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O povão vai às compras
O Brasil vive um círculo virtuoso do consumo popular,
demonstra consultor especializado nesse público
que decide as vendas de alimentos

Fábio Fujii

E
m boa parte das favelas, a
Copa será vista em TVs de
29 polegadas", sinaliza Re-
nato Meirelles, diretor da
consul tor ia Data Popular,

especializada no consumo das classes mais
pobres, cujo fôlego financeiro reforçado
pelo crédito abundante tornou-o superstar
do mercado de bens de consumo. Focada
há cinco anos em pesquisa e marketing, a
Data Popular se propõe a traduzir o perfil
em mutação acelerada do consumidor de
baixa renda no país. Segundo Meirelles,
essa faixa representa 77% da população
que tem renda familiar de até 10 salários
mínimos. "Observamos que as empresas
interessadas nesse público achavam que
a única forma de atingi-lo era baixar a
qualidade dos produtos para reduzir preço
e, com isso, se deram mal", argumenta o
pesquisador. Daí nasceu a compreensão de
que esse novo mercado se comportava de
forma diferente e exigia outra abordagem
comercial que não a talhada primordial-
mente para as classes A e B. Nesta entre-
vista esclusiva à Doce Revista (DR), o con-
sultor analisa o comportamento do públi-
co C/D/E e os avanços da indústria e do
trade para captar as expectativas desse
senhor mercado.

DR- Qual a idéia que a indústria de
alimentos tinha anteriormente das clas-
ses C/D/E e como mudou a partir do
convívio com a realidade mostrada pelo
Data Popular?
Meirelles- Uma parte da indústria enten-
de o conceito de consumo popular e pro-
cura desenvolver produtos sob medida
para esse universo, principalmente no seg-
mento de candies. As marcas regionais

enquadram-se nesse perfil. Já quanto às
chamadas marcas talibãs, a análise exige
outras considerações. Elas surgiram com
o Plano Real, quando a população em ge-
ral começou a ter acesso a uma série de
categoria de produtos até então não des-
frutados, como frango, iogurte etc. Depois,
a renda diminuiu, mas as pessoas se acos-
tumaram a consumir essas categorias.
Aprenderam a consumir, mesmo sendo os
produtos oriundos de marcas premium.
Acabou o dinheiro, mas os consumidores
queriam continuar comprando e, como as
múltis não ofereciam isso, surgiram as
marcas talibãs. Já as multinacionais que
operam no setor de alimentos tinham uma
visão de que apenas baixando o preço atin-
giriam as camadas mais populares. Hoje,

Meirelles consumidor popular valoriza explicações
claras na embalagem.

o panorama mudou e essas companhias
entendem cada vez mais que ou você ofe-
rece um produto de boa qualidade ou não
vai f idelizar esse consumidor da faixa po-
pular. É preciso baixar preço, sim, mas o
processo de desenvolvimento de produto
tem que contemplara qualidade. Sem isso,
não se vende mais alimentos para as clas-
ses de baixa renda. As chamadas marcas
de combate, espécie de segunda linha dos
grandes fabricantes, nada mais são do que
a prova da força do consumo popular. Elas
não têm a divulgação dos produtos consi-
derados carros-chefe, mas surgiram em res-
posta às marcas talibãs. Outra modalidade
que evidencia a força do consumo popular
é a marca própria, adotada pelas grandes
redes atacadistas e de auto-serviço.

DR- Como vê o ingresso de itens de mai-
or valor e preço como snacks, produtos
diet/light e sucos prontos entre os alimen-
tos de maior giro no cardápio das classes
C/D/E? Isso é mérito da tecnologia, da
melhora na renda ou do que?
Meirelles- Em primeiro lugar esse é um
caminho sem volta. O consumo popular vai
crescer cada vez mais. Isso é, antes de
tudo, ref lexo do avanço no consumo de
determinadas categor ias de produtos.
Esse aumento resultou da elevação na ren-
da das classes populares-ecoincidiu com a
visão muito sintonizada da indústria, no
sentido de oferecer produtos de boa qua-
lidade dessas categorias com preço mais
baixo. Um dado que ilustra esse cenário
vem da trajetória da inflação que, nos úl-
timos dez anos, saltou 354% contra eleva-
ção em torno de 120% no varejo alimentí-
cio. Sobrou dinheiro para, por exemplo,
melhorar a cesta de alimentos. A queda
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de preços também é de-
corrente do fenômeno de
ganho de escala da in-
dústria e do acirramento
da concor rênc ia , como
ocorreu no fi lão de sucos
prontos para beber. Ago-
ra, mesmo com a ocor-
rência dessa queda nos
preços, muitos c l ientes
da Data Popular estra-
nham esse dado que co-
loca produtos em tese de
maior valor como parte
da cesta de compras das
classes C/D/E. Mas isso
é fato, porque os consu-
midores de baixa renda

Refresco em pó vendas impelidas pela queda de preço e folga no orçamento.

passaram a consumir mais categorias, esti-
mulados pela queda nos preços e, de certa
forma, por dispor de mais folga no orçamen-
to em decorrência da queda da inflação.

