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Não é à toa que o mercado, 
ao desenvolver suas ações es-
tratégicas (seja na indústria, no 
comércio, nos serviços ou nas 
empresas de comunicação), tem 
dado tanta atenção às classes 
socioeconômicas populares. É 
que elas estão comprando mais, 
bem mais do que há quatro anos 
— um refl exo real de movimen-
tação social entre as camadas 
menos favorecidas.

Ao longo do primeiro man-
dato do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, a expansão do 
consumo nas classes D e E atin-
giu crescimento de 11% em vo-
lume, com aumento de 35% do 
gasto médio com produtos não 
duráveis (alimentos, bebidas, 
higiene pessoal e limpeza), se-
gundo pesquisa da LatinPanel. 
Isso se deve, por exemplo, ao 
fato de 2,15 milhões de famí-
lias terem subido na pirâmide 
social, passando das classes 

Inclusão social que traz lucro
Classes D e E sofi sticam consumo no governo Lula, segundo pesquisa da LatinPanel que aponta aumento de 35% 
no gasto médio dessas famílias com itens não duráveis. Mercado está de olho nesta expansão do poder aquisitivo
Cláudia Bredarioli e Arnaldo Comin

No período analisado — de 
janeiro de 2003 a agosto de 2006 
—, este público ampliou de 21 
para 27 o número de produtos 
da cesta de compra padrão. No 
tocante à expectativa de con-
sumo para 2007, as classes D e 
E concentram seus sonhos na 
reforma da casa. Cerca de 29% 
apontaram este como o principal 
destino de recursos extras no 
próximo ano.

Para a diretora comercial 
da LatinPanel e coordenadora 
da pesquisa, Margareth Utimu-
ra, os reajustes reais do salário 
mínimo, o Bolsa-Família e o 
acesso ao crédito contribuíram 
para a evolução desse quadro. 
Ela pondera, contudo, que os 
mecanismos de financiamen-
to, especialmente o crédito 
consignado, trouxeram tam-
bém maior endividamento. 
“Agora esse endividamento 
vem diminuindo, ao mesmo 
tempo em que está mais lento 
o crescimento do consumo de 
bens duráveis”, diz.

Outro ponto que chama 
a atenção no estudo da La-
tinPanel é que todas as classes 
sociais estão comprando mais. 
A pesquisa mostra ainda que 
o consumidor também está 
experimentando mais marcas 
desconhecidas. Entretanto, 
dentre as líderes, 48% perde-
ram participação no mercado 
ao longo do período analisado.

A expansão do consumo en-
tre os mais pobres, porém, foi 
bem maior, se comparada à das 
outras faixas socioeconômicas. 
De janeiro de 2003 a agosto de 
2006, entre as classes D e E, 
a participação de domicílios 
compradores cresceu 15%, 
enquanto na classe C esse 
incremento foi de 10% e nas 
classes A e B, de 7%.

D e E para a C, apenas entre 
2005 e 2006. As classes D e 
E englobam famílias com ren-
dimento médio de até quatro 
salários mínimos e representam 
atualmente 39% da população 
brasileira, ante 44% no ano pas-
sado e 60% em 1994, antes do 

início do governo de Fernando 
Henrique Cardoso.

O estudo foi realizado com 
base na cesta semanal de com-
pras de 8,2 mil famílias, uma 
amostra correspondente a 82% 
da população domiciliar do Bra-
sil. Denominado O Consumidor 

na Era Lula, o levantamento 
também aponta a sofisticação 
dos itens consumidos por es-
ses estratos socioeconômicos, 
incluindo produtos como suco 
em pó, massa instantânea, caldo 
para tempero, salgadinhos e leite 
longa vida.

Text Box
Anúncio
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Norte e Nordeste
No Norte e Nordeste, onde 

há grande concentração de 
pessoas das classes C, D e E, 
essa percepção confirma-se 
com o recente boom de con-
sumo — que não vem apenas 
do Bolsa-Família. Uma série de 
fatores, como aumento real do 
salário mínimo, bons acordos 
sindicais e a expansão do cré-
dito tiveram impacto altamente 
positivo no varejo local neste 
ano nas duas regiões.

