
A nova classe média virou o so-
nho de consumo das marcas,
mas são poucas as que conse-
guem conquistar o coração des-
se público, que representa
44,3% do poder de consumo do
país ou mais de R$ 1 trilhão.

De acordo com pesquisa rea-
lizada pelo Data Popular, em
parceria com a Editora Padrão,
46% dos consumidores da clas-
se C dizem que não têm uma
marca do coração, ou seja, não
são fiéis a nenhuma empresa.
De outro lado, ao encontrarem
a marca ideal, 84% desses
clientes afirmam que mantém
a fidelidade. “As empresas ain-
da têm uma preocupação mui-
to grande em conquistar parti-
cipação no mercado, mas es-
quecem que o relacionamento
com o cliente brasileiro é ou-
tro, pelo coração”, afirma Re-
nato Meirelles, sócio-diretor
do Data Popular.

Os exemplos das falhas nesse
relacionamento estão em todos
os lugares. “As empresas gastam
milhões em marketing mas não
conseguem fazer uma manual de
instruções que o cliente enten-
da. Ou o cliente sai da loja com o
celular mais cobiçado e depois
não consegue mais falar com a
operadora de telefones”, cita.

De acordo com Meirelles, as
empresas ainda não aprende-
ram a trabalhar com o consu-
midor de classe C, que tem um
perfil de compra totalmente di-
ferente da classe AB. “A nova
classe média dá valor para a
marca, porque ela pode até ter
ascendido socialmente, mas
ainda não pode errar na com-
pra”, diz. Meirelles afirma que
outra pesquisa feita pelo Data
Popular mostra, por exemplo,
que é o jovem de elite que
mais compra produtos falsifica-
dos, como tênis. “O jovem da
periferia prefere parcelar em
dez vezes um tênis que vai du-
rar três anos, do que gastar
pouco em um produto que du-
ra três meses. A elite se impor-
ta com o status, prefere pas-
sear com o tênis por três me-
ses e jogá-lo fora”, explica.

Separados pela frequência
Isto não significa que este consu-
midor compre menos do que as
classes mais abastadas, ao con-
trário, o levantamento mostra
que a cesta de compras entre
clientes das classes AB, C e DE
são muito semelhantes, o que
muda é a frequência em que
eles vão ao supermercado.

Em 2001, os clientes da classe
AB tinham em
média 35 produ-
tos em seu carri-
nho de compra,
contra 27 da clas-
se C e apenas 19
da classe DE. Nes-
te ano, os clien-
tes da AB ainda
compra mais, 44
produtos, mas a diferença é mui-
to pequena em relação aos de-
mais consumidores. Na cesta da
classe C já cabem 42 produtos e
na da classe DE, 40.

E como este consumidor deci-
de quais produtos comprar? Pe-
lo boca a boca. A pesquisa mos-
tra que 79% dos entrevistados
da classe C preferem confiar na

opinião de um amigo ou paren-
te na hora de decidir a compra,
do que no que foi mostrado em
uma propaganda. “Identifica-
mos que 65% dos adultos emer-
gentes fazem propaganda boca
a boca, contra 19% da elite.”

Destaques da pesquisa
A pesquisa, feita com 22 mil pes-
soas em 153 cidades, levou em

conta não a lem-
brança de marca,
como feito nos le-
vantamentos tra-
dicionais, mas
sim aquelas que
estão presentes
no coração desses
clientes. E alguns
resultados sur-

preenderam. O Omo, por exem-
plo, campeão de todos os rankin-
gs top of mind perdeu a coroa no
quesito top of heart para a marca
Veja, que ganhou o coração de
28,1% dos entrevistados. Em se-
gundo lugar, o Omo foi o preferi-
do de 21,7% e a Bombril, 13,1%.
“O Omo assim como a Casas Ba-
hia costumam ser as marcas

mais lembradas das pesquisas,
mas os fatores que levaram a isso
não são os que vão garantir sua
posição no coração dos clien-
tes”, afirma Meirelles. No caso
do varejo de eletroeletrônicos, a
Casas Bahia ainda fica em 1º lu-
gar, com 10% de preferência, en-
quanto Lojas Americanas e Pon-
to Frio (ambos com 6,9%) e Ma-
gazine Luiza (6,8%), praticamen-
te empatam no segundo lugar.

“No varejo de eletroeletrôni-
cos, mais de 350 marcas foram
citadas, e todos esperavam uma
participação maior das Casas Ba-
hia, o que não aconteceu. Isso
mostra que o desafio é conquis-
tar especialmente o cliente
mais jovem, e que preço não dá
vantagem na hora de ter uma
marca favorita”, diz.

Dentre as 17 categorias de
produtos pesquisadas, nenhu-
ma teve uma marca cujo mote
é preço entre as 3 primeiras no
coração do cliente. “A diferen-
ça estava no valor que esta
marca traz ao clientes”, afir-
ma Roberto Meier, presidente
do Grupo Padrão. ■

Ao eleger marca ideal, classe
média mantém fidelidade
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A Kley Hertz, laboratório farmacêutico especializado na produção
de fitoterápicos, suplementes e medicamentos sem prescrição médica,
assinou ontem com o governo do Rio Grande do Sul um protocolo de
intenção para a instalação de uma fábrica da empresa no município
gaúcho de Guaíba. O investimento na nova fábrica será de R$ 100 milhões
e as operações estão previstas para começar em janeiro de 2015.

Marcas mais
lembradas nem
sempre são as
mais queridas

e perdem a coroa
no levantamento

Pesquisa do Data Popular revela que 46% dos consumidores da nova classe C ainda não têm
uma marca do coração por falta de uma política de relacionamento das empresas com o cliente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7, 8 e 9 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 23.




