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Vender para pobres.
A fórmula que dá certo

Para C. K. Prahalad, empresas que apostam nas populações de baixa renda
fazem bons negócios e são bastante lucrativas

O

Q
uando o assunto é riqueza, o Bra-
sil aparece na base da pirâmide.
No entanto, para o indiano C. K.
Prahalad, professor de Adminis-
raçâo da Universidade de Michi-

gan (EUA) e consultor de várias empresas,
sào os países populosos que se encontram
nesta situação que oferecem as maiores opor-
tunidades de expansão para as empresas.
Esses países - Brasil, China, índia, México,
Turquia, Rússia, Tailândia, Indonésia e Áfri-
ca do Sul, segundo Prahalad têm um merca-
do potencial da ordem de US$ 12,5 trilhões.
"É mais do que Alemanha, Inglaterra, Fran-
ça, Itália e Japão juntos", afirmou. Ou seja,
quem se voltar para as populações de baixa
renda "tem de tudo" para fazer os melhores
negócios.

Autor do livro "A riqueza na base da pi-
râmide (Editora Bookman)", Prahalad este-
ve recentemente em São Paulo a convite da
HSM Management. Em entrevista ao jornal
"Valor Econômico", disse que as Casas Bahia
são um bom exemplo de que vender para
as classes menos favorecidas dá bons resul-
tados. "Elas vendem basicamente para pes-
soas pobres de São Paulo e do Rio de Ja-
neiro, em grande parte moradores de fa-
velas", ressaltou. Outro exemplo brasilei-
ro, segundo ele, é o da rede de comidas
rápidas Habib's, que está crescendo rapi-
damente por ter se voltado para esse tipo
de consumidor.
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Para Prahalad, o segredo está em ofere-
cer produtos acessíveis e de qualidade "para
essa gente". "O que acontece é que a maio-
ria pensa que somente as pessoas com bons
empregos e que vivem em áreas desenvolvi-
das têm dinheiro. Isso não é verdade", enfa-
tizou. Ele entende que não se trata de en-
contrar novas necessidades para esses con-
sumidores, mas sim de buscar novas manei-
ras de vender os mesmos produtos e servi-
ços de uma forma diferente.

Ele criticou a maioria das empresas mul-
tinacionais e as grandes companhias brasi-
leiras que se orientam apenas na parcela da
população com maior poder aquisitivo, por-
que podem pagar mais, em vez de explorar
as oportunidades de lucros que se encon-
tram no restante da população. "Felizmente
já há empresas que perceberam essa possi-
bilidade e estão obtendo enorme sucesso".

De acordo com o professor, a principal
barreira a ser vencida é a maneira como os
gestores vêem os mercados. "A segunda coi-
sa é começar a pensar como desenvolver
novos produtos e serviços que sejam com-
patíveis com esse mercado. Ou seja, com

preços acessíveis e fáceis de serem distribu-
ídos e que, no final, ainda sejam lucrativos.
Está provado que, se você muda a maneira
como vê essa parcela da população e a ma-
neira como você atua, os resultados virão",
declarou.

Alto escalão

Ele sugere que, uma vez definido os mais
pobres como público estratégico, as empre-
sas devem colocar gerentes e diretores pró-
ximos das áreas em que irão atuar. "Mande-
os para a periferia, faça com que conversem
com as pessoas, que entendam do que esse
consumidor gosta, do que ele necessita. É
preciso que os gestores entendam as neces-
sidades desse consumidor", afirmou.

O passo seguinte é fazê-los pensar em
como desenvolver produtos que atendam
essas necessidades. Para isso, ele defende a
criação de soluções altamente tecnológicas,
para que os custos possam estar compatí-
veis com o mercado. "O problema é que o
alto escalão das empresas resiste em associ-
ar alta tecnologia com custos baixos", disse.

Não há nada de paradoxal

Prahalad ensina que não é preciso criar
um sistema complexo para atender as
pessoas mais pobres. "As Casas Bahia,

por exemplo, têm um dos sistemas tecnoló-
gicos de vendas e logística mais avançados
do Brasil, que permite uma incrível redução
nos custos", ressaltou, ao dizer que nesse
mercado não dá para não dispor de tecnolo-
gia avançada. "E não há nada de paradoxal
nisso, já que a idéia é cortar os custos dras-
ticamente por meio da produção com alta
qualidade", explicou.

Afirmou também não ser utopia dizer que
a entrada de empresas nesse mercado ajuda
a reduzir a pobreza. "É perfeitamente possí-
vel", disse, ao afirmar que muita gente criti-
ca essas empresas por vender bens median-
te a cobrança de juros altos. "Mas os juros
seriam mais altos se os clientes fossem bus-
cá-los em uma financeira", criticou.

Vender em várias e pequenas prestações
não é um bom negócio para o consumidor.

Ele vai pagar caro por isso. No entanto, en-
tre a "ansiedade" de ter de guardar o dinhei-
ro para a aquisição de um determinado e a
comodidade de tê-lo na hora em que se pre-
cisa, prevalece a segunda opção. E é nisso
que apostam as grandes redes, principalmen-
te as de eletrodomésticos.

Prahalad entende também que a entrada
de grandes empresas no "mercado popular"
não significa o fim das pequenas empresas,
a maioria em mãos de pessoas pobres. Ele
cita o caso da Avon, uma empresa global
que tem pequenos empreendedores - a mai-
oria pobre - trabalhando para a companhia.
"Veja o caso dos criadores de frango no Sul
do Brasil. Eles atuam em um mercado glo-
bal porque vendem sua produção para uma
grande empresa. Sem o apoio dessa compa-
nhia, que decidiu investir em pequenos pro-
dutores, o frango que eles produzem jamais
estaria sendo vendido nos supermercados do
mundo", finalizou.
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