DR- Quanto à percepção desses consumi-
dores sobre a evolução nas embalagens e
oferta de sabores, quais recursos hoje mais
sensibilizam essa faixa? Quais os sabores
que estão começando a ser assimilados?
Meirelles- Quanto a sabores, é muito cla-
ro que os consumidores populares têm ain-
da preferência pelas variantes tradicionais.
Mas avança cada vez mais uma experiên-
cia de consumo, aguçada por produtos ino-
vadores. Diria que, se uma bala, chicle ou
barra de cereal não for demasiadamente
radical na proposta de sabor, tem grandes
chances de atrair a experimentação das
classes populares. Elas estão passando a
seguir as tendências em sabores que o
conjunto do mercado passa a oferecer. Por
exemplo, são admitidos nesse cardápio al-
gumas frutas americanas, como os sabo-
res inspirados em frutas silvestres do tipo
berries. Mas o fabricante que abrir mão
das versões campeãs como morango, la-
ranja e abacaxi corre o risco de quebrar a
cara. Do ponto de vista da embalagem, os
consumidores populares tendem a valori-
zar as apresentações que expliquem com
muita clareza o que é e o que contém o
produto. É diferente das classes A/B que
valorizam o design, a ergonomia ou a fun-
cionalidade da embalagem. O público de
baixa renda pode até ser seduzido por algo
diferenciado, mas precisa entender o pro-
duto que está adquirindo. Vale lembrar que

esse consumidor tem uma escolar idade
média oito anos menor que o da classe A/
B. Esse consumidor aprecia splashes ou
indicações de destaque para algum item
do conteúdo. Se tem vitamina, se não con-
tém colesterol, tudo isso deve ser estam-
pado de forma clara. São aquelas infor-
mações muito básicas mas que fazem toda
a diferença na hora em que o consumidor
está na frente da prateleira, decidindo a
compra. Tendências em embalagens como
as apresentações single ou monodose são,
em parte, entendidas por esse público. Al-
gumas indústrias tentam resolver proble-
mas de custos diminuindo a gramatura do
produto ou tamanho da embalagem, espe-
cificamente para esse fim. Não é para sa-
t isfazer o consumo de uma pessoa sozinha
ou que não quer consumir muito e, por isso,
opta pela dose menor. Em contrapartida,
há casos em que o consumidor de baixa
renda opta por adquirir um produto pelo
maior custo/benefício e, se pretende con-
sumi-lo em pequenas doses, ele mesmo
fraciona a embalagem grande em casa. Isso
vale para algumas categorias como bis-
coitos. Há, porém, casos em que a única
forma de se adquirir e degustar um produ-
to é levar a porção pequena. Aí o consumi-
dor popular é praticamente seduzido pelo
tamanho da embalagem e preço menores,
a exemplo de itens como castanhas de caju
ou chocolates finos.

DR- Em relação a tendências como diet/
light, o consumo popular segue a mesma
trilha das classes média e alta, isto é, de
desembolsar mais por conta do benefício

oferecido pelo produto?
Meirelles - Acho que
não. As pesquisas do
Data Popular têm mos-
trado que essa visão de
uma estética para efei-
to de a l i m e n t a ç ã o e
focada na aparência não
func iona no caso das
classes populares. Nem
é por questão de saúde
que, para essa faixa, o
consumo diet/light até é
válido em certos casos.
Mas não entra na cabe-
ça desses consumidores
pagar mais caro por um
produto com menos sa-

bor. Fazemos muitas pesquisas com em-
pregadas domést icas em que aparece:
"Não entendo a minha patroa. Ela tem di-
nhei ro e só come um b i f i nho e uma
saladinha". As classes populares em ali-
mentos funcionam muito baseadas na ló-
gica da fartura, ou seja, da quantidade.
Eles querem muitas coisas e com grande
variedade. Os consumidores populares
compram muito baseados na relação cus-
to/benefício. Pagar mais caro por um pro-
duto que vem em menor quantidade e com
menos sabor, por exemplo, não faz nenhum
sentido para esse público. Entre pagar mais
caro por um item assim ou ter mais produ-
tos da mesma categoria, eles preferem ter
mais produtos.

