
Atender as necessidades das classes de baixa renda gera

perspectivas de negócios promissores

Tânia Longanesi

Que o Brasil é um dos países mais desiguais
do mundo não é novidade. De acordo com
pesquisas do IBGE de 2003, 59% da
população brasileira têm renda familiar mensal
abaixo de R$ 1.200,00. Essa mesma pesquisa
mostra que as classes A/B concentram 53%
da renda nacional. Mas o fato é que, mesmo
com baixo rendimento, a população das classes
D/E absorve cerca de 20% do mercado de
bens de consumo, e ainda apresenta um
grande potencial para ser explorado. O
problema é como atingir os consumidores de
baixa renda.

O potencial de consumo da população das
classes D/E vem ganhando mais foco e
despertando o interesse da indústria e do varejo.
O Centro de Excelência em Varejo da FGV-Eaesp
(GVcev), por exemplo, realizou em maio o segundo
seminário dedicado ao tema. AIém desse evento
anual, o GVcev também promove, desde março
deste ano, o Fórum de Varejo de Baixa Renda.
"Nosso objetivo é promover encontros regulares
com professores, pesquisadores e profissionais
da indústria para entender e identificar as
necessidades de consumo da população de baixa
renda", explica o professor Juracy Parente,
coordenador do GVcev.

Durante o seminário do GVcev - Varejo de
baixa renda: oportunidades e desafios -
Haroldo da Gama Torres, do instituto de
pesquisa e consultoria Data Popular, enfatizou que

é preciso repetir o óbvio:
"existe consumo popular
no Brasil". "É um público
cada vez mais procurado
e pouco conhecido que
corresponde a 85% do
total da população
(classes C/D/E), e que
detém 47% de toda a
renda disponível no
País." Torres explica que,
ao se comunicar com
esse público, usar a
classe média-alta como referência é um erro, pois
seus valores e suas aspirações são diferentes.
Para falar com a população de baixa renda, dirija-
se à classe C. "A classe C é a verdadeira classe
média brasileira. Seu consumo, renda e
escolaridade se assemelham à media do Brasil.
Ao falar para a Classe C, você estará falando para
o Brasil de verdade."

[ Perfil das classes populares ]
Entender os valores, desejos e as aspirações

das classes populares é essencial para as
empresas que pretendem explorar esse
mercado de consumo.

"O consumidor popular é conservador", afirma
Torres, do Data Popular. Quando o assunto é
marca de produtos, essa característica
conservadora também está presente. "É um
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consumidor fiel às marcas e,
como seu orçamento é restrito,
raramente se arrisca a mudar
de produto."

O gosto pela fartura é
outra característica forte. "A
comunicação para classes
populares pode se beneficiar
da fartura como um estilo que
também está presente na casa,
na comida e na geladeira",
observa Torres. A população
de baixa renda prefere lojas
com espaço amplo, com
produtos à vista e com grande
volume e quantidade de itens.
Simbolicamente, isso está
associado à percepção de um
estabelecimento comercial
generoso e com preços baixos.

Mas não subestime essa
população. Como ela convive
com o estigma de que
pobre é ladrão, as questões
de confiança e honestidade
são um aspecto delicado e
determinante no relacio-
namento com esses clientes.
"O consumidor de baixa renda
reage muito mal às práticas
rotineiras de segurança
adotadas pelo comércio, como
funcionários muito próximos e
bolsas lacradas."

Como boa parte da
população de baixa renda não
participa do mercado formal
de trabalho, a flexibilidade de
crédito é fundamental para
atrair mais consumidores.

Outro ponto importante é
que, ao contrário da elite
brasileira que busca produtos
exclusivos, a aspiração do

consumidor de classe baixa relaciona-se à inclusão social. Manter um relacionamento face a face
com esse público é essencial. "A percepção de valor e, conseqüentemente, a preferência da loja
são influenciados por fatores inconscientes, como gentileza, o respeito com que o varejista trata o
cliente, a alegria que a loja transmite. Pesquisas demonstram as forças desses elementos na
percepção de valor, além de preços", explica Parente.
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Leite e derivados, produtos para crianças e produtos de beleza apresentam

boas oportunidades de mercado para o varejo focado nas classes D/E

Para entender as oportunidades e os desafios
do varejo de baixa renda, é necessário analisar
alguns números. De acordo com pesquisas da
Latin Panel, mais de 60% do consumo de
alimentos, higiene,limpeza e bebidas, nas classes
C/D/E, se dão em produtos
básicos. Dos gastos totais das
classes D/E, 70% são
destinados à compra de
produtos básicos, e esse
índice cai para 61% quando
a classe C é analisada
isoladamente.

