
Como a indústria aprendeu a lidar com os
consumidores de baixa renda, que formam
87% da população e movimentam um
mercado de R$ 512 bilhões ao ano
Por Darcio Oliveira

Amaior prova de que o consumidor de baixa renda
entrou de vez no vocabulário das grandes empre-
sas está na forma como os executivos dessas com-
panhias se referem a eles: shoppers. Não mais con-

sumidores, nem clientes, nem fregueses, mas, sim, shop-
pers. Chique, não? Anglicismos à parte, o fato é que a
grande indústria descobriu o que os mercadinhos já ha-
viam visto há muito tempo: não dá para ser feliz no Brasil
sem vender para esta casta que representa 87% da po-
pulação, tem renda familiar mensal de até R$ 3,5 mil e

movimenta um mercado de R$ 512 bi-
lhões, segundo pesquisa do Instituto
Data Popular. Isso explica, por exem-
plo, por que executivos da John-
son&Johnson deixaram os ar-condicio-
nados de seus escritórios para fazer vi-
sitas periódicas a bairros pobres nas
periferias brasileiras. O objetivo era
entender melhor os hábitos de compra
desse consumidor e desenvolver pro-
dutos e estratégias para conquistá-lo.
O resultado foi um considerável au-
mento de vendas na divisão de consu-
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mo. Em 2005, as receitas da J&J atingi-
ram R$ 1,4 bilhão, 17% em relação ao
ano anterior. Grande parte, graças às
compras das classes C,D e E.

Ao focarem na base da pirâmide,
sem deixar o topo, as multinacionais es-
pelham, na verdade, o que as urnas
vêm mostrando neste mês de outubro:
existem dois Brasis - o do Centro-Oes-
te, Sudeste e Sul e outro no Norte e
Nordeste. Dito na linguagem do consu-
midor de baixa renda, existe o Brasil do
Alckmin e o do Lula. E as empresas
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querem vender para os dois. O do Lula,
aprovado por 49% dos eleitores, vive,
em boa parte dos casos, do salário míni-
mo e do Bolsa Família. Estes talvez se-
jam os grandes responsáveis pela ex-
plosão do consumo popular. O aumento
recorde do salário mínimo e a inclusão
de mais de três milhões de
famílias no programa de
transferência- de renda do
governo forraram um pou-
co mais o bolso do brasilei-
ro. Dados da recém-divul-
gada Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio
(PNAD) de 2005 revelam
aumento de 4,6% na -renda
média real do trabalhador.
E, segundo o IBGE, de 2004 para 2005,
os 50% 'ocupados' com as menores re-
munerações tiveram ganho real de
6,6%. Multiplique o ganho real por
milhões de brasileiros e entenda
por que o mercado de produtos
voltados à classes C,D e E deverá
"crescer" R$ 12 bilhões neste
ano em comparação a 2005.

É nesse efeito Lula que a indústria
está de olho. E agora com a vantagem
de conhecer melhor o chão em que está
pisando. "Antes, a maioria das empre-
sas acreditava que era só desenvolver
um produto mais baratinho para con-

quistar o coração da dona-de-casa de
baixa renda", diz Renato Meirelles, di-
retor do Data Popular. "Mas esses con-
sumidores são mais fiéis à determinada
marca ou fabricante do que os de clas-
ses mais altas." O fenômeno tem
uma explicação simples: com o
orçamento apertado, a dona-de-
casa das classes mais baixas não
pode errar. E em algumas categorias
ela faz questão de ter a marca líder ou
pelo menos uma submarca da empresa
líder. A Unilever foi uma das primeiras
a detectar que sua força no segmento
de sabão em pó também era sentida
pela base da pirâmide. A fabricante do

OMO decidiu criar, principalmente
para a região Nordeste (a mais benefi-
ciada pelos programas de renda do go-
verno), a marca ALA. Com quatro
anos de mercado, ela se tornou a líder
de vendas na categoria popular. "Fize-
mos pesquisas locais para desenvolver
esse produto. As consumidoras pediam
um sabão em pó que rendesse mais,
com um bom perfume e uma embala-
gem resistente", conta Adriana Mura-
tore, gerente da Unilever. A última
exigência, a da embalagem resistente,
tem uma explicação: nos bairros mais
carentes muitas donas-de-casa lavam

suas roupas à beira do rio. E o pacote
de sabão, invariavelmente, cai na água.
O tradicional papelão, portanto, não
resistia à prática e foi substituído por
um invólucro de plástico. Outra medi-
da foi distribuir o produto por meio de
Kombis "envelopadas" com o logotipo
do ALA. Foi o marketing perfeito
para uma população acostumada a
comprar produtos de limpeza na cami-
nhonete de um vendedor autônomo.
Além disso, com as Kombis, a Unile-
ver leva seus produtos a regiões de di-
fícil acesso para veículos maiores.

