
um capítulo de abril da novela Ave
nida Brasil, Nilo invade a casa de Tu

fão e se joga na piscina. Carminha toma 
a frente do assustado entourage. Apesar 
da marra que lhe é peculiar, a persona
gem de Adriana Esteves revela um figu
rino elegante e levemente brilhoso. Re-
gatinha com camisa branca sobreposta 
e bermuda acima do joelho, combinan
do. A vendedora Lissandra Rubel, 42, es
tava assistindo ao episódio naquela noi
te, como de costume. Viu algumas peças 
parecidas que haviam chegado à unidade 
das Lojas Pompeia na qual trabalha, na 
avenida Assis Brasil, zona norte de Por
to Alegre. "Quando vi aquele conjunto, já 
me lembrei de um parecido que eu po
deria vender no dia seguinte" conta. Lis
sandra diz que uma boa vendedora já é 
naturalmente ligada nas tendências, este
jam nas novelas, nas revistas ou nas ruas. 
Mas ajudaram os treinamentos de venda 
que o departamento de marketing da re
de vinha promovendo. Num deles, o pro
fessor foi bastante direto: "Vocês têm de 
assistir à Avenida Brasil." 

Não é de hoje que folhetins ditam mo
da no País — principalmente os da Glo
bo, sobretudo os das 21h. A diferença re
side no fato de que a classe C nunca ha
via sido tão cortejada pela mídia como 
agora. Os protagonistas não moram mais 
no Leblon e o povão não está reduzido ao 
balcão do boteco ou ao emprego na co
zinha. As produções de TV e as reporta
gens de jornal perceberam que a perife
ria e as comunidades também rendem 
histórias interessantes e criam persona
gens ricos em contextos sociais que vão 
além da violência e da carência. 

Avenida Brasil é, provavelmente, o 
grande símbolo da conquista desses con
sumidores, também identificados como "a 
nova classe média" e outra meia dúzia de 
rótulos mais ou menos preconceituosos, 
mais ou menos reveladores, dependendo 
do ponto de vista. O perfil básico descreve 
a população que saiu da linha da pobreza 
nos últimos dez anos e pode, hoje, com
prar eletrodomésticos, pagar por algum 
divertimento, investir num carro (zero ou 
usado) e mandar o filho para uma escola 
razoável, visando à faculdade e a um bom 
emprego no futuro. Segundo pesquisas 
da Cetelem BGN e da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), a classe C já é maioria no 
País, representando 55% da população. A 
renda familiar varia entre R$ 1,7 mil e R$ 
5 m i l e muitos dedicam parte crescente 
dessa verba ao consumo de mídia. Prin
cipalmente televisão. 

"Ainda é um público que consome mui
ta TV" diz Orlando Marques, CEO da Pu-

blicis no Brasil. "Gostam muito de ficar 
em casa, pois o lar melhorou por dentro, 
com mais e melhores eletrodomésticos e 
um bom aparelho de televisão para reunir 
a família e os amigos" completa, citando 
o estudo Consumidor Mais por Menos, 
apresentado pela consultoria Gouvêa de 
Souza no 15° Fórum de Varejo da Améri
ca Latina, do qual participou como pales
trante do tema "Comportamento de con
sumo nas classes emergentes" A pesquisa 
revela que 49,5% dos consumidores des
sa camada social preferem ficar em casa, 
e, destes, 40% assistindo à TV. 

Não só a Globo, mas todas emissoras 
reforçaram suas estratégias em torno da 
nova classe média. "É um fenômeno no
vo que ainda estamos avaliando, mas ao 
qual estamos atentos" diz Walter Zagari, 
vice-presidente comercial da Record. O 
fato de a televisão ser uma mídia de massa 
por excelência não a credencia a ser me
nos dinâmica ou atenta às transforma
ções. Quase sexagenária, a Record precisa 
"se reinventar o tempo todo, apresentar 
novidades" explica. "As novelas, por exem
plo, continuam no ar. Mas já não tratam 
apenas do amor entre a mocinha e o ga
lã. Embora eles ainda estejam presentes, 
as tramas tornaram-se mais complexas, 
um reflexo da sociedade, representan
do as mudanças destes novos tempos" 
reconhece o vice-presidente da Record. 