DR- Quais as ações mais eficazes no ponto-
de-venda (PDV) para suscitar a compra por im-
pulso de alimentos pelo consumidor popular?
Meirelles - O que os nossos estudos de
visual merchandising e de estratégia de
PDV têm demonstrado é que, em primeiro
lugar, a experimentação é muito importan-
te para o consumidor popular. Então, pro-
mover degustação de um lançamento no
PDV faz toda a diferença para essa faixa,
pois ela não pode se dar ao luxo de errar
na compra. Se adquire, por exemplo, de-
terminada marca que desconhece de ar-
roz, de feijão ou de iogurte e não gostar
dela, esse consumidor não vai poder des-
cartar os produtos e substituí-los imedia-
tamente, como alguém da classe A/B faz.
Ele vai ter que consumir o resto do mês.
Por isso, precisa de um avalista para tes-
tar o produto e, nesse caso, a degustação



é mão na roda. Com relação a materiais
de comunicação para PDV, reina a prefe-
rência por itens primários, que o varejo já
uti l iza há muito tempo. Estamos falando
de coisas elementares, como cartazes e
banners com splashes, de comunicação cla-
ra no PDV e destacando diretamente os
benefícios dos produtos ou o tipo de pro-
moção. Produtos tradicionais e conhecidos,
como um bombom Sonho de Valsa, tam-
bém se valem desse tipo de ação para co-
municar, por exemplo, que a linha agora
está acessível. O confeito existe há muito
tempo e é conhecido, mas sempre foi con-
siderado caro ou assim parece para o con-
sumidor popular. Existe, então, uma neces-
sidade de mostrar que o produto naquele
momento está acessível. A partir de uma
ação de degustação, esse consumidor capta
um sinal para ver qual o preço da oferta e,
ao sentir que aquele produto cabe no seu
bolso, acaba levando num impulso.

DR- Qual o risco de inadimplência desses
consumidores em função de gastos facili-

tados pelo crédito consignado e outros ti-
pos de financiamento atraentes para a bai-
xa renda? Analistas alertam para risco de
calote, pois as prestações já superam os
ganhos na média do consumidor popular.
Meirelles- São três tipos de crédito, na
realidade. Existe o crédito de consumo,
oferecido pelo varejo em geral, modalida-
de que inclui os cartões de lojas de depar-
tamento e de hiper e supermercados ou o
velho carne. Tem risco de inadimplência
muito menor que as demais versões de fi-
nanciamento. O consumidor encara esse
tipo de crédito como uma oportunidade que
o varejo lhe dá para consumir um produto
até então inacessível para ele. É uma re-
lação de troca e parceria com o varejo e o
consumidor privilegia esse laço. Outro tipo
de crédito é o oferecido pelos bancos e
financeiras. É contraído em geral para pa-
gar dívidas. No caso, o consumidor não sai
satisfeito, como ao sair da loja com uma
TV ou DVD adquiridos. Ele sai com mais
uma dívida. E existe agora o crédito con-
signado, que compromete uma parcela da

renda. É a melhor forma desses consumi-
dores saírem da dívida, por exemplo, junto
às financeiras, considerada a pior modali-
dade de débito. Não creio num risco maior
de inadimplência por causa disso. Acho que
oferecer crédito ao consumidor movimen-
ta a economia e o Brasil ainda tem um
índice de endividamento individual muito
menor que países como os EUA. O único
risco é o Brasil não crescer. Dinheiro a mais
para o consumidor popular gera mais con-
sumo que, por sua vez, gera mais empre-
go. Entra mais dinheiro na economia e isso
cai num círculo virtuoso.

DR— Qual será o impacto do próximo
reajuste do salário mínimo em meio a
esse cenário de consumo aquecido? Os
gastos no supermercado serão revigora-
dos ou as novas despesas no orçamento
doméstico continuarão a restringir as
compras de alimentos?
Meirelles- As pessoas já estão felizes com
o que estão comprando nos supermerca-
dos. Então, no caso do reajuste do mini-

Text Box
Anúncio
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mo, adqui r i r mais quant idade dos
mesmos produtos não sei se é o ca-
minho do consumidor de baixa ren-
da. Um desafio para a indústria e o
trade é lançar produtos e deixar
mais acessíveis outras categorias
hoje fora da cesta de itens compra-
dos pelo consumidor popular. Se for
possível desenvolver produtos de no-
vas categorias para a faixa popular, sim,
esse dinheiro vai para os supermercados.
Se não, vai para o celular, DVD, TV de 29
polegadas ou viagens. O desafio é criar
produtos atrativos para o consumidor po-
pular e o entendimento de que a disputa
pelo consumo de baixa renda não está res-
trita ao f i lão de alimentos.