De acordo com estudo da 
consultoria econômica Gouvêa 
de Souza & MD, o comércio nor-
destino terá um incremento nas 
vendas de 9,8%, superando em 
mais de 100% a média nacional, 
de 4,5%. No Norte, o crescimen-
to chegará a 11,2%, um resultado 
diametralmente oposto ao da 
região Sul, cujo aumento no vo-
lume previsto é de apenas 0,8%. 
O trabalho da consultoria, intitu-

Ter sucesso ao focar ações 
para o público popular requer 
resistir aos apelos e à facilidade 
de desenvolver produtos mais 
baratos que tenham obtido 
sucesso com as classes A e B. 
Isso pede atenção às diferenças 
cognitivas presentes entre as 
camadas sociais, já que quem 
produz — especialmente os 
executivos que tomam decisões 
nessas instâncias produtoras 
— difi cilmente tem as mesmas 
percepções ou divide os mes-
mos processos receptivos de 
seus interlocutores, de níveis 
socioeconômicos mais baixos.

“É possível e necessário 
adotar uma estética bonita e 
sofi sticada, que seja inteligível 
para a parcela mais pobre da 
população. É inadmissível fazer 
esse público perceber que é 
tratado como pobre”, comenta 
Luciana Aguiar, sócia-diretora 
do Data Popular. “O maior erro 
está em infantilizar a linguagem 
e, nesse processo de olhar para 
a simplifi cação, deixar de fora 
situações distintas de uso”, 
completa.

Um dos principais fatores 
que definem essas diferentes 
percepções é o nível educacional. 
Luciana explica, exemplifi cando, 
que um jovem de classe alta com 

Como acertar no alvo com 
o público de baixa renda

20 anos tem, em média, 12 anos de 
escolaridade, enquanto na classe C 
essa média é de 7 anos e, na D, de 5 
anos. “Até mesmo as compreensões 
sobre uma promoção, por exemplo, 
são distintas, porque quem não 
estudou tem mais difi culdade para 
entender uma tabela ou um gráfi co. 
E não haveria como não ser de outra 
forma”, reforça.

Daí os diferentes conceitos a 
serem aplicados nos processos de 
desenvolvimento de novos produtos 
— e, conseqüentemente, de comu-
nicação — para cada um desses pú-
blicos. Nas classes A e B, o desafi o é 
tornar o consumidor fi el, oferecendo 
exclusividade. Na C está a questão 
da customização, que envolve a rela-
ção entre custo e benefício. E, para 
as classes D e E, ainda está presente 
o problema do acesso aos bens, já 
que, mesmo com crescimento do 
poder aquisitivo, muitos ainda têm 
carência de itens básicos.

O público das camadas popu-
lares tenta equacionar as relações 
entre qualidade e preço dos pro-
dutos e conseguir fazer render 
o orçamento curto. Está sempre 
atento às oportunidades, e 60% dele 
compartilha as dicas de compra com 
seus conhecidos. Eles vão mais ve-
zes aos pontos-de-venda, procuram 
variedade de marcas e produtos, de 
boa qualidade, assim como um rela-

cionamento cordial e de confi an-
ça. E é a partir desse cenário que 
a pesquisa do LatinPanel conclui 
que “vai assumir as primeiras 
posições no mercado quem for o 
primeiro nas classes populares”, 
cujo consumo é ascendente, 
dentro desses critérios.

Mais segmentação
Segundo Dennis Giacomet-

ti, presidente da Giacometti 
Propaganda e Arquitetura de 
Negócios, para além dos níveis 
socioeconômicos é preciso aten-
ção às tribos que formam cada 
uma dessas classes. “Há estudos 
que apontam, por exemplo, 
mais de 16 tribos somente na 
classe C”, diz.

Daí a explicação para dados 
como o levantado pela própria 
Giacometti de que as pessoas 
das camadas A e B são maio-
ria entre os consumidores da 
popular rua de comércio 25 de 
Março, no centro de São Paulo. 
Quer dizer, há nessas classes 
quem só freqüente locais de 
compra sofi sticados e também 
um público que quer produtos 
populares e preços baixos. “É 
difícil agradar de maneira homo-
gênea todos as pessoas da classe 
A até a C. Segmentar é impres-
cindível”, reforça Giacometti. (CB)

Quem é o consumidor popularQuem é o consumidor popular

• ganha de 0 a 10 salários mínimos

• representa 87% da população brasileira e tem R$ 3.500 de renda familiar

• gasta 30% do orçamento com alimentação

• constitui 53% da massa de renda

• movimentará, em 2006, R$ 512 bilhões. Em 2005, esse valor foi de R$ 500 bilhões

• detém 71% do consumo de 65 categorias

• segmentos de consumo em crescimento: leites e derivados, fraldas descartáveis, brinquedos, educação,                   

                produtos fi nanceiros, itens de higiene pessoal e beleza, computadores, celulares e outros eletroeletrônicos

• principal sonho de consumo: casa própria, seguida por automóvel

• 41,5% têm menos de 20 anos

•estudou em média 6 anos

• 88% não têm curso superior

• abrange um mercado maior que o de Argentina, Chile e Uruguai juntos

Fonte: Data Popular

lado Comportamento Futuro do 
Varejo, toma por base a Pesquisa 
Mensal do Comércio, do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatís-
tica (IBGE).