Para Glen Valente, diretor comercial 
do SBT, é uma questão de readequação 
de linguagem segundo o target. "Tem de 
ser relevante para todos, e com simpli
cidade. A classe C não está acostumada 
com palavras como voucher, check-in... 
Você tem de explicar o que é isso" suge
re. "E daí que a Nasdaq baixou dez pon
tos? Commodities aumentando de preço? 
Tem gente até na classe A que não sabe 
direito o que isso influencia na vida dele. 
Precisa saber traçar essa linguagem para 
conquistar a nova classe média" acredita. 

Rumo à TV paga 
Apesar de os executivos apontarem ca

minhos que aproximam ainda mais a pro
gramação da nova classe média, o público 
permanece fiel à televisão. O estudo Tar
get Group Index, do Ibope, registra que o 
aumento na venda de televisores do tipo 
plasma ou LCD para a classe C foi da or
dem de 400% na comparação entre 2006 
e 2012. Dentro desse crescimento, os mo
nitores que mais tiveram saída não têm 
menos de 27 polegadas. Após comprar 
um bom aparelho, a tendência é investir 
numa TV por assinatura: 27% da classe C 
pagam, hoje, pelo serviço, em comparação 
com 18% em 2009 — o índice de pessoas 

dessa camada que recebem pelo menos 
um canal pago aumentou em 116% em 
relação a uma década atrás. 

"O preço do canal explica parte da de
mora de penetração no Brasil, em com
paração com países como Argentina e 
Chile" analisa Eugênio Bucci, diretor de 
pós-graduação da Escola Superior de Pro
paganda e Marketing (ESPM). "Mas uma 
das razões principais era a qualidade da 
TV aberta, que conseguiu, historicamen
te, produzir conteúdo que satisfez desde 
as classes populares até as mais ricas" 
complementa. A pesquisa da Gouvêa de 
Souza confirma o desejo do consumidor 
por produtos de comunicação, a começar 
pela televisão por assinatura, que aparece 
em primeiro lugar entre os principais ser
viços contratados nos últimos dois anos, 
com 32% de adesões. Em segundo lugar 
vêm os celulares pré-pagos, com 30%, e 
em terceiro, a internet, com 28%. 

Ciente da existência de um mercado a 
conquistar, as operadoras de TV por as
sinatura baratearam preços, investiram 
em pacotes de serviços com telefonia e 
banda larga e alteraram sua programa
ção. "Elas diversificaram nos esportes, 
nos filmes, nos programas de auditórios" 
explica Waldenyr Caldas, professor da 
Escola de Comunicações e Artes da Uni
versidade de São Paulo (ECA/USP) e es
pecialista em indústria cultural e comu
nicação de massa. "Continua sendo uma 
mídia mais seleta, 'pero no mucho,' pois 
a TV paga tem de se abrir ao popular por 
questão de sobrevivência" diz. 

O Multishow, da Globosat, é um b o m 
exemplo de veículo que percebeu os no
vos ventos e resolveu navegar a favor. "Não 
mudamos a programação, mas ampliamos 
o conteúdo dentro de pilares que sempre 
existiram no canal" afirma o diretor-ge-
ral do canal, Guilherme Zattar. Segundo 
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Por Igor Ribeiro



ele, humor e música são universos com 
apelo junto aos "novos entrantes da pay 
TV". Assim, ganharam espaço shows de 
artistas como Ivete Sangalo, Maria Gadú, 
Kid Abelha e Thiaguinho, além de reality 
shows como Big Brother (com horas ex
tras na madrugada, durante a temporada), 
Casa Bonita (no qual concorrem mode
los seminuas) e Vida de Mallandro (que 
acompanha a rotina de Serginho "Glu-
-glu" Mallandro). "Não podemos nos aco
modar — temos de estar antenados, ino
var, renovar. Acompanhamos tanto o que 
é popular quanto o que é tendência no 
mundo jovem" explica Zattar. Não custa 
lembrar que no Multishow nasceu o hu
morístico Cilada, que catapultou o suces
so de Bruno Mazzeo. 