Embora sobrem só 30% do
orçamento para outros
gastos, as classes populares
privilegiam marcas. A Latin
Panei revela que apenas 24%
das compras da classe C e
32% das classes D/E estão
em marcas low price (10°%
abaixo da média). Em
algumas categorias, como o
orçamento é restrito, o
consumidor não experimenta,
sendo fiel às marcas líderes. Ana Cláudia Fioratti,
da Latin Panel, durante o seminário GVcev -
Varejo Baixa Renda: oportunidades e desafios -
mostrou que 17% das classes C/E compram
orientadas à marca.. "As categorias de preço
intermediário representam uma boa oportunidade
de mercado", aponta Fioratti. "As categorias que

mais crescem são aquelas de preço intermediário.
Hoje, observamos as marcas líderes buscando
se reposicionar nesse mercado, lançando novos
produtos e embalagens criadas para atender as
necessidades das classes D/E", reforça Fátima

Merlin, da Latin Panel.
O exemplo mais recente

desse movimento vem da
Danone. A empresa, egundo
dados da ACNielsen, é líder
no mercado de petit suisse
com 32% de market share.
"Mas não basta ser líder, é
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preciso fazer a categoria crescer", explica Alberto
Bendicko, gerente da Danone. Para atingir esse
objetivo, a empresa criou a primeira ação do
Danoninho voltada para as classes C/D/E. Para
esse mercado, a empresa lançou uma
embalagem de duas unidades ao preço sugerido
de R$ 0,79. Segundo Bendicko, a embalagem
com oito unidades não era adequada para o canal.
"Buscamos estar mais próximos dos consu-
midores das classes C/D/C e expandir a
presença no mercado", explica. A expectativa da
Danone, com essa iniciativa, é aumentar o volume
de vendas do Danoninho em 30%. "Buscamos
um ganho a longo prazo.Se pretendemos ter
consumidores no futuro, precisamos investir na
base, que são as crianças."

Se buscar uma base de consumo maior é
estratégico para a Danone, a escolha da ação tem
tudo para dar certo. O mercado infantil nas classes
populares também é muito promissor. "As famílias
de classes mais baixas têm um maior número de
filhos, o que evidencia a demanda por produtos
infantis", lembra Juracy Parente, coordenador do
GVcev. De acordo com dados da Latin Panel, a
força dos domicílios com crianças pequenas (até
cinco anos), está nas classes C/D/E, que juntas
somam 82% de participação. "Isso explica o
sucesso das famílias de petit suisse e aponta para
um grande potencial de categorias de leites e
derivados, fraldas descartáveis e biscoitos, entre
outros", explica Fioratti.

Mas essas não são as únicas oportunidades de

mercado. Fátima Merlin explica que os produtos
de higiene pessoal e beleza apresentam um
grande potencial de mercado nas classes
populares. "A cesta de higiene, em si, já é uma das
mais bem-sucedidas, e, mesmo em tempos de
recessão, essa cesta pode ficar mais enxuta, mas
não é eliminada da lista de compras do consumidor
de baixa renda." Questões como gratificação
pessoal e zelo pela família explicam o potencial
dessas categorias. Renata Figueiredo, consultora
da Integration, acredita que a indústria e o varejo
já perceberam que as classes D/E não compram
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só o básico. "Grandes redes que atuam na
periferia trouxeram a categoria perfumaria e
higiene pessoal para a entrada da loja, pois
perceberam que se tratam de produtos decisivos
para conquistar esses consumidores, princi-
palmente as mulheres", explica a consultora da
Integration.

Merlin observa ainda que a lógica de preço para
os consumidores de baixa renda é diferenciada.
"O preço vai além do preço da mercadoria. É mais
subjetivo e envolve o custo de aquisição, incluindo
o preço de locomoção." Por esse motivo, explica
Parente, a proximidade da loja tem papel
preponderante. "Trata-se de uma população não
motorizada, e, dessa forma, o custo de
deslocamento é importante ser analisado." Merlin

lembra ainda que esse público tem um controle
muito forte do seu orçamento e sabe exatamente
em que pode gastar.

Além da proximidade, a dificuldade de
transporte gera outra característica dessa
população: a compra picada. É importante
ressaltar, ainda, que a população de baixa renda
procura outros canais para se abastecer (ver
quadro ao lado). "Atrair esse público para ir mais
vezes ao canal supermercado é um desafio e
uma oportunidade de negócio", revela Merlin,
lembrando ainda que, além de canais alternativos,
o comércio porta a porta tem uma participação
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grande em bairros mais populares,
Colaborou Claudia Manzano
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