DR- Possui alguma referência de catego-
rias de produtos alimentícios mais e me-
nos consumidos pelas classes C/D/E que
tenham mudado de perfil devido ao crédi-
to facilitado?
Meirelles- Não sei se há relação direta
com o crédito. Mas, por exemplo, as cate-
gorias de sucos prontos, iogurtes, refres-
cos em pó e biscoitos têm crescido para o
consumidor de baixa renda, segundo as
pesquisas do Data Popular.

DR- Quais os resultados práticos nota-
dos para as empresas de experiências
como a promovida pelo Data Popular em
que executivos de uma grande rede de
auto-serviços e de uma indústria de bens

Sonho de Valsa empenho em comunicar preço mais acessível.

de consumo de grande porte permanece-
ram durante uma semana morando com
consumidores das classes C/D/E?
Meirelles- Os clientes de varejo mudam
completamente o visual e merchandising
de lojas. Passam imediatamente a apoiar
um layout que dialogue mais com a lógica
popular e com o tipo e padrão de consu-
mo, que é o da fartura. Por exemplo, pas-
sa-se a ter gôndolas superlotadas de pro-
dutos, prateleiras repletas de alto a bai-
xo, que passam a idéia de fartura. A comu-
nicação passa a ser feita de forma mais
clara. Tudo isso é constatado nas grandes
cadeias de auto-serviço que desdobraram
suas bandeiras instituindo, dentro das
mesmas empresas, redes voltadas ao con-
sumo popular. No caso dos clientes da in-
dústria, as embalagens passam a ter mais
instruções, priorizando táticas como aque-
las que ensinam passo a passo. Elas pas-
sam a ser um pouco mais persuasivas e
com linguagem muito mais direta. Essa
persuasão não é mais feita de forma im-
perativa do tipo "compre!", mas destacan-
do de maneira didática o custo/benefício

Prateleiras repletas classe de baixa renda sensível a alusões de fartura no auto-serviço.

do produto. Outra mudança ocorre no pla-
no dos desenvolvimentos, alterando aque-
la concepção de produtos que, como sai-
rão caros para consumidores de baixa
renda, são então suprimidos para essa
faixa de público. O entendimento pas-
sa a ser o de atacar custos para atingir
esse f i lão de mercado. Existe uma ten-
dência de não mais querer catequizar

o consumidor, mas dialogar com a lógica e
o padrão cultural dele. Isso traz como re-
sultados práticos o aumento de venda.

DR- Quando falamos sobre o consumidor
popular, a qual universo estamos nos refe-
rindo no Brasil?
Meirelles- Ele é formado por 77% da po-
pulação brasileira e representa 71 % do que
se compra em supermercados. Ou seja,
estamos falando de quem realmente com-
pra. Hoje, para cada adulto da classe A/B
existem 5,5 adultos da classe C/D/E e para
cada criança dessa faixa mais alta da popu-
lação temos 10,5 crianças de baixa renda.
Se no cenário atual o grosso do consumo já
está focalizado no mercado popular, mais
para frente isso deve aumentar ainda mais.
Para vender picolés, um fabricante terá que
olhar para as crianças das classes de baixa
renda, pois por mais que uma criança goste
desse produto, se for da classe A/B, vai con-
sumir uma ou duas unidades no máximo. A
proporção de dez contra um dobra.

DR- Consultores sugerem a grandes gru-
pos como os de alimentos a contratação de
executivos provenientes das classes de bai-
xa renda, alegando que eles conhecem mais
a fundo esse público. Qual a sua análise?
Meirelles- Teoricamente é interessante.
Mas isso não corresponde à regra, pois a
escolaridade ainda é baixa nas faixas de
baixa renda. Isso é uma tentativa de rom-
per com a dissonância cognitiva que exis-
te entre a faixa criada e educada nas clas-
ses altas e as mais populares. Quando isso
não é possível, leva-se o executivo a cam-
po para conviver com as famílias de baixo
poder aquisitivo. O objetivo é o mesmo:
romper com a barreira de consumo defini-
da pela estética e valores culturais da clas-
se A/B e que não pode subsistir em rela-
ção a produtos focados para baixa renda.
É a única forma de desenvolver produtos
que realmente dialoguem com o consumi-
dor dessa faixa de renda no Brasil. •
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