Impressos em ascensão 
Mais barato que pagar cerca de R$ 30 

por um plano de TV por assinatura é pa
gar R$ 0,50 por um jornal diário. Ou até 
mesmo R$ 0,25.O mineiro Super Notícia 
chegou a ter esse preço em 2005, quan
do imprimia apenas nove m i l exempla
res, como forma de enfrentar a concor
rência do Aqui, rede de jornais populares 
dos Diários Associados que chegava a Be
lo Horizonte. A estratégia foi uma espécie 
de relançamento, acompanhado de novo 
projeto gráfico e editorial e promoções. 
Impulsionado por um concorrente, foi a 
oportunidade que faltava ao título para 
dar seu grande salto. 

"Chegamos até as mãos da grande mas
sa de pessoas, que, com a estabilidade 

econômica, tinha como adquirir uma pu
blicação atrativa" lembra o editor Rogé
rio Maurício. O resultado, todo o merca
do conhece: média de 300 m i l exempla
res/dia e o recorde de jornal mais vendi
do no País desde 2010, deixando para trás 
o trio que costumava representar a elite 
brasileira: Folha, Estadão e O Globo. "Até 
2004, o jornal tinha faturamento pratica
mente nulo. Hoje, com o grande volume 
de publicidade, o faturamento do Super 
é a principal fonte de renda da Sempre 
Editora" destaca Maurício. 

Os jornais populares têm dominado 
a lista de circulação paga do IVC na úl
tima década. Entre os top 50 deste ano, 
mais da metade tem a classe C ou a clas
se média como público-alvo. Sem men
cionar os gratuitos, que se tornaram um 
sucesso comercial e conquistaram o reco
nhecimento e a fidelidade do mercado. O 
Destak tira em média 383 mil exemplares 
diários em seis regiões. O Metro imprime 
em média 483 mil , que circulam por nove 
praças, além do Metro Motor, focado em 
notícias do setor automotivo. São publica
ções que cresceram com forte sustentação 
de agências e anunciantes, que viram na 
distribuição de mão em mão, nos faróis e 
esquinas mais movimentados das cida
des, a oportunidade para atingir o públi
co de forma direta e, não raro, com ações 
diferenciadas, como sobrecapas, promo
tores fantasiados e entrega de brindes. 

Entre os dez jornais de maior circu
lação paga no País (na média do perío
do de agosto de 2011 a julho de 2012, se

gundo o IVC — veja tabela à pág. 42), o 
Daqui, de Goiás, é o único da lista fora do 
eixo de alta leitura do País (Rio de Janei
ro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas 
Gerais). Pesquisas da Organização Jaime 
Câmara, empresa que edita o tabloide, in
dicavam em 2007 haver uma ampla ga
ma de leitores a serem conquistados. "O 
goianiense que não lia jornal não o fazia 
porque achava o exemplar caro, não en
tendia o que estava escrito ali, achava os 
textos complicados; não tinha tempo de 
ler reportagens tão grandes e, quando ten
tava ler jornal, não encontrava assuntos 
do seu interesse, do seu mundo, da sua 

vizinhança" enumera Luciano Martins, 
editor do Daqui. 

Lançado em 2007, sua receita foi mui
to parecida com a de outros títulos de 
formato semelhante, como o Super No
tícia: 24 páginas por R$ 0,50; preço con
gelado desde a estreia; pauta focada em 
serviços e problemas das comunidades; 
linguagem bastante simples; textos cur
tos; e muitas promoções. "Esse segmen
to tem paixão pela palavra grátis. Tudo 
que é de graça interessa e eles vão atrás" 
acrescenta Martins. 

Muitos desses itens se provaram eficien
tes também no aumento da circulação 
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de um título do gênero quality paper, que 
era o principal concorrente do baiano A 
Tarde: o Correio, ex-Correio da Bahia. Ve
ículo da Rede Bahia, que também contro
la a afiliada local da Rede Globo, perma
neceu desde sua fundação, em 1978, sob 
o domínio da família Magalhães, dona da 
empresa. Após a morte de Antônio Carlos 
Magalhães em 2007, a família resolveu pro
fissionalizar a gestão de suas empresas de 
mídia. "O grupo era líder em todos os seg
mentos e no jornal, não era" conta o dire
tor de redação Sérgio Costa. 