Pequenas alterações (no formato ou
na composição) para baratear ícones de

mercado têm surtido efei-
to nos mercadinhos espa-
lhados pelo País. Desde
que criou uma nova ver-
são do absorvente Sempre
Livre, a R$ 2,10, a John-
son e Johnson viu o produ-
to alcançar 7% de partici-
pação de mercado em ape-
nas um ano (setembro de
2005 a agosto de 2006). As

vendas de seu tradicional xampu infan-
til, com preço reduzido em 30%, tam-
bém cresceram 150%, e o mesmo acon-
teceu com o hidratante Soft Lotion.
Mais barato, ele apresentou aumento
de 400% nas vendas e atingiu 12% de
participação no mercado. "A Johnson
era uma fabricante de produtos vol-
tados às classes A e B. Hoje, somos
uma empresa para os dois Brasis,
aquele que compra nossa linha fran-
cesa ROC, de produtos para pele, e
o que compra o Sempre Livre a R$
2,10", diz Maria Eduarda Kertesz, di-
retora de marketing da Johnson Brasil.
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Detectados os anseios do novo seg-
mento, a J&J precisava ajustar sua dis-
tribuição e ser mais visível ao povão.
Para os mercadinhos, desenvolveu o
que Maria Eduarda chama de kit Ar-
rastão - uma cesta especial de produtos
prioritários entregue apenas no peque-
no varejo. E, para aumentar a visi-
bilidade, criou um show de TV em
parceria com Silvio Santos e um
quadro no programa Ana Maria
Braga. Ao todo, gastou R$ 55 milhões
nos dois projetos. A empresa também
espalhou pelas principais capitais o que
Maria Eduarda define como lojas Pop
up. Traduzindo: quiosques de venda em
locais de grande movimentação popu-
lar, entre os quais o Poupa Tempo, em
São Paulo, e a Super Casas Bahia.

Foi também para o público que fre-
qüenta o Poupa Tempo e as Casas Ba-
hia que a BSH Continental alterou o
design de seus fogões. Promoveu mu-
danças simples, como a adoção de bo-
tões frontais removíveis para facilitar a
limpeza do eletrodoméstico - feita, nas
classes mais populares, pela própria
dona-de-casa. Além do novo desenho, a
linha de fogões ganhou mudanças pon-
tuais na manufatura, como a redução
dos pontos de solda na grade superior
do eletrodoméstico. Com isso, a empre-
sa conseguiu reduzir em 3% o preço fi-
nal do produto. O consumidor aprovou:
no primeiro semestre deste ano, seus
fogões abocanharam 21% do mercado
nacional, estimado em 4,5 milhões de
unidades. No mesmo período do ano
passado, a participação da Continental
era de 19%. A Danone foi outra que re-
forçou a presença de seu Danoninho no
segmento de baixa renda, incorporan-

do uma prática bem familiar a esse pú-
blico: a venda picada. Além da bande-
ja com oito unidades, lançou uma
versão com dois potinhos e, numa
estratégia inédita, desenhou o
preço do produto na embalagem:
R$ 0,79. Na verdade não houve redu-
ção de preço. A bandeja com oito unida-
des custa R$ 3,10. Se fosse possível se-
pará-la em pares, as duas unidades sai-
riam por R$ 0,77. Só que as grandes re-
des de varejo não quebram embala-
gens. Mas as pequenas, sim. E, quando
o fazem, colocam na etiqueta margens
estratosféricas: dois danoninhos che-
gam a custar R$ 1,20. Com a medida, a
Danone evitou abusos e mostrou ao
consumidor mais pobre que o petit-
suisse pode fazer parte de sua lista. Em
um ano, aumentou as vendas em 20%.
Hoje, os brasileiros compram mais de
27 milhões de Danoninhos ao ano.

Indústria atenta, varejo mais ainda.
Não foi por acaso que as grandes redes
de supermercados resolveram investir
em versões mais populares. O Carre-
four tem o Dia%. O Wal-Mart lançou o
Todo Dia e, após a compra do Bom Pre-
ço, agregou a rede Balaio e Mini Bom
Preço ao seu portfólio. A idéia agora é
colocar em todas as lojas de baixa ren-
da ( são 17 atualmente) a bandeira
Todo Dia e abrir 12 unidades nesse
segmento em 2007. "A dona-de- casa
de baixa renda não gosta de hipermer-
cados. A tentação é muito grande",
afirma a antropóloga Luciana Aguiar,
sócia do Instituto Data Popular. "Por
isso, ela prefere os mercadinhos. Ne-
les, faz compras picadas, conhece o
dono, pendura a conta e se sente mais
à vontade." A indústria e o grande va-
rejo descobriram, enfim, que o Brasil é
um imenso mercadinho. 

Text Box
Fonte: IstoÉ Dinheiro, n.473, p.28-31, 11 out. 2006.




