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O alto poder de consumo das classes populares
A estabilidade econômica e o controle da inflação têm levado muitas pessoas

às compras, impulsionadas por atrativos e facilidades de muitas empresas
Bruno Pessa

F oi-se o tempo em que grandes em-
presas e agências de publicidade tra-
çavam campanhas e estratégias

direcionadas apenas a consumidores de
elevada renda, das chamadas classes A
e B. Hoje, para ganhar mercado é preci-
so dar seqüência ao dicionário e se ade-
quar às demandas das camadas C, D e E
da população, que representam cerca de
70% do consumo no Brasil, segundo le-
vantamento do instituto LatinPanel, per-
tencente ao Grupo Ibope. Convivendo
com estabilidade econômica e controle da
inflação, as classes populares estão pron-
tas para ir às compras, impulsionadas por
atrativos e facilidades de quem sabe como
explorar bem esse nicho em expansão.

Um dos segmentos beneficiados pelo
crescimento do poder

Em busca dos clientes
populares, a Danone
reduziu seu petit suisse
de oito para dois potinhos

aquisitivo da classe média-baixa é o varejo
supermercadista, tanto as redes regionais
quanto as nacionais. Na microrregião de
Ribeirão Preto, a Rede l O é exemplo de bons
resultados. "Começamos com 12 associa-
dos, em 2000, e, atualmente, possuímos 19,
que triplicaram suas vendas e reúnem 24 lo-
jas em Ribeirão Preto e mais cinco cidades",
diz Tiago Albanezi, presidente do grupo. Jun-
tos, os supermercados obtêm maior poder
de negociação com os fornecedores, reali-
zando compras conjuntas no atacado e di-
minuindo despesas. Por terem o perfil de lo-
jas de conveniência, suprindo necessidades
diárias dos bairros onde se situam, os mer-
cados de vizinhança se colocam como al-
ternativa viável a quem não dispõe de tem-
po ou locomoção para se dirigir aos
hipermercados.

Com a recente profissionalização, as pe-
quenas unidades da rede - lojas de dois a
seis check-outs, em média -, passaram a in-
comodar as marcas tradicionais. Contribu-

em para a maré alta do setor dados como
o crescimento contínuo do poder

de compra do salário mínimo
sobre a cesta básica, como re-
velam pesquisas nacionais do

Dieese (Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos

Socioeconômicos) desde 1995. "Além
da estabilidade econômica, nos bene-

ficiamos do nosso próprio planejamen-
to, a partir da unificação de estratégias e

ações. Antes, cada supermercado definia suas
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Segundo Luiz Henrique Camargo, diretor de criação da Companhia
Santista de Publicidade, poder aquisitivo e honestidade estão pesando
a favor do comprador de baixa renda

promoções e soltava seu informativo quan-
do bem entendia. Agora, temos campanhas
para toda a rede e um tablóide semanal com
bons preços", esclarece Albanezi, atento à
mudança de comportamento do consumi-
dor de média e baixa rendas, que hoje troca
a compra do mês por visitas mais freqüentes
aos supermercados. Segundo ele, o porte que
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a rede atingiu torna-se atrativo às indústrias
fornecedoras. "É vantajoso ter 24 vitrines para
seus produtos na microrregião, com grande
exposição no dia-a-dia."

De olho na demanda que tem levado o
grupo a se expandir, a Rede l O planeja es-
tender suas campanhas, outrora restritas a

Presidente da Rede l O de supermercados, Tiago Albanezi lembra que o associativismo
traz bons resultados em todo o Estado

datas festivas, e lançar promoções especi-
ais, como Semana Italiana, Semana Portu-
guesa e Semana da Feijoada, em homena-
gem às culturas presentes na região, confor-
me salienta o empresário. No início do ano,
o cartão da rede foi implementado como fer-
ramenta de compra voltada especialmente a
quem não possui crédito nas bandeiras tra-
dicionais.

De acordo com Albanezi, o associati-
vismo no setor não se restringe à zona da
Alta Mogiana (nordeste paulista). "Esse mo-
vimento existe na Europa há quase um sé-
culo e vem crescendo no Brasil nos últimos
dez anos. Dentro da Apas (Associação
Paulista de Supermercados), atua um co-
mitê representativo das 23 Centrais de Ne-
gócios - nome que damos hoje a esse agru-
pamento - de todas as regiões de São
Paulo."