Ele estava na sucursal carioca da Fo
lha de S.Paulo quando foi chamado pa
ra comandar o impresso em 2009, poucos 
meses depois de sua reforma, realizada 
no ano anterior. "Pensaram que deveria 
haver um problema com o produto ou 
com o mercado da Bahia. Como o mer
cado geralmente está correto, decidiram 
então entender o que ele queria" resume. 
A reformulação considerou prioridade 
as lacunas editoriais do Estado segundo 
a própria população — e a classe C te
ve papel preponderante nesse processo. 

"O temperamento de consumo dessa 
classe, que salvou o Brasil na crise de 2008, 
coincide com a história do próprio proje
to do Correio" diz Costa. "Tanto a porta

bilidade como a acessibilidade do jornal 
passaram a espelhar as necessidades e as 
peculiaridades do povo baiano. Desse mo
do, nossos leitores refletem muito a divisão 
social do IBGE, pelo menos metade deles 
é de classe C" explica. O título, que mal se 
aproximava da tiragem do centenário A 
Tarde, deu um salto de circulação paga, 
cuja média atual é de 60 mil exemplares, 
ante os 43 mil do concorrente. 

Aspiracional possível 
A internet é um universo a ser explo

rado pelos veículos junto a seu público 
de classe C [leia texto nesta página), mas 
outras dicas podem ajudar nesse relacio
namento, tornando-o mais intenso e i n 
teressante nas duas pontas da linha. Pa
ra Martins, do Daqui, valorizar a comu
nidade e a vizinhança é fundamental. 
Valente, do SBT, diz que o segredo é des
cobrir modos de adaptar a linguagem de 
tal forma que o produto cresça na classe 
C sem afugentar a A e a B. Usar os ídolos 
desse público também é um bom recur
so. "E não estou falando só de artistas ou 
atores de novela, mas dos símbolos que 
eles entendem, os signos que admiram. 
(Modificar) o próprio jeito de falar com 
essas pessoas, tentando entender como 

fornecer experiências a elas" explica Mar
ques, da Publicis. 

Ao mesmo tempo em que a mídia tem 
de atender à demanda de informação e en
tretenimento desse público, deve "atrair os 
anunciantes que têm na classe C seu prin
cipal alvo. Muitos veículos estão reformu
lando sua linha editorial para conseguir se 
comunicar com esse novo mercado" reco

nhece Maurício, do Super Notícias. 
As agências deveriam, de modo geral, 

estar ávidas pelo segmento — afinal, re
presenta 48% de share segundo o Media 
Book, enquanto a classe A tem 5%, a B 
tem 32%, e a DE, 15%. Mas a impressão 
geral é de que o mercado de propagan
da ainda não soube responder aos ape
los desse público. "Os publicitários 
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ainda não enxergaram que o aspiracio-
nal de alta renda não é o mesmo para a 
nova classe média" constata Meirelles, 
do Data Popular. 

"Eles têm uma coisa que chamamos 
de 'aspiracional possível,' aquele que eles 
conseguem tangibilizar. Esse novo con
sumidor tem códigos que os publicitários 
ainda têm de entender" analisa, acres
centando que traduzir a complexidade 
do mundo por meio de cores e utilizan
do imagens diretas e explícitas, sem alu
sões, é um caminho. 

O merchandising é essencial à TV, "seja 
nas novelas, nos realities ou nos progra
mas da linha de shows" acrescenta Zaga-
r i , da Record. Esse é um formato que pa
rece ter sido plenamente entendido por 
clientes e agências, visto o grande volu
me de propaganda e exposição de marca 
que envolve a programação de TV aberta. 

Para Roberto Muylaert, presidente da 
Associação Nacional dos Editores de Revistas 
(Aner), o problema continua sendo a falta 
de diversidade dos mídias, e não tanto a 
formatação segundo classes sociais. "Pa
ra o leitor de revista, o interesse pelo edi
torial e pelos anúncios é igual" garante. 
"Mas 64% dos leitores têm atenção única 
concentrada na revista que estão lendo. 
Imagine o que isso significa em retorno 
para o anunciante. Na TV aberta esse nú
mero corresponde a 17%", aponta. 

