que leva a uma exposição maior 
a símbolos e referências. Esse cenário per
mite criar produtos e modelos de negócios 
que tenham a adesão da classe D, porque 
ela está mais habituada a alguns produtos, 
ainda que não tenha acesso a eles. 

É o caso do programa de fidelização 
Dotz. Os executivos da empresa percebe
ram que poderiam expandir o programa 

para a classe D. Para tanto, i nc lu í r am 
novos parceiros nas recompensas de 
pon tuação . Em vez de passagens aé re 
as, ingressos para cinema. No lugar de 
smartphones, lanches do Bob's. "Para o 
consumidor classe D, um programa de 
fidelização não é visto como recompen
sa. É complemento de renda. Ele inclui 
as recompensas na conta do mês" , diz 
Roberto Chade, presidente da Dotz. A 
part icipação começou t ímida há um ano, 
mas hoje a base da p i râmide representa 
12% do total de usuár ios cadastrados. 

A classe D metropolitana t a m b é m 
é talhada por uma outra d i n â m i c a do 
mercado de trabalho. Submetida a uma 
compet ição maior, está ávida por cursos 
que a capacitem. Daí o sucesso de escolas 
de computação como a Microlins. Cerca 
de 40% dos seus 350 mil alunos perten
cem à classe D. O curso mais procurado 
em suas 670 franquias em São Paulo e 
Rio de Janeiro é o de informática básica 
e operador de telemarketing. Este último, 
com duração de três meses, custa R$ 400. 
O valor não é pago em mensalidades, 
como numa escola, mas em prestações , 
como numa loja. Diz Bruno Dias, gerente 
de marketing da empresa: "Chamamos 
' p r e s t a ç ã o ' porque as pessoas pagam 
para a lém do tempo de aula. Dilatamos 
o valor de um curso de t rês meses em 
até seis vezes", diz Bruno Dias, gerente 
de marketing da empresa. 

Outro atrativo, a l ém dos p r e ç o s 
baixos e da forma de pagamento, é um 
pacote extra de cursos preparatórios para 
o mercado de trabalho. Às sextas-feiras 
os alunos assistiem a palestras gratuitas 
sobre como montar o curr ículo ou como 
se comportar numa entrevista de emprego. 
"É um consumidor ainda muito carente de 
informação. Quanto mais pobre menos in
formado e mais regionalizado", diz André 
Torretta, da consultoria A Ponte. 
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Ocorre no Brasil um f e n ô m e n o 
peculiar. Nos países europeus e na Co
reia do Sul, as pessoas ascenderam so
cialmente por meio da e d u c a ç ã o e da 
habi l i tação profissional. Depois veio o 
aumento de renda. No Brasil, a cons
t rução da identidade es tá acontecendo 
pela inse rção no mundo do consumo. 
Empresas que c o m e ç a m a atuar com 
a classe D costumam se deparar com 
essa função, social e educativa. Um bom 
exemplo é a companhia de energia Light, 
do Rio de Janeiro, que passou a cobrar 
conta de luz nos morros pacificados. 
Antes de aparecer com um boleto na 
porta das casas, nas favelas, a empresa 
fez uma campanha para explicar por 
que os moradores precisavam pagar por 
algo que antes era gratuito (e ilegal). De 
muitos moradores, ouvia como resposta 
que água e luz quem fez foi Deus e que, 
por isso, não precisam pagar. 

A empresa montou um programa para 
conscientizar a população de que, pagando, 
eles t êm direito a exigir um serviço que 
funcione. A princípio, eles torceram o nariz. 
Mas, em um ano, a Light conseguiu tirar 
43 mil clientes da ilegalidade. "É preciso 
tirar o ranço assistencialista. Quando en
tramos, falamos de maneira clara e sincera: 
estou aqui porque quero vender energia. É 
uma criação de relacionamento empresa-
cliente", diz Fernanda Mayrink, gerente de 
Atendimento às Comunidades da Light. 

