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Pesquisa Empresas que estudam hábitos de consumidores vão usar um novo modelo para classificar a sociedade
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Perfis diferentes - comparações entre o novo modelo da Abep, o Critério Brasil e o modelo da SAE
Fatia % do total de domicílios no país
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Ira Boudway
Bloomberg Businessweek
O sorteio da Copa do Mundo
de Futebol foi realizado na Costa
do Sauípe (BA) na sexta-feira, um
evento bizarro para realizar o bizantino processo por meio do
qual a Fifa define em grupos de
quatro as 32 seleções nacionais
classificadas que iniciarão o torneio em junho. O evento também
deu início à luta final de 600 mil
visitantes estrangeiros e 3 milhões de torcedores brasileiros
por lugares nos estádios, hotéis e
transporte, agora que eles sabem
onde suas equipes começarão a
jogar. O processo faz o próprio
sorteio parecer um exercício de
escola do ensino fundamental.
A Fifa já vendeu perto de 1,1 milhão de ingressos e outra rodada
de vendas, ou “phase” conforme a
definição da Fifa, começa em 8 de
dezembro e vai incluir os 16% de
assentos de cada partida reservados para os torcedores das duas
equipes que estiverem se enfrentando. Aqueles que não tiverem
sorte para ganhar nessa loteria ou
no breve período posterior em que
aquele que chegar primeiro leva o
ingresso, não poderão comprar os
tíquetes de intermediários, pelo
menos legalmente. A Fifa, assim
como o comitê organizador da
Olimpíada, proíbe a transferência
ou revenda de ingressos, exceto
sob circunstâncias específicas.
Mas não é o caso de perder as esperanças. Torcedores endinheirados poderão recorrer ao programa
de hospitalidade da Fifa por ingressos cujos preços começam em
US$ 700 por partida, se quiserem
acesso a uma barraca que vende
alimentos e bebidas montada do
lado de fora do estádio, e podem
chegar a milhares de dólares para
camarotes privativos que dão direito a presentes comemorativos e
estacionamento privilegiado. Mui-

tos desses ingressos já foram vendidos. “A partida de abertura e a final já estão esgotadas em todos os
níveis de hospitalidade”, diz Jessie
Giordano, diretora de desenvolvimento de negócios da Sportsmark,
a empresa de São Francisco que detém nos Estados Unidos os direitos
exclusivos de venda de pacotes de
hospitalidade da Copa do Mundo.
A Fifa vendeu os direitos globais de ingressos de hospitalidade e acomodações em hotéis para sua vizinha de Zurique Match
Services por US$ 150 milhões.
(Em agosto, o Ministério Público
do Brasil apresentou uma queixa classificando o acerto de monopólio.) A Match, então, revende os direitos para diferentes
parceiros espalhados pelo mundo. A Sportsmark é a parceira da
Match nos EUA e por sua vez sublicencia os agentes Cartan Global e Jet Set Sports. Ainda está
confuso? A Cartan e a Jet Set
também repassam direitos para
agências menores como a Fandeavor e a Kensington Tours.
Em cada passo, a Match exige
que os concessionários vendam
ingressos de hospitalidade pelo
valor de face, que é o mesmo em
todos os países. Os intermediários obtêm lucros inserindo os
ingressos em pacotes de viagem
que incluem voos, transporte terrestre, passeios, festas e, o mais
importante, hospedagem em hotel. A Fandeavor, por exemplo,
tem pacotes que vão de US$ 5 mil
a US$ 7,5 mil por pessoa. (Os preços certamente começariam a subir na sexta-feira após o sorteio,
diz o diretor de desenvolvimento
de negócios da companhia, Jacob Sudek.) Ao comprar assentos
em aviões, quartos de hotel e outros serviços a granel, com descontos nos preços, a Fandeavor
conseguirá obter margens de lucro de 5% a 20%, segundo o cofundador e diretor-presidente da
companhia Tom Ellingson.
Na Kensington Tours, um pa-
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Fonte: Abep e Estratificação Socioeconômica e Consumo no Brasil (Editora Blucher); *Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa; **Número total de domicílios considerados é de 57.816.604;
***Antes de qualquer correção segundo características dos domicílios

