
No embalo da
Conquistar o consumidor popular tornou-se um imperativo para as

Por Livia Deorsola

amais as marcas dependeram
tanto dos menos abonados. Um
consenso entre institutos de pes-
quisas, o de que hoje no Brasil,

por baixo, 70% do consumo de não-duráveis
se dão por uma classe definida como CDE,
formada por indivíduos com renda mensal
inferior aos l 800 reais, faz piscar a luz de
alerta em um número crescente de indústrias.
No ano passado, o consumo realizado pelo
chamado mercado popular brasileiro evoluiu
7%, segundo leitura do instituto de pesquisas
LatinPanel. Assim é fácil entender por que
dez entre dez executivos por trás de grandes
nomes em alimentos, bebidas, produtos de
higiene e outros itens rotineiros esforçam-se
para entender os gostos e hábitos das massas
e criar modelos de venda dirigidos, com pre-
cisão cirúrgica. Não bastasse a já conhecida
tubainização, o avanço das marcas regionais
disparado nos anos 90, as marcas fortes
agora vêem, às vésperas de um aumento do
salário mínimo, a renda do trabalhador dis-
putada também por novos sonhos de consu-
mo - celular, DVD player, toca-MP3, TV de
tela plana (é ano de Copa...). O quadro todo
é favorável às marcas B, e até aos produtos
genéricos, sem marca.

Pressionadas a encontrar o caminho do
eldorado situado na base da pirâmide social,
as empresas de bens de altíssimo giro têm
investido em pesquisas de campo, em revisão
de seus métodos de distribuição e, especial-
mente, na criação de novas apresentações
para seus produtos. A razão é singela, ainda
que nem todas as empresas tenham acorda-
do para ela: embalagens podem ser aliadas
eficazes dos modelos para cativar a baixa
renda e torná-la consumidora fiel. Por isso
a Procter & Gamble aplica 30% de seu fatu-
ramento global anual - nada menos que 1,9
bilhão de dólares - na criação de produtos
para o povão. Por isso a Unilever gasta alto,
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grandes marcas. Embalagens as ajudam

desde os anos 90, em estudos base-
ados no chamado marketing
etnográfico, cujo método
é embasado por con-
ceitos da antropologia,
para lançar embalagens
ao gosto das massas. Por
isso a Johnson & Johnson
brasileira acaba de despender
25 milhões de reais em proje-
tos de produtos mais aces-
síveis, com embalagens sob
medida para o contingente
com orçamentos apertados.

Tradicionalmente voltada ao
público mais abastado, a J&J
recentemente foi atrás de detalhes
minuciosos do comportamento do
consumidor de baixa renda. Meses
atrás, a empresa montou um quiosque
no Largo Treze, região popular
São Paulo. Da experiência vie-
ram duas certezas: existe na
baixa renda um desejo repri-
mido de adquirir seus produ-
tos; e esse consumidor não se
importa que sejam produtos com
embalagens menos sofisticadas.

Dos estudos aos projetos  
"Optamos por oferecer preços mais acessí-
veis em embalagens compatíveis", afirma
Ricardo Wolff, gerente de Projetos para
Consumidores de Baixa Renda da Johnson &
Johnson. Um dos resultados foi o lançamento
da Essencial, versão para o Nordeste do clás-
sico curativo Band-Aid, marca líder em seu
segmento com 60% de share. O cartucho do
produto, produzido pela Emibra, traz apenas
dez unidades e tem preço sugerido (1,10
real) estampado em seu frontal. Outra força
da J&J, o absorvente Sempre Livre, ganhou
uma embalagem popular, uma flexível da



Canguru Embalagens contendo oito unida-
des - duas a menos que na porção original.
Não se trata de produto maquiado. O Sempre
Livre popular tem distribuição especial, vol-
tada ao pequeno varejo - canal de 49% das
compras da classe CD, de acordo com o
LatinPanel.

Prática similar fora adotada pela Danone
em meados do ano passado com o Danoninho.
O queijinho ganhou uma versão com apenas
duas forminhas, em vez das tradicionais oito,
também com preço impresso na embalagem.
Com a versão menor custando 79 centavos,
em vez de média de 3,90 reais da bandeja
clássica, a Danone apostava na importância
que o público de baixa renda dá à compa-
ração de preços unitários de produto. "É
um consumidor atento ao custo-benefício
oferecido", diz Alberto Bendicho, gerente de
Inteligência de Mercado e Comunicação da
Danone. A versão menor também respondia
a um curioso fato observado pela fabricante:
donos de mercadinhos e padarias de periferia
costumavam quebrar as bandejas useiras do
produto e vender o Danoninho por forminha.