Se os pequenos se unem, os grandes
também mostram suas armas. E uma das
mais eficazes é a adoção de marcas própri-
as, prática explorada pelas maiores redes de
supermercados do país - Pão de Açúcar,
Carrefour e Wal-Mart. "Esses produtos es-

tão disponíveis na rede desde 1997. Além
de serem uma opção a mais para os consu-
midores, com qualidade atestada pela em-
presa, geram uma economia em torno de
25% em relação às marcas tradicionais. De
quebra, as marcas próprias também contri-
buem com o desenvolvimento da economia

nacional, estimulando o cresci-
mento das indústrias brasileiras",
afirma Cláudio Irie, diretor de
marcas próprias do Wal-Mart.
Hoje, a rede possui cerca de 250
fornecedores nacionais, sendo
90% deles de pequeno e médio
portes. "Várias dessas empresas
ampliaram suas instalações,
abriram filiais, contrataram mais
funcionários e começaram a ex-
portar depois de se tornarem nos-
sas fornecedoras", acrescenta
Irie.

Atualmente, o Wal-Mart tra-
balha com mais de 6.500 itens
de marca própria (alimentícios e
outros tipos de produtos) em l 74
categorias. A mais conhecida das
marcas é a Greaf Value, tam-
bém presente fora do Brasil.
Direcionada às camadas popu-
lares, consiste em uma linha de

produtos que atende às categorias básicas
de compras dos consumidores. "Oferecemos
ao consumidor uma alternativa de econo-
mia em alimentos, bebidas, produtos de lim-
peza e descartáveis", explica Irie.

Segundo ele, a rede ainda conta com
outros l 7 selos, em segmentos como brin-
quedos, produtos eletrônicos, roupas, infan-

til, cama, mesa e banho, entre outros. Com
participação dentro das categorias chegan-
do a 50%, as marcas próprias já lideram as
vendas em itens como água de coco, arroz,
azeitona, cappucino, feijão, guardanapo,
palmito, panetone, papel higiênico, papel to-
alha, sal, suco de laranja, vinagre e vinhos.

No tamanho e
perfil adequados
Para ampliarem o consumo de seus pro-

dutos nas classes populares, as empresas
multinacionais já perceberam que é preciso
se adaptar. Liderem produtos lácteos no Bra-
sil, com 32% do market share, a Danone
estabeleceu sugestão de preço para uma em-
balagem especial de seu produto, pela pri-
meira vez na história do grupo, no país.
Desde agosto do ano passado, o Petít Suisse
Danonínho, um dos iogurtes de maior visi-
bilidade no mercado, passou a ser vendido
em duas unidades de 45 gramas, com valor
sugerido de R$ 0,79. Tradicionalmente, o
produto chega às lojas em bandejas com
oito potinhos.

"Nossa estratégia, além de estender a
acessibilidade do produto, também visa a
aumentara presença da Danone no merca-
do de de laticínios", afirma Gustavo Valle,
presidente da empresa no Brasil. O foco da
distribuição da nova embalagem tem sido o
pequeno varejo, como padarias, lanchone-
tes e mercearias, estabelecimentos valoriza-
dos pelo quesito proximidade, fundamental
para a base da pirâmide social. Segundo os
estudos da LatinPanel, 63% da classe C e
72% das classes D e E fazem suas compras
a pé, enquanto 75% dos segmentos A e B
usam o carro.

Para o executivo, a iniciativa também
pretende educar o consumidor. "Queremos
conscientizá-lo sobre o fato de que um pro-
duto de qualidade pode e deve ter um preço
justo e acessível", acrescenta Valle. Uma am-
pla campanha estratégica de mídia acom-
panhou as ações em pontos-de-venda da
nova embalagem do Petit Suisse. Entre elas,

vale citar o filme "Cofrinho", de 30 se-
gundos, criado pela Young & Rubicam
e veiculado em todo o território nacio-
nal. Nos primeiros meses deste ano, o
danoninho precificado já representava
20% do total das vendas da marca, que
conta com dez categorias.

O sucesso entre quem possui menor
poder aquisitivo também passa pela incor-
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poração de características regionais. Não por
acaso, empresas que investem no Norte e
Nordeste desenvolvem linhas de produtos di-
ferenciadas das circulantes no Sul e Sudeste,
como é o caso da Bombril. Outras penetram
com eficiência na periferia de grandes cida-
des, vendendo suas marcas no sistema por-
ta a porta. Maior empresa de alimentação
do mundo, a Nestlé lançou um projeto-pilo-
to nesse sentido em São Paulo, há três anos.
Deu tão certo que a experiência acabou es-
tendida para o Rio de Janeiro e o Nordeste.
Atenta às demandas populares, a Nestlé pas-

Para Gabriel Marcos Queiroz, da Made In Propaganda, de Bauru,
diversos segmentos já perceberam que vale a pena investir nas classes
C, D e E

sou a contratar profissionais oriundos das
classes C e D para sua área de marketing.
Vale lembrar que a alimentação representa
até 20% do orçamento familiar dessas ca-
madas.

