
O mercado e o varejo na baixa renda
Desafios e oportunidades

Pesquisando a classe de baixa renda in loco nas lojas, estudiosos do varejo
percebem tendências de consumo e com elas boas oportunidades de negócio
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.o analisarmos o
mercado brasileiro, é essencial entender-
mos o potencial, a lógica e as característi-
cas do mercado de baixa renda e, portanto,
do consumidor de baixa renda. Pesquisas
que realizamos em 2005, no Centro de Ex-
celência do Varejo na FGV, especialmente

na cidade de São Paulo, em bairros da zona
Leste e Sul, nos proporcionaram entender
um pouco mais o que pensa esse consumi-
dor. Também destacaremos um elenco de
considerações e sugestões, nas áreas de lo-
calização, mix de produtos, ambiente de
loja, atendimento e comunicação, para que



Consumidor

empresas supermercadistas consigam atin-
gir este segmento da população com estra-
tégias adequadas às características e pecu-
liaridades deste consumidor.

Mas, antes, é preciso entender como se
encontra hoje esse segmento de mercado.
Como o quadro indica, 76% do total de do-
micílios brasileiros apresenta renda inferior a
dez salários mínimos. Esse contingente
populacional é responsável, por exemplo, por
54% do potencial do mercado de alimenta-
ção no domicílio. Ou seja: não atender ade-
quadamente a essa população é estar fora da
maior parte do mercado.

Percebe-se que as grandes redes de su-
permercados vêm enfrentando dificuldades
para adequar suas estratégias e desenvolver
formatos varejistas que sejam atraentes para
esses segmentos. As pequenas lojas ainda têm
um forte apelo junto à baixa renda, com uma
proposta de valor mais próxima a suas ne-
cessidades. O gráfico ilustra bem este ponto:
enquanto as cinco maiores cadeias de super-

mercados representam 18% das compras de
alimentos para as classes A/B, nas classes D/
E esta representatividade cai para 4%.

Em 2005, o Centro de Excelência em
Varejo (GVCev) da Escola de Administra-
ção de Empresas de São Paulo (EAESP), da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizou
uma pesquisa em um dos bairros mais po-
bres da cidade de São Paulo e investigou a
imagem e o comportamento do consumi-
dor em relação a três varejistas de alimen-
tos. Escolhemos uma região, onde em um
raio de 500 metros estão localizados não
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apenas alguns dos novos formatos de su-
permercados desenvolvidos para a baixa
renda, mas que conta também com a pre-
sença de supermercado que teve sua ori-
gem na região. Foram realizadas diversas
entrevistas em profundidade e duas discus-
sões em grupo com consumidoras de baixa
renda (renda familiar entre R$ 600 e R$
1.200 mensais). As três lojas foram exaus-
tivamente visitadas e observadas pelos au-
tores, e também por consultores especia-
listas em varejo e em visual merchandising1.

Quando se pensa em baixa renda, a ima-
gem de preços baixos surge como um ingredi-
ente fundamental para garantir o sucesso dos
supermercados que atuam nesse segmento,
além de outros fatores que devem ser levados
em conta, como os apontados a seguir.

Localização
A localização sempre é um ponto crítico

para todo varejista. Na baixa renda, esse fator
ganha ainda maior relevância. O baixo índice
de penetração de automóveis nessa popula-
ção torna sua locomoção limitada. Assim, as
alternativas do consumidor de baixa renda fi-
cam restritas pela facilidade de acesso.

Para pequenos volumes de compras, os
consumidores mostram forte preferência para
comprar em lojas menores mais próximas de
sua residência. Isso acontece porque, para o con-
sumidor de baixa renda, a locomoção representa
um gasto relativamente alto em relação ao seu
ganho e caso não faça um volume muito alto
de compras o custo do deslocamento pode não
compensar as economias que poderiam encon-
trar nas lojas maiores. Assim, observa-se gran-

de quantidade de pequenos mercadinhos, es-
palhados nas regiões de baixa renda.

Outro fator que explica o favorecimento
das pequenas lojas perto das residências dos
consumidores de baixa renda é o crédito in-
formal concedido pelo pequeno varejo, o que
permite que possam consumir produtos mes-
mo quando não têm o dinheiro ou condições
de ter um crédito formal.

Semelhante ao que ocorre para os ma-
gazines ou varejistas de não-alimentos, os su-
permercados de porte médio ou grande que
pretendam servir ao mercado de baixa renda
encontram localização adequada junto aos
pólos comerciais de rua. Devido ao baixo ín-
dice de posse de carro na baixa renda, esses
pólos têm se desenvolvido ao longo de cor-
redores de transporte coletivo, ou em torno
dos terminais de ônibus.

Um dos erros mais freqüentes dos super-
mercados que se instalam nessas regiões é se
localizarem recuados da calçada, para oferece-
rem um estacionamento na frente da loja. Es-
sas lojas, equivocadamente, reproduzem os
paradigmas adequados à classe média, pois pri-
vilegiam o cliente motorizado, em detrimento
da comodidade e preferência da maioria dos
clientes que fazem compras a pé. A preferência
desses clientes é poder acessar a loja diretamente
da calçada, como conseguem fazer na maioria
das demais lojas localizadas nos pólos comerci-
ais de rua. Não é apenas o incômodo físico que
esse tipo de localização recuada provoca, mas
também um desconforto psicológico, pois si-
naliza para o extremamente sensível cliente de
baixa renda (esse cliente sente grande vergo-
nha em ser pobre) que essa loja dá preferência
aos