Os formatos de conteúdo e propaganda 
não serão, num futuro próximo, determina
dos por diferenças entre classes sociais, mas 
por diferenças culturais, acredita Bucci, da 
ESPM. "Não haverá mais soluções de 'ba-
ciada,' soluções eficientes que sirvam para 
todo mundo. Cada público vai exigir abor
dagens próprias',' prevê. "Baciada" é, afinal, 
uma solução datada até mesmo onde nas
ceu o termo, nos grandes varejos de roupas. 

O conjuntinho de camisa e bermuda 
brancos de Carminha - aquele que apare
ceu no episódio de abril de Avenida Brasil 
- foi pensado e sugerido por Lissandra a 
clientes específicas, que tinham o perfil 
daquela roupa. Muitas o compraram. Sa
bem, pois, que a TV cansou de fingir que 
Adriana Esteves e Murilo Benício são os 
protagonistas de sua programação. Ce
lebridades continuam importantes, mas 
são somente os meios para estampar com
portamentos, produtos e tendências que 
estão na vizinhança e nas casas das clien
tes de Lissandra. Elas sabem que as estre
las da novela estão no bairro do Divino, e 
não mais no Leblon. 

fenômeno do maior consumo de mídia 
pelas classes emergentes que já apre

sentava uma previsão teórica, explica o pro
fessor Waldenyr Caldas, da Escola de Co
municações e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA/USP). "No processo de cresci
mento de um país, é natural que a primei
ra a ascender seja a classe proletária, repre
sentada por certos estratos." Essa classe C 
não volta mais à D e tende a trilhar seu ca
minho rumo à B. De modo geral, as cama
das intermediárias, entre os muito pobres 
e os muito ricos, deverão se ampliar signi
ficativamente nos próximos anos e incre
mentar ainda mais os hábitos de consu
mo de mídia. 

"Por ser um público com mais aces
so ao estudo, que já é a maioria entre os 
universitários, logicamente o nível edu
cacional aumenta" analisa Renato Meirel-
les, sócio-diretor do Instituto Data Popular, 
especializado em pesquisas e consultoria 
envolvendo a nova classe média. "Em pa
ralelo a isso, o interesse por livros está cres
cendo, por exemplo. Nos ônibus e metrôs já 
se percebe que há mais pessoas com livros 
e revistas nas mãos, o que não acontecia an
tes. E isso se deve diretamente ao avanço 
da nova classe média, principalmente com 
a melhora de sua educação" diz. 

Logo, o pavor que ronda os editores de 
impressos no mundo desenvolvido não se 
justificaria (em tese) aqui, já que existe uma 
fatia de mercado a se conquistar. "Há espa
ço para crescimento desse tipo de publica
ção nos Brics, talvez num prazo de dez ou 
mais anos. É um traço estrutural" aponta 
Eugênio Bucci, da ESPM. Ele alerta que de
ve ocorrer, no entanto, um aprimoramento 
na forma de girar capital por meio dos índi
ces de leitura, que vêm aumentando, ainda 
que de forma pouco ortodoxa, por conta da 
internet. "Mas, historicamente, a evolução 
da receita não acompanhou a da leitura. Is
so vai se resolver com o aprimoramento do 
modelo de negócio" afirma. 

Quem pareceu entender bem essa opor
tunidade foi a Abril . Anos atrás a editora 
viu, por cima do ombro, o crescimento ex
ponencial de uma concorrente nascida e 
dirigida à classe C, a Escala, com cerca de 
cem títulos e circulação média de 50 m i 
lhões de exemplares/ano, a maioria em 
venda avulsa. A Abril tem a maior carteira 

de assinantes do Brasil e notou que havia 
um modelo de negócio para desenvolver. 
"Em 2010 percebemos que havia espaço 
no nosso portfólio para criar títulos volta
dos para essa nova classe média" relata Lú
cia Barros, diretora de redação da femini
na Máxima, lançada naquele ano, ao lado 
da Minha Casa, de decoração. As revistas 
passaram a compor um núcleo voltado à 
nova classe média, com o desafio de aten
der às suas expectativas e anseios. 