vamos ter mais gente nesse estrato inferior.” Mazzon, da FEA/USP,
observa que o tamanho da população pobre no país é maior do
que se imagina e a “nova classe
média não é tão grande assim,
como se costuma divulgar.”
Com a adoção da nova metodologia ao longo do próximo
ano, a partir de janeiro de 2015
as empresas de pesquisa podem
começar a divulgar dados com
base no novo modelo. A Abep
trabalhava com a ideia de que seria possível estrear a nova classificação em janeiro de 2014, mas
nem todas as empresas conse-

guiriam fazer a mudança ao mesmo tempo. Optou-se, então, por
uma transição mais lenta.
Kamakura e Mazzon, conforme
publicou o Valor em fevereiro de
2012, elaboraram uma nova divisão socioeconômica da população brasileira a partir dos dados
da Pesquisa de Orçamentos Familiares, de 2009, do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística
(POF/IBGE). E seu plano era oferecer o novo modelo às empresas
de pesquisa, sem custo.
Os professores usaram 104 mil
domicílios no modelo, que considera 35 indicadores — desde o nú-

mero de aparelhos de TV em cores,
computadores pessoais e automóveis, até nível de educação e ocupação do chefe da casa, passando pelo
número de empregados domésticos. Indicadores como acesso a esgoto, água tratada e ruas pavimentadas também são considerados.
O Critério Brasil, usado atualmente pelas associadas da Abep, se
baseia em levantamento feito pelo
Ibope em 9 regiões metropolitanas
(Porto Alegre, Curitiba, São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Distrito Federal). Essa amostra, de 11 mil domicílios, servia de base para medir

audiência de canais de TV.
Na opinião de Kamakura e Mazzon — que publicaram o livro “Estratificação Socioeconômica e
Consumo no Brasil” (Editora Blucher), em agosto — o Critério Brasil
servia para época anterior a 2003,
quando teve início a migração de
milhões de brasileiros da base da
pirâmide para o meio dela.
Fabricantes de bens de consumo final planejavam a produção,
vendas e marketing, tendo em vista o consumidor de maior renda —
e a classe média acabava comprando porque aspirava as mesmas coisas que a classe alta podia comprar. Com a expansão da classe
média, uma nova massa de consumidores ganhou importância e
precisa ser mapeada de forma
mais detalhada, observa Mazzon.
Os dois professores também enviaram seu trabalho à Secretaria de
Assuntos Estratégicos (SAE) no
ano passado, quando o governo
Dilma Rousseff discutia com economistas e sociólogos como definir o real tamanho da classe média
no país. A metodologia dos professores, embora de fácil aplicação,
foi rejeitada pela SAE, que preferiu
adotar um único critério — o da
renda — para dividir a população.
Um grupo de estudo da Abep,
formado por represetantes de Ibope, Nielsen, Data Folha e Ipsos, está
definindo o que os técnicos chamam de “ponto de corte” para determinar em qual faixa socioeconômica os domicílios se enquadram. As discussões devem terminar entre janeiro e fevereiro.
O trabalho de Kamakura e Mazzon, publicado no International
Journal of Research in Marketing
no ano passado (IJRM), foi escolhido o melhor estudo sobre
marketing em países emergentes
de 2012 pelo Marketing Science
Institute (MSI), que recebeu 104
artigos sobre o tema.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 dez 2013, Empresas, p. B10.
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Empresas de pesquisa especializadas em detectar hábitos de
consumidores vão mudar o modelo usado para classificar os domicílios que compõem suas bases de dados e ele mostra que a
camada mais pobre da população é maior do que imaginavam.
Formada pelas classes D e E, essa
parcela equivale a 37,3% dos domicílios no país e não 18,2%, segundo a metodologia atual.
Ao todo, 180 companhias reunidas na Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa (Abep) deverão aposentar o atual Critério
Brasil e passar a usar um modelo
mais amplo, que considera, além
de posse de bens, acesso a rede de
água, esgoto e rua pavimentada.
A partir de janeiro de 2015, as
pesquisas já poderão ser divulgadas de acordo com o novo modelo.
Ele foi desenvolvido pelos professores especializados em marketing Wagner A. Kamakura, da Rice
University, e José Afonso Mazzon,
da FEA/USP. Os professores dividem a população em sete estratos
(ou classes) socioeconômicos.
Na parte mais alta da pirâmide
(classe A), que abriga as famílias
mais abastadas, a rede de esgoto
está disponível para 80,2%. Na base, ocupado pela classe E, o esgoto
tratado serve apenas a 9,5% dos lares. Considerando-se todo o país,
nas contas de Kamakura e Mazzin,
apenas 52,4% dos lares têm acesso
a uma rede pública de esgoto.
A nova metodologia também
considera aspectos geodemográficos: um domícilio com dois adultos e três crianças em um bairro
nobre de Brasília guarda diferenças importantes em relação a um
localizado em Jequié, na Bahia.
“O critério hoje é bom, mas vai
ser melhorado”, diz Marcelo Alves,