De acordo com o economis-
ta-chefe da Gouvêa de Souza, 
Maurício Moura, o Bolsa-Família 
explica apenas parte do aumento 
da renda da população. “O salá-
rio mínimo subiu 13%, 5 pontos 
porcentuais acima da infl ação, e 
85% dos acordos salariais foram 
superiores à alta dos preços no 
mesmo período”, destaca. Some-
se o acesso facilitado ao crédito 
com os empréstimos consig-
nados. Como resultado, houve 
um efeito cascata que atingiu 
diversos itens de consumo. As 
vendas de artigos de informática, 
por exemplo, cresceram 50% no 
Nordeste neste ano em relação 
a 2005, e de material de cons-
trução tiveram acréscimo de 
6%, contra 3% do resto do País. 

“Esse resultado deve ser ainda 
maior em 2007, caso o governo 
realmente regulamente uma 
linha de crédito específi ca para 
habitação”, prossegue Moura.

Os itens mais essenciais, 
como era esperado, foram os que 
melhor reagiram. “Verifi camos 
que os setores de alimentos, be-
bidas e higiene, em geral, foram 
os que mais se benefi ciaram”, diz 
Marco Aurélio Lima, gerente de 
atendimento da consultoria GFK 
Indicator, que realiza uma série 
de estudos específi cos relaciona-
dos ao mercado de varejo. “Al-
guns produtos tiveram altas mais 
marcantes, como refrigerantes, 

farinha de mandioca e açúcar. A 
partir desse primeiro movimento 
é provável que os segmentos de 
maior valor agregado, como o de 
eletrodomésticos, peguem caro-
na e cresçam também”, acres-
centa o consultor. A Gouvêa de 
Souza já detectou essa tendência 
no Nordeste: as vendas de mó-
veis e eletrodomésticos subiram 
15%, enquanto a média nacional 
fi cou em 10%.

Na opinião de Maurício Mou-
ra, esse bom momento do varejo 
— que na região Nordeste foi 
ainda mais positivo para o pe-
queno comércio em virtude do 
impacto direto das políticas de 
governo em cidades do interior 
— vai depender da capacidade 
de crescimento da economia. 
“A nossa previsão é de que o 
PIB cresça de 3% a 3,5% em 
2007, o que é muito pouco para 
sustentar os resultados desse 
ano. O aumento do consumo 
só será mantido se o governo 
conseguir gerar mais empregos 
e assegurar mais investimentos, 
tanto públicos quanto privados”, 
analisa o economista.

Experiência
Mas nem só no Norte e Nor-

deste estão os focos de ação 
para as classes populares no 
varejo. O Grupo Pão de Açúcar, 
por exemplo, intensificou sua 

estratégia nessa seara com as 
marcas CompreBem e Sendas 
a partir do fi m da década de 90, 
com um agressivo programa de 
aquisição de redes com atuação 
em bairros populosos. Entre as 
empresas compradas, a de maior 
destaque — em razão do tama-
nho e faturamento — foi a rede 
Barateiro, em 1998.

Dentro dessa estratégia vol-
tada para as camadas C, D, e E, 
a companhia realizou uma série 
de estudos capazes de revelar 
mais sobre o perfi l e as necessi-
dades do consumidor da classe 
popular brasileira. Os resulta-
dos apontaram a importância 
de focar as ações nas donas de 
casa, com mais de 25 anos, que 
exercem um papel fundamental 
na administração do lar. Foram 
mais de 40 pesquisas, envol-
vendo cerca de 30 mil pessoas. 
A mais emblemática e inédita 
no País foi a Semana Popular: 
um estudo antropológico que 
levou os executivos da rede a 
passar uma semana na casa de 
um grupo de consumidores de 
classe C. Confi rmando dados 
de outros levantamentos, este 
apontou que o público de baixa 
renda valoriza as marcas e os 
produtos de boa qualidade e 
menciona a boa compra como 
resultado do equilíbrio de pre-
ço e qualidade.
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