A r e a l i d a d e das Marias e J o s é s da 
classe D brasileira seria bastante 

distinta se eles tivessem nascido Lings 
ou Ghandis. A diferença fundamental 
e s t á na mobil idade social. Na China 
e na Índ ia , a a s c e n s ã o é mui to mais 

difícil . Por isso, os n e g ó c i o s para as 
classes mais baixas evoluem numa d i 
r eção funesta: da falta de perspectiva, 
o que jus t i f ica o surgimento de uma 
indúst r ia como a de baldes com rodinha 
para carregar á g u a desde o p o ç o ou 
de pastilhas para purif icar a água ( já 
que o encanamento n ã o vai chegar). 
Aqui , a mobilidade não é engessada e 
os consumidores c o m e ç a m a ter acesso 
a produtos antes exclusivos de outras 
classes sociais. 

Tem surgido o efeito trickle-down 
(pingar para baixo) . A e x p r e s s ã o foi 
criada pelo s o c i ó l o g o a l e m ã o Georg 
Simmel no in í c io do s é c u l o passado 
para se referir à d i n â m i c a do mundo 
da moda: pessoas mais ricas sentem seu 
e spaço social invadido quando as ca
madas da base t ê m acesso a bens antes 
exclusivos. Quando um uso vira com-
modity, elas buscam outros diferenciais. 
O conceito saiu do mundo fashion para 
abranger todo o consumo. 

Graças a isso, a inc lusão da classe 
D (e, antes, da C) impulsiona a inovação 
no alto da p i râmide . Abre-se espaço até 
para uma agência especializada em i n 
te rcâmbios de luxo, em que o estudante 
viaja de primeira classe e vai à escola de 
l imusine - por meros R$ 180 m i l , para 
um curso de um mês . 

É essa a raiz de f e n ô m e n o s cons
trangedores ocorridos recentemente, 
como o r a n ç o dos u s u á r i o s da Apple 
quando o Instagram passou a ser dispo
nível para celulares Android . Ou com a 
"orkut ização" do Facebook (significado: 
invasão de gente de classe C). "As clas
ses altas sentem que precisam buscar 
novos indicadores de d i f e r e n c i a ç ã o 
social", diz Jaime Troiano, do Grupo 
Troiano de Branding. 

Na internet, a classe D ainda não 
entrou. Apenas 20% dela acessa a rede. 

Comérc io e le t rôn ico é coisa de um fu
turo distante. Negócio bom é aquele em 
que você entra, conhece a vendedora 
pelo nome e até se inspira nela para esco
lher o que comprar - e, no final, pendura 
a conta para pagar no outro mês . 

Esse f e n ô m e n o é claro na Beauty 
Point, uma rede de perfumarias voltadas 
para a classe D. As vendedoras ganham 
status de "consultoras de beleza". Cada 
dia elas aparecem com um visual novo, 
porque as clientes as usam como inspi
ração. Diz a consultora Jucimara Alves 
Duarte (a quarta, na foto ao lado), 31 
anos, cílios azuis (turquesa), lábios rosa 
(choque) e cabelo loir íss imo (exceto na 
raiz, onde o castanho natural c o m e ç a a 
aparecer): "Elas entram aqui crespas e 
morenas e querem sair lisas e loiras". E 
explica: "O loiro rejuvenesce". 

A classe D muda o visual , mas 
ainda não o mostra para os amigos no 
Facebook. A rede social fica na p r ó p r i a 
perfumaria, que montou uma espéc ie 
de jo rna l mura l na entrada. Lá e s t ão 
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penduradas as fotos de clientes que 
ganharam algum sorteio ou brinde. São 
coisas simples, como um vale-abraço, ou 
um vale-esmalte - aparentemente mais 
eficientes que o sorteio de um carro. 
"As ações de maior impacto são as que 
dão resultado rápido: sorteios no ponto 
de venda e descontos. A classe D des
confia de p r ê m i o s muito inacess íveis" , 
diz Luciana Vasconi, vice-presidente 
de E s t r a t é g i a da A g ê n c i a 3, empresa 
do ramo de propaganda com trabalhos 
voltados para esse públ ico . 

Como essas ações são frequentes, 
as fotos mudam toda semana e causam 
um burbur inho entre clientes e pedes
tres. As pessoas do bairro passam pela 
loja e param para ver quem apareceu 
nas fotos. As m ã e s levam os filhos na 
escola e mostram seus looks para as 
vizinhas. Esse facebook rús t i co da pe
r ifer ia é uma mostra de que n ã o é só 
a economia e as empresas que e s t ã o 
de olho na classe D. Ela mesma e s t á 
c o m e ç a n d o a olhar para si mesma - e 
gosta muito do que es tá vendo. 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 64, p. 48-61, jun. 2012.