Hoje, a Danone comemora um aumento de
2,2% da presença do queijinho petit suisse
em domicílios de classe C, atingindo 19%
desses lares. "Conseguimos oferecer uma
opção top de linha ao público de renda baixa
sem alterar o produto", afirma Bendicho.

Outro caso providencial de embalagem
popular para o varejo de vizinhança vem da
Kimberly-Clark. A empresa observou que as
embalagens com 36 unidades de suas fraldas
da Turma da Mônica encalhavam
em comércios de bairro. Desse
modo, versões com duas e
três unidades, em pacotes
produzidos pela Rhotoplás,
foram lançadas pela empresa. A
Kimberly-Clark não revela números
de vendas da novidade, porém afirma
que o plano deu certo. Até por isso
destinará 50 milhões de dólares pan
lançamento de 16 novos produtos com o
mesmo perfil ainda neste ano.

Os casos da Johnson & Johnson, da
Danone e da Kimberly-Clark fazem coro à
tese do aclamado especialista em estratégias
C. K. Prahalad, autor de best-sellers sobre
consumo popular e hoje um dos mais requi-
sitados palestrantes de eventos corporativos.
Segundo esse guru indiano, fracionar emba-
lagens é a saída mais sensata para cooptar a
baixa renda. Por quê? Porque esse consumi-
dor também venera as marcas líderes, mas,
não raro, recebe por dia ou semanalmente.
Pensadas naqueles com contracheque men-
sal, as embalagens tradicionais muitas vezes
tornam-se excludentes para os que compram
picado. Como exemplo, Prahalad gosta de
citar a Unilever indiana, que aumentou a
inserção de seus xampus nas classes popu-



lares com sachês em doses pequenas. A
Unilever brasileira vem tentando fazer o
mesmo. Há quase um ano, lançou embalagens
compactas de seus desodorantes líderes de
mercado Rexona e Axé, respectivamente em
roll-on e aerossol, a preços três vezes menores
que os das versões regulares. Os lançamentos
levaram em consideração o desejo do público
de baixo poder aquisitivo em consumir deso-
dorantes mais sofisticados que aqueles em
frascos squeezable (que liberam o produto
quando apertados). De lá para cá, o Rexona
Compact saltou de 2% de participação para
5,6% no mercado nordestino.

Mais que as frações
O fracionamento, porém, não é unanimidade
entre as estratégias de embalagem buriladas
para agarrar a base da pirâmide. Os pacotões
econômicos, que vicejaram nos anos 70 e 80
sob a lógica de seduzir o consumidor a levar
para casa quantidades maiores que as das
embalagens-padrão em nome de uma econo-
mia de cerca de 20%, mas que perderam a

ATENDIMENTO - Unilever lançou Axe e Rexona em

aerossol e roll-on: carência do consumidor CD

Text Box
Anúncio



força com o controle inflacionário e a perda
de sentido das compras de mês, são prezados
por empresas como a Procter & Gamble. No
ramo de fraldas, importante por crescer 13%
ao ano nos volumes de vendas da empresa, foi
tomado o caminho inverso ao da Kimberly-
Clark. A P&G colocou no mercado embala-
gens tamanho-família da marca Pampers, com
42 unidades.

Disposta a lançar mão de diferentes estra-
tégias em embalagem para ampliar negócios
na classe CD, a Johnson & Johnson também
abraça o tamanho família em sua marca de
protetores diários Carefree. Na versão econô-
mica, um cartucho de papel cartão da Emibra
acondiciona quarenta unidades do produto
a 4,90 reais, preço proporcionalmente bem
menor que o da embalagem clássica, uma
plástica flexível com 15 protetores vendida
a 3 reais. Os diferentes materiais utilizados
em cada variante fazem supor, uma vez que a
Johnson & Johnson não confirma, um aspec-
to para o qual cada vez mais empresas em
busca do sucesso na baixa renda mostram-se
atentas: os custos implicados pelos materiais
de embalagem. Embora as embalagens plás-
ticas sejam bastante reconhecidas por seu
custo acessível, a volatilidade dos preços do
petróleo preocupa as indústrias, pois aumen-
tos gerariam inevitáveis repasses nos preços
finais dos produtos - e incrementos que pare-
cem mínimos para os consumidores do topo
da pirâmide podem suscetibilizar a base.

Uma comprovação dessa teoria pôde ser
notada em recentes declarações da Rio de
Janeiro Refrescos, engarrafadora de Coca-

Cola para o Rio e para o Espírito Santo.
Em notas de jornais fluminenses, a empresa
deixou clara a sua insatisfação com os preços
voláteis dos plásticos e do alumínio. Seria um
sinal de que as garrafas retornáveis de vidro
poderão ganhar reforço ainda maior entre
as franqueadas da Coca-Cola? A empresa
não se posiciona a respeito, mas pode-se
crer que sim. Em 2002, a operação brasilei-
ra da gigante em refrigerantes, vendo pela
primeira vez seu share cair abaixo dos 50%
com o ataque das tubaínas, decidiu contra-
atacar relançando uma família de vasilhames

VAIVÉM - Garrafas de
vidro retornáveis, como

a de 200 mililitros,
permitiram à Coca-Cola

retomar mercado perdido

BIG - P&G aposta em
versões tamanho gigante
para ampliar consumo
de fraldas nas massas

DISTINÇÕES - Flexível é a apresen-
tação original do Carefree, da J&J.
Cartuchos com 40 unidades ê a
solução econômica para o povão



ALTERNATIVA - Sachês barateiam o Ninho, leite em
pó preferido das mães de baixa renda no Nordeste

retornáveis - dentro da qual, aliás, apareceu
uma garrafinha pocket money, de 200 milili-
tros, vendida a 50 centavos nas periferias. A
Coca-Cola terminou 2005 com 63% de share,
um indício de que a valorização do vidro,
material com pouca volubilidade de preços,
funcionou.

puxa
Buscando criar uma versão popular do Leite
Ninho para a praça nordestina, a Nestlé colo-
cou o produto, tradicionalmente vendido em
lata, numa versão em embalagem flexível,
fornecida pela Santa Rosa Embalagens. Mais
em conta do que as latas de aço, o uso dos
saquinhos veio da percepção de que o Ninho
é o leite em pó preferido das mães das classes
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de baixo poder aquisitivo na hora de alimen-
tar o bebê, embora para o restante da família
elas comprem marcas alternativas.

Ação parecida também foi tomada pela
Johnson & Johnson em sua recente estréia no
segmento de sabonetes para adultos das clas-
ses menos abastadas. Um conjunto de quatro
barras, vendidas a 68 centavos cada, foi

BRIGA DE GIGANTES - Flexíveis ganharam força
na disputa de líderes do mercado de sabão

em pó por lares de renda comprimida

lançado em embalagem flexível da Canguru
Embalagens, e não em cartuchos de papel
cartão, como a empresa fez em linhas mais
sofisticadas. "Na escolha por uma embala-
gem, além dos testes de compatibilidade com
o produto, avaliamos o público a que ela se
destina. Já neste ponto analisamos os gastos
e optamos por aquela de melhor custo-bene-
fício", diz Armando Albarelli, responsável
pelo departamento de Desenvolvimento de
Embalagens da J&J. "Assim, o produto já
nasce com o custo otimizado".

Mas talvez o setor em que a troca de
materiais tenha se dado em maior vulto seja
o de sabões em pó. Em 2005, marcas fortes
desse mercado, como Ariel e Ace, da Procter
& Gamble, substituíram os cartuchos por
bolsas flexíveis de polietileno, da Rhotoplás.
Motivo: os sachês, por serem de plástico,
resistem melhor ao manuseio por donas-de-
casa que lavam mais roupa em tanques do
que em máquinas. A Unilever contra-atacou
com o líder Orno, também em versão flexí-
vel, com 2 quilos. No caso dos sabões em
pó, as marcas poderosas viam sua liderança
corroída em 9% de 2000 para 2005, confor-
me dados da ACNielsen (veja reportagem
em EMBALAGEMMARCA n° 73, setembro de
2005).

A verdade é que o campo das embala-
gens pode render uma série de estratégias
para conquistar a baixa renda, e não faltam
exemplos de como a embalagem certa pode
determinar a recusa ou a rendição do con-
sumidor popular às marcas. Para empresas
como as multinacionais, que constatam ven-
das estagnadas no topo da pirâmide e não
têm outra saída senão eleger o consumidor
emergente para o sustento do crescimento
de seus negócios, vale o recado de estreitar
a intimidade com o público e levar em conta
questões industriais na hora de traçar pla-
nos. Na opção por embalagens menores, por
exemplo, o custo relativo da embalagem na
escala industrial é maior. "A razão que justi-
fica o investimento é não deixar escapar para
as marcas de combate a demanda dos consu-
midores de renda baixa", analisa o designer e
consultor de marcas Lincoln Seragini. Dessa
forma, lucros imediatos são sacrificados em
nome de uma conquista duradoura dos seto-
res mais pobres da sociedade.  

Text Box
Fonte: Embalagem Marca, ano 7, n. 80, p. 14-20, abr. 2006.




