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Como CONQUISTAR as

Pesquisa da LatinPanel apresentada durante o Supermeeting Técnico
de Redes e Associações de Negócios revela que as fatias de mercado mais

cobiçadas pela indústria e pelo varejo precisam de foco ajustado para
que rendam lucros e para que passem a consumir mais no auto-serviço, que

ainda não é um dos seus canais preferenciais

Há muito que tanto a indús-
tria quanto o varejo, espe-
cialmente o auto-serviço,

têm como desafio conquistar o
consumidor dos estratos mais
modestos da sociedade, as
classes C (na definição da

LatinPanel, que envolve famíli-
as com ganhos entre quatro e
dez salários mínimos), D e E
(com ganhos até quatro salá-
rios mínimos). A partir do seu
Painel Nacional de Consumido-
res, que inclui 33 mil entrevis-

tas feitas mensalmente para
avaliar o comportamento de
compra com relação a mais de
70 categorias de produtos, a
LatinPanel. empresa do Grupo
Ibope, conseguiu dissecar os
hábitos e preferências dos con-





sumidores dessas classes, assim
como detectou oportunidades
para o varejo. "As classes C, D
e E correspondem a 77% da
população e 71% do consumo
nacional", explica a diretora
da LatinPanel, Ana Cláudia
Fioratti. Os estratos sociais
movimentam anualmente cer-
ca de R$ 500 bilhões. "Trata-se
de um público muito jovem e
suscetível aos apelos do consu-
mo", avalia Ana Cláudia.

Segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), são grandes
as parcelas economicamente
ativas nas classes C, D e E de
famílias independentes sem fi-
lhos, com idade acima de 29
anos (80%), de casais com filhos
com até cinco anos (81%) e de
domicílios com crianças mo-
rando ou com o pai ou com a
mãe apenas (83%).

Quando é avaliado o grau

SuperHiper

de educação dos entrevistados,
informações importantes se re-
velam: 68% têm até o ginasial
completo; destes, 77% não pos-
suem habilidades matemáticas
básicas (não lêem gráficos nem
tabelas) e apenas 29% lêem pre-
ços (o que é importante desta-
car para o auto-serviço). O gasto
da classe C com alimentação,
habitação e transporte corres-
ponde a 67% do seu orçamen-
to familiar, enquanto o das clas-
ses D e E corresponde a 75%.
Ou seja, o poder de compra
dessas classes é bem limitado.
Tanto é que na proporção eco-
nômica, um adulto das classes
A e B corresponde a 5,5 adul-
tos das classes C, D e E. (veja no
quadro a distribuição dos gastos
por categoria de produto).

Anseios

"Ficou claro pela pesquisa
que o grande desafio da indús-
tria e do auto-serviço é aten-
der as classes C, D e E com pro-
dutos básicos, ou seja, uma ten-
dência contrária à empregada
para atender as classes A e B,
para as quais se passou a desen-
volver produtos diferenciados",
analisa a diretora da
LatinPanel. O impacto das clas-
ses mais baixas na economia do
País pode ser observado no
aumento do consumo de bens
não-duráveis nos últimos dois
anos. As classes C, D e E fize-
ram a diferença ao registrar
aumento de quatro pontos per-
centuais de penetração, ou
seja, para cada ponto foram 38
mil domicílios consumindo
mais. O gasto médio com bens
não-duráveis também aumen-
tou, sendo 8% para a classe C

e 7% para as D e E. "Trata-se de
um fenômeno interessante, pois
enquanto a renda está achata-
da, há um maior acesso aos
bens e serviços por meio de
crediário", avalia.

A pesquisa também revelou
oportunidades para os bens
duráveis (que podem balizar as
vendas da seção de bazar).
Entre os bens conquistados
pelas classe C estão a geladei-
ra, a máquina de lavar roupas
e o telefone; já pelas classes D
e E estão a geladeira, a televi-
são colorida e gás de cozinha.
Entre os bens em processo de
conquista estão, para a classe
C, a geladeira com mais de uma
porta, o microondas e o auto-
móvel; para as classes D e E, a
máquina de lavar roupas e o
telefone. Enfim, os bens a se-
rem conquistados pela classe C
são o aparelho de DVD, o com-
putador e o freezer; enquanto
para as classes D e E são com-
putador, microondas, freezer,
automóvel e geladeira.