Quem despertou de vez para essa fatia
de mercado foram as financeiras, muitas das
quais originadas de parcerias entre bancos
e grupos varejistas. A via do financiamento
tem se mostrado um dos caminhos mais cer-
tos para o lucro, uma vez que suas taxas de
inadimplência (l 0% a 15%) podem ser con-
sideradas baixas, se comparadas às regis-
tradas nas lojas de rua (25%). A disputa pela
fidelização do consumidor popular, envolven-
do vantagens tanto na associação quanto no
pagamento das prestações, tem sua razão de

ser. Enquanto as classes A e B procuram ex-
clusividade, os demais querem ser incluídos
- "poder comprar" - e não medem esforços
para se manter nesse patamar, pechinchan-
do e honrando suas dívidas. Quando encon-
tram facilidades que os satisfazem e são bem
tratados, os clientes de baixa renda não pen-
sam duas vezes em mexer no bolso.

Explorando o filão
Inseridas no mercado com maior capa-

cidade de consumo da América Latina, as
agências de publicidade do interior paulista
não perdem de vista a movimentação das
classes C, D e E. "De fato, podemos consta-
tar que essas pessoas estão ficando com di-
nheiro na mão. É por isso que hoje vemos
as concessionárias financiando veículos até
em 72 meses, com baixas prestações, algo
inédito tempos atrás", observa Luiz Henrique
Camargo, diretor de criação da Companhia
Santista de Publicidade. Na avaliação dele,
o risco desse tipo de financiamento é cada
vez menor. "Como não pode ficar devendo,
quem precisa de crédito faz questão de pa-
garem dia seus débitos. Por isso vale a pena
conceder esse tipo de facilidade, e o setor
automotivo está percebendo isso",
complementa, citando um ramo de atuação
da agência de Santos.

Dependendo do montante em jogo,
compensa até limpar o nome do compra-
dor endividado. "Se a quantia é pequena,
a concessionária banca para poder manter
os bons índices de vendas dos carros po-
pulares, pois suas receitas dependem bas-
tante do volume de vendagem. Atualmen-
te, as empresas não podem sobreviver a pe-
nas dos que têm muito dinheiro, e sua co-
municação externa reflete isso", avalia
Camargo. Segundo ele, instituições de en-
sino também estão revendo conceitos. "Tra-
balhamos com uma universidade que está
abrindo um curso virtual, reconhecido pelo
MEC, próprio para quem não tem condi-
ções de freqüentar as aulas. A pessoa pode
estudarem casa, de qualquer canto do Bra-
sil, ou numa sala com monitor, e ainda pa-
gar parcelado. Para a escola o custo é re-
duzido, pois não há gasto com manuten-
ção do campus e salas".

Na Base3 Comunicação Versátil, de
Campinas, o peso dos clientes voltados
às classes populares vem crescendo gra-
dativamente nos últimos quatro anos,
atingindo, hoje, 60% das contas. "Quem

se restringia aos públicos A e B está cri-
ando diferenciais para ampliar sua pe-
netração. Grande parte do varejo está
acordando para isso", diz Sérgio Peres,
diretor da agência. Facilidade de paga-
mento é a expressão-chave para conquis-
tar as novas vedetes do mercado consu-
midor. "Parcelamentos que ficavam em até
três vezes hoje se estendem a l 2, l 6 pres-
tações, alavancando a compra de apa-
relhos celulares, por exemplo. Se a en-
trada pode ser atrasada e o prazo dilata-
do, o preço final nem é o que mais im-
porta", conclui ele.

Para Gabriel Marcos Queiroz, diretor
de atendimento da Made In Propagan-
da, de Bauru, as classes populares já es-
tão na mira de uma gama de segmentos.
"Imobiliárias, indústrias, empresas vare-
jistas e do setor alimentício, todos que-
rem consumidores com poder de compra
e facilmente cativados, pois é mais fácil
manter um cliente do que conquistar ou-
tro". De acordo com ele, o acesso ao que
antes era considerado artigo de luxo está
cada vez maior. "Hoje, a chamada clas-
se média-baixa pode comprar um apare-
lho de DVD, cujo preço caiu vertiginosa-
mente em pouco tempo, sem falar na
maior possibilidade de parcelamento".
Queiroz ressalta que a preocupação do
marketing, nesse caso, é evitar rebuscar
a comunicação e fugir à realidade, para
não afastar o público. "Em suma, algo
bonito, mas não muito sofisticado".

Entre aqueles que ainda não traba-
lham com clientes de perfil popular, não
faltam planos para correr atrás dessa fa-
tia. "Pretendemos prospectar contas de
varejo e, para isso, estamos organizan-
do um departamento específico e contra-
tando pessoal. Sentimos que há deman-
da desse nicho de mercado, pois as agên-
cias estão avançando nesse rumo", ex-
plica Saulo Nunes Silva, diretor da
Preview Propaganda, de São José do Rio
Preto. 
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