Pesquisa recente da Ipsos/Marplan para a 
Associação Nacional dos Editores de Revistas 
(Aner) revelou o crescimento da penetração 
do meio revista entre todas as classes sociais 
brasileiras. Aumentou 21% na classe AB (de 
52% do primeiro semestre de 2011 para 63% 
no mesmo período deste ano) e 22% na clas
se C (de 31% para 38%). Segundo o presiden
te da Aner, Roberto Muylaert, editores inte
ressados em atingir esse público devem le
var em consideração que a "nova classe mé
dia é um consumidor consciente, que não 
gosta de desperdiçar dinheiro e que busca 
informações antes de realizar uma compra, 
seja de imóvel, carro ou eletrodomésticos." 

Esse foi um dos pilares na criação do 
projeto de Máxima: entender um público 
que está descobrindo o mundo do consu
mo e, ao entrar nele, não ter medida com
parativa muito sólida. "Nossa leitora não 
tem, por exemplo, a referência de que tal 
sabão em pó é melhor porque a mãe dela 
já usava, ou que tal carro é mais confiável 
porque era o da família dela" explica Lúcia. 
É um consumidor que está agora, portan
to, fazendo as suas escolhas de produtos. 

Meirelles confirma: "Em nosso mais re
cente estudo sobre as marcas do coração 

da nova classe média, detectamos que 46% 
desses consumidores não têm uma marca 
para chamar de sua preferida. Isso é um 
chamariz para as empresas." E também pa
ra os produtores de conteúdo. "Nossa leito
ra precisa que alguém indique o que é me
lhor e explique por que motivo. Ou seja: ela 
valoriza as marcas que ensinam" diz Lúcia. 

Alta qualidade 
O nível de informação exigido pela 

classe C não deve misturar didatismo 
com conteúdo de segunda mão, um es
tereótipo considerado antigo e falacioso. 
"Os profissionais de mídia, quando têm a 
classe C em mente, costumam pensar nu
ma coisa simplificada, empobrecida, de 
segunda linha" critica Bucci. "No Brasil, 
temos carne de segunda e uma cultura 
industrial de segunda. Esta abordagem 
vem normalmente imbuída de um certo 
preconceito que deve ser questionado." 
Meirelles concorda e diz que, para se co
municar bem com a nova classe média, o 
veículo deve ser "claro e não subestimar a 
inteligência do consumidor; ser próximo 
para saber o que interessa; e ser interati
vo. Saber ouvir tanto quanto saber falar." 

Além do maior poder aquisitivo, a clas
se C cresce também em escolaridade, e o 
investimento em educação transforma a 
tese do conteúdo banalizado em algo ob
soleto. "Esse pessoal começa a perceber a 
importância de educar seus filhos dentro 
de uma cultura que não foi a dele" explica 
Lúcia, da Abril, acrescentando que a nova 
classe média e suas gerações posteriores 
já se desenvolvem dentro de uma cultu
ra midiática, "de qualidade supostamente 
melhor, segundo os padrões estabelecidos" 

Lúcia, que era redatora-chefe da revis
ta Claudia antes de capitanear a criação da 
Máxima, confirma essa preocupação, pois 
queria "oferecer um produto de excelente 
qualidade, tanto no conteúdo como no vi
sual" Não houve economia na produção 
de fotos e nos editoriais de moda, nem na 
pesquisa de design e qualidade do papel. 
"É engraçado que muitas das leitoras co
mentam que sentem orgulho de comprar 
Máxima porque parece revista estrangeira',' 
comemora. Mesmo os atuais jornais popu
lares, de forma geral, não têm mais aquela 
apelação popularesca que muitas vezes os 
levavam ao descrédito. "Hoje os populares 
são, sim, de qualidade e trazem informações 
que ajudam o leitor a ser uma pessoa me
lhor, mais bem informada" avalia Luciano 
Martins, editor do Daqui. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia e Mercado, São Paulo, p. 4-8, 24 set. 2012.