chefe da área de estatísticas de pesquisas de varejo e consumo da
Nielsen, referindo-se ao Critério
Brasil, atual modelo adotado por
empresas de pesquisas no país.
A amostra atual da Nielsen, visitada quinzenalmente por seu pessoal de campo, contém 8,7 mil domicílios. E no início de 2014, como
todos os anos, a empresa visitará
50 mil famílias para fazer a atualização da amostra. Com a nova metodologia em mãos, Alves vai poder reclassificar sua base de dados.
Assim, quando a Nielsen e demais associadas da Abep iniciarem
em janeiro de 2015 suas pesquisas,
sob o novo modelo, conseguirão
fazer comparações em relação a
2014. As comparações com 2013 e
anos anteriores não serão automáticas, já que a base estará classificada de forma diferente. Mas se algum cliente pedir uma série histórica maior, há fórmulas que permitem esse tipo de comparação.
No Ibope, a nova metodologia
será usada nas pesquisas de hábitos de consumo e eleitorais, a
partir de janeiro de 2015.
A nova divisão da população
ainda não está pronta —— um
grupo de estudos da Abep está finalizando os ajustes; mas o presidente da Abep, Luis Pilli, avalia
que a parte inferior da pirâmide
populacional — os estratos 5, 6 e 7
ou o que se convencionou chamar
de classes C2, D e E — “será maior
do que é hoje”. Considerando-se
essas três classes, a parte mais
“pobre” do país equivaleria a quase 58% dos domicílios. Pelo Critério Brasil, essa fatia seria de 41,4%
e pelo modelo usado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE),
do governo federal, de 51%.
Pili observa que “estamos vendo uma diminuição das classes
de menor renda, talvez em velocidade inferior do que gostaríamos. Mas [na nova classificação]
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População pobre é maior do que se pensa

EDUARDO DUARTE/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Nestlé põe à
venda fatia
na Givaudan
Alimentos
James Shotter
Financial Times, de Zurique

