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Para combater as talibãs, marcas consagradas lançam produtos com volumes, preços e margens 
menores  
 
De uma década para cá, o mercado de consumo brasileiro vem passando por uma profunda 
transformação provocada pelas marcas alicerçadas basicamente em preço, as chamadas talibãs. 
Ano após ano, desde o Plano Real, essas guerrilheiras vêm invadindo o espaço de marcas 
tradicionais nas mais diversas prateleiras -- de alimentos e bebidas a produtos de limpeza. Um 
dos resultados desse fenômeno é a diversificação da cesta de compras do consumidor popular. 
Um estudo recente da Latin Panel/Ibope com 33 000 lares brasileiros mostrou que o número de 
categorias consumidas pelas classes D e E aumentou 75% entre outubro de 2004 e março de 
2005. Na classe C, o aumento foi de 40%.  
 
A verdade é que para os grandes fabricantes o avanço das talibãs se transformou numa enorme 
dor de cabeça. Assustadas com o crescimento de pequenas e médias empresas nacionais donas 
dessas marcas, as grandes companhias de bens de consumo tiveram de reagir. A nova ofensiva 
se dá no campo das embalagens e da quantidade de produto oferecida ao consumidor. Para 
atender a uma lógica singela -- a de que o consumidor de baixa renda não pode pagar por 
grandes volumes --, as empresas tradicionais estão optando pelo óbvio: embalagens mais 
compactas, com preços me nores. A estratégia, basicamente, é trocar margens de lucro mais 
altas por participação de mercado. "Estamos falando de um consumidor que, muitas vezes, recebe 
o salário por dia ou por semana e que prioriza o pequeno varejo", diz o economista Nelson 
Barrizzelli, professor de marketing da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de 
São Paulo. "Para ele, compras fracionadas fazem todo o sentido."  
 
Entre as companhias que buscam adequar seus produtos ao tamanho do bolso do consumidor 
popular estão multinacionais como Danone, Unilever, Coca-Cola e PepsiCo. A Danone acaba de 
lançar a versão míni do Danoninho. A nova embala gem tem apenas duas unidades e sugestão de 
preço no rótulo -- 79 centavos. A tradicional tem oito unidades e custa 3,60 reais. "Estamos em 
busca daquele comprador que reconhece nossa marca, mas que opta por outra mais barata 
quando o dinheiro é curto", diz o argentino Gustavo Valle, presidente da subsidiária brasileira da 
Danone. O Danoninho míni será distribuído em todo o país, especialmente em mercearias, 
lanchonetes e padarias.  
 
O pequeno varejo -- no qual a classe baixa desembolsa 49% de seus rendimentos, segundo a 
Latin Panel -- também é a opção da Coca-Cola para sua embalagem de vidro de 200 mililitros. 
Como ela é retornável, o consumidor paga apenas pelo conteúdo. O preço: 50 centavos. A 
embalagem, até recentemente restrita à Baixada Fluminense e à Grande Belo Horizonte, agora é 
vendida em outros cantos do país. Há cerca de dois meses a Coca-Cola lançou mais uma versão 
míni, uma latinha de 250 mililitros vendida por 1 real em bares e lanchonetes. "O desejo de 
consumir alimentos e bebidas de marcas líderes é latente no público de baixa renda", diz o 
indiano C.K. Prahalad, professor da Universidade de Michigan e estudioso do consumo na base da 
pirâmide de renda. "Por isso essas pessoas se dispõem a adquirir volumes pequenos e a aumentar 
a freqüência de visitas aos pontos-de-venda."  
 
No livro A Riqueza na Base da Pirâmide, Prahalad afirma que se trata de uma tendência 
internacional nos países emergentes. Ele descreve a experiência da Unilever na Índia. Lá a 
companhia reagiu ao ataque de adversárias regionais vendendo xampu em sachês. A gigante 
anglo-holandesa é uma das empresas que mais investem no conhecimento dos consumidores 
emergentes. No Brasil, estudos da Uni lever revelaram que grande parcela da população de baixa 
renda desejava comprar desodorantes com aplicadores do tipo roll-on ou aerossol, considerados 
mais sofisticados que aqueles com spray. Em meados de 2004, a empresa lançou uma versão 



míni, com roll-on, do Rexona. O preço final médio é de 2 reais -- menos da metade de 
desodorantes mais sofisticados da companhia.  
 
Para algumas empresas, tão ou mais decisivo que aumentar a penetração na base da pirâmide é 
conseguir frear o avanço da concorrência informal. É o caso da PepsiCo, dona da marca de 
salgadinhos Elma Chips. No início dos anos 90, um levantamento encomendado pela empresa 
revelou que o mercado brasileiro informal de salgadinhos era duas vezes e meia maior que o 
oficial e movimentava cerca de 2 bilhões de reais por ano. Tempos depois, a PepsiCo baixou os 
preços e investiu 20 milhões de dólares na construção de uma fábrica dedicada a produtos mais 
baratos em Sete Lagoas, Minas Gerais. Não foi suficiente para barrar as rivais. Agora a PepsiCo 
busca novas alternativas. Uma delas é a linha Bocaditos. Seus pacotinhos chegam a custar 50 
centavos em bairros de periferia das grandes cidades. "É uma marca estratégica, baseada em 
margens mínimas, que serve para bloquear as concorrentes informais", diz Olivier Weber, 
presidente da PepsiCo no Brasil. Outra alternativa é a descentralização da distribuição. Em 
setembro, a empresa vai inaugurar uma unidade na Grande Recife para aliviar o peso da logística 
nos preços dos produtos vendidos na região. Paralelamente, um grupo de marketing mapeia o 
gosto dos nordestinos e cria embalagens de bolso para marcas como Cheetos e Fandangos. 
 

Danoninho 

Em vez das oito unidades daembalagem tradicional, a novaversão 
tem duas unidades 

Óleo Maria 

O primeiro óleo de mesa emembalagem Tetra Pak do mercado tem 
100 ml 

Coca-Cola 

A embalagem retornável de vidrotem 200 ml e é vendida 
somenteem mercadinhos e padarias 

 
 
A aposta nas miniembalagens não é exclusiva das multinacionais. A Vida Alimentos, dona do 
tradicional óleo Maria, que mistura óleo de soja com azeite de oliva, acaba de lançar o primeiro 
óleo de mesa do país em embalagem Tetra Pak. A embalagem tem 100 mililitros e custa 1 real, 
enquanto a lata tradicional de 500 mililitros chega às gôndolas por 4,50 reais. "Alcançaremos um 
público que ainda não utiliza o óleo Maria habitualmente", afirma Márcio Bairão, diretor de 
marketing da Vida. A opção pelas versões compactas alimenta uma questão delicada para as 
grandes empresas: poderão abalar a reputação das líderes e comprometer seus preços premium? 
"Não se as líderes continuarem justificando o preço de suas apresentações regulares", afirma o 
designer e consultor Lincoln Seragini, especialista em formação de marcas. A Danone, por 
exemplo, tinha a opção de lançar a embalagem compacta com a marca Paulista. "Optamos pelo 
Danoninho porque nossa estratégia é fazer crescer o top de linha num segmento de enorme 
potencial", diz Alberto Bendicho, gerente de comunicação e marketing da Danone. 
 
 

Foi de 75% o aumento do número de categorias na cesta de 
compras das classes d e e entre outubro de 2004 e março de 2005 

Fonte: Latin Panel/Ibope 
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