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"O FEIJÃO E O SONHO"
Por Ricardo Pastore

AO TOMARMOS CONHECIMENTO DOS
DETALHES APURADOS NA PESQUISA DE
TENDÊNCIAS DE CONSUMO DA LATINPA-
NEL, PODEMOS DE IMEDIATO ASSOCIAR
OS RESULTADOS AO TÍTULO DA OBRA DE
ORÍGENES LESSA, PUBLICADA EM 1938,
INTITULADA "O FEIJÃO E O SONHO".
NA OBRA, UM POETA (o SONHO) DEDICA-
VA-SE A ESCREVER POEMAS SEM SE PREO-
CUPAR COM A REALIDADE DO DIA-A-DIA.
SUA ESPOSA (o FEIJÃO) SOFRIA AO TER
QUE LIDAR SOZINHA COM A REALIDADE,

SEMPRE CHAMANDO A ATENÇÃO DO MA-

RIDO SOBRE A FALTA DE DINHEIRO E AS

DIFICULDADES EM COMPRAR OS ITENS

BÁSICOS DA CASA.

Hoje, um simples "clic" no mouse
do computador pode injetar em nossas
contas correntes algumas centenas de
reais a juros moralmente impróprios pa-
ra serem exibidos no horário da novela
das seis. Apesar disso, tanto as famílias
que vivem do feijão como as que vivem
do sonho têm condições de repor a des-
pensa doméstica e acalmar os ânimos de
seus membros.

Mas não é essa a solução. Gerar
endividamento para vender produtos
alimentícios, itens de higiene e limpeza,
bebidas e perecíveis, não é certamente
o que propomos. Estes são sinais de
que ainda há graves distorções na eco-
nomia e, entre elas destaco a retração
da renda das famílias, o desemprego e
a taxa de juros.

Nesse cenário, os supermercadistas
devem ficar ligados em informações de
alta qualidade, como as que estão sen-
do divulgadas pela LatinPanel. É assim
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mesmo: ninguém tem bola de cristal,
mas também não pode ficar parado. É
necessário estar constantemente em
busca de informações para ajustar o
negócio à realidade.

Todas as empresas têm uma estraté-
gia, formal ou informal. Formal é aquela
definida em planos bem elaborados, com
projeções de 3 a 5 anos, missão definida,
metas e objetivos claros. Informal é o
conjunto de decisões que a empresa vai
tomando de forma coerente, segundo a
crença de seus proprietários ou direto-
res. Nem sempre tem planos bem elabo-
rados nem mesmo missão, mas mesmo
assim pode ter um plano estratégico
bem definido.

Independentemente de qual seja
a estratégia do supermercadista, seja
ela formal ou informal, o importante
é fazer a revisão constante dos planos
com a realidade. Os dados divulgados
impõem mudanças em parte da linha
de mercadorias a fim de adequá-las ao
novo comportamento da classe C.

Conforme constatou, os consumido-
res dessa classe dedicam 35% de seu
orçamento a itens não básicos. Portan-
to, itens similares e complementares de-
vem continuar a ser oferecidos, mas com
marcas alternativas e principalmente de
marcas próprias, tornando a opção de
preço baixo mais ampla.

A partir dessa adaptação, as demais
variáveis controláveis do marketing mix
vêm como conseqüência: a comunicação
deve privilegiar tais diferenciais e o mer-
chandising deve ter apelos específicos, a
fim de apresentar ao consumidor de classe
C opções que podem levá-lo a economizar
sem abrir mão de suas preferências.

Quem tem o poder não é apenas
aquele que tem informação, mas aquele
que sabe selecionar as informações.
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