Estádio do Maracanã, no Rio: em alguns hotéis da cidade, o período mínimo de hospedagem na Copa é de 40 dias

cote de sete diárias, antes do sorteio, começava em US$ 12 mil
por pessoa. “O céu é o limite,
com os preços chegando a US$
100 mil, dependendo do que você quiser ver e fazer”, diz Brandi
Merchant, consultor sênior de
vendas da companhia na América Latina. A Kensington oferece
desde guias turísticos locais até
assistir uma partida com Pelé.
Empresas como a Fandeavor e
a Kensington Tours são a ponta
varejista de um mercado dominado por compradores corporativos. Jessie Giordano diz que
90% das vendas diretas da Sportsmark são para empresas — clientes da área de entretenimento
que patrocinam a Fifa, companhias de petróleo que querem
exibir sua presença no mercado
brasileiro e empresas menores
desejosas de recompensar seus
melhores vendedores. Eles delegam o trabalho de varejo à Cartan. Juntando tudo, diz ela, a

companhia vai cuidar de “milhares a dezenas de milhares” de ingressos. Mas não revela os preços
dos pacotes mais caros.
Se você não tem essas regalias
e não quer pagar um intermediário, boa sorte. Jacob Sudek estima que só os compradores
mais atentos e bem-informados
estão garantidos a esta altura.
Para ter uma chance, você deveria ter começado a se mexer no
segundo trimestre. “É bem simples conseguir uma passagem
aérea por conta própria. E você
pode conseguir ingressos de
hospitalidade se garimpar bastante”, diz ele. No entanto, a
maioria dos hotéis e do transporte terrestre privado já está reservada. E alguns dos hotéis estão com períodos mínimos de
permanência de 40 dias, afirma
Merchant da Kensington Tours.
Segundo Glayber Silva, um
guia turístico que trabalha com
clientes da Kensington no Rio, as

pessoas já estão reservando
quartos em São Paulo para partidas que serão realizadas no Rio,
e planejando fazer uma viagem
de carro de seis horas.
“Somos uma cidade muito pequena cercada pela natureza e
por água”, diz Glayber. “Não temos muito espaço.” No Brasil, a
profissão de guia turístico é regulamentada. Glayber está nela
há dez anos e tem alguns conselhos para os turistas: transite sem
carregar muitas coisas, deixe
joias e dinheiro no hotel. Faça
seus passeios turísticos mais cedo, de preferência com um guia.
Use calçados confortáveis e espere uma multidão (amigável). “A
cidade estará cheia, muito cheia”,
observa Glayber. “Prepare-se para andar bastante para chegar
aos estádios porque eles têm um
perímetro de três quilômetros. E
esteja preparado para se divertir,
porque será uma grande festa.”
(Tradução de Mario Zamarian)

A Nestlé vai vender toda sua
participação de 10% na fabricante suíça de aromatizantes Givaudan, dando sequência ao plano
para reorientar o foco de suas
operações e reordenar seu balanço patrimonial.
A empresa suíça de alimentos
havia adquirido a participação,
hoje avaliada em torno de 1 bilhão
de francos suíços (US$ 1,11 bilhão), quando vendeu a fabricante
de ingredientes FIS à Givaudan em
2002, em transação envolvendo
dinheiro e ações.
A venda está sendo administrada pelo Goldman Sachs, num processo acelerado de sondagem de
intenções de investimento. A Nestlé vai anunciar os resultados da
transação posteriormente.
A multinacional informou estar “muito satisfeita” com sua
participação, cujo valor mais do
que dobrou desde 2002, mas
avalia que este é o momento certo para vender.
A busca de um comprador
acontece um mês depois de a Nestlé ter vendido a maior parte da
Jenny Craig, sua marca de dietas
para perda de peso, ao grupo de
“private equity” americano North
Castle Partners. O CEO da Nestlé,
Paul Bulcke, tenta aumentar a lucratividade da empresa por meio
da venda de negócios com desempenho abaixo da média.
As marcas PowerBar e Lean Cuisine, que também têm tido performance inferior à média, são vistas
pelo mercado como os próximos
ativos a serem negociados.
A maior dúvida que paira sobre a Nestlé, no entanto, é o que a
empresa vai decidir fazer com
sua participação de 29% na
L’Oréal, avaliada em cerca de € 22
bilhões. Após notícias sobre a
venda na participação da Givaudan, as ações da L’Oréal subiram 3,4% em Paris.