Comportamento
v

Os consumidores das clas-
ses C, D e E não são fiéis a um
único canal de consumo, eles
sempre mixam os canais. A pro-
porção dos que usam um úni-
co canal caiu de 13% em 2001
para 5% em 2004. Já os que
compram em três ou mais ca-
nais aumentou de 61% em
2001 para 74% em 2004. Quem
ganhou muita participação na
escolha desses consumidpres
foi o varejo tradicional, as far-
mácias e as empresas de ven-
das porta-a-porta. Quanto mais
alta a condição social do con-
sumidor maior é sua fidelidade
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ao canal do auto-servíço: 76%
das classes A e B compram em
supermercados e 24% em ou-
tros canais: 66% da classe C
compram no segmento
em outros: e 51% das classes D
e E são fiéis e 49% optam por
outros canais. Entretanto al-
guns itens ganham preferência
das classes D e E no canal su-
permercado: os de alimentação
(57% contra 43% em ouros>
os de limpeza 59% contra 41%).
Já os produtos de higiene per-

dem para as farmácias e espe-
cializadas (55%, e 46% nos su-
permercados), assim como as
bebidas não-alcoólicas, que per-
dem para o varejo tradicional
(55%, e 46% no auto-serviço).

O número de idas ao pon-
to-de-venda das classes com
menor poder aquisitivo é mai-
or quando se trata de outros
supermercados que não as cin-
co maiores redes do varejo
(Pão de Açúcar, Carrefour, Wal-
Mart. Sonae e Cia. Zaffari, con-
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forme o Ranking Abras 2005):
quatro vezes por mês. O canal
só perde para o varejo tradici-
onal: quatro vezes (classe C) e
cinco vezes (classes D e E).

A classe C adquire a maior
parte dos produtos básicos em
supermercados (65%), enquan-
to as classes D e E preferem os
outros canais (71%). A tendên-
cia se inverte para os produtos
não-básicos: a C compra mais
em outros canais (46%) e as D
e E nos supermercados (34%).

Gastos

Uma tendência interessan-
te é revelada na comparação
entre o primeiro semestre de
2004 com o mesmo período
de 2003 em relação ao núme-
ro de categorias da cesta pa-
drão de compras. A melhora
da economia fez esse número
de itens aumentar em todos os
níveis sociais. No entanto, ela
foi mais intensa nas classes
menos abastadas. Nas classes
A e B, a cesta aumentou de 50
categorias para 59; já na clas-
se C o incremento foi de 40
categorias para 56; e nas clas-
ses D e E, ela saltou de 28 ca-
tegorias para 49. Ou seja, em
tempos de otimismo, ela alcan-
çou a mesma cesta das classes

A e B em tempos de crise. Os
gastos também aumentaram.
Entre os itens básicos e usuais,
o volume cresceu 27% entre
os consumidores das classes C,
D e E. Já o consumo de itens
novos, não básicos, aumentou
36% na classe C, com tônica
na seção de higiene; e 50% nas

classes D e E, que procuraram
mais os itens das seções de
bebidas e de higiene.

A pesquisa também provou
que dentro das diversas faixas
de preços de produtos
(premium, médium e low) to-
das as faixas são mais sensíveis
aos preços médios e mesmo nas



classes A e B a preferência aos
produtos de preço premium é
menor que a pelos médios.

Outra surpresa é a susceti
bilidade dos consumidores às
promoções, muito menor nas
classes D e E 6% do gasto to-
tal das compras são em promo-
ções) do que nas dasses A e B
(13% de participação) e na das-
se C (10%). "O principal moti-
vo é que as promoções geral-
mente se concentram nas
grandes redes supermercadis-
tas, às quais as classes D e E têm
pouco acesso, analisa Ana
Cláudia. De fato. a pesquisa
atesta que 55% do movimento
nas lojas das cinco maiores
redes são de consumidores das
classes A e B. ,

D e E respondem por 64% do
movimento em outros super-
mercados que não os das cin-
co maiores redes.

"A partir desse quadro é
possível detectar oportunida-
des em categorias com alto
potencial de consumo pelas
classes C, D e E (veja quadro),
pois se trata de um público jo-
vem, de famílias com maior
número de crianças e que bus-
cam novidades", pontua.

Na próxima edição, SuperHiper
voltará a falar do poder de com-
pra do consumidor, por meio de
uma pesquisa exclusiva focando
Tiquete Médio. Não Perca!

Por Walter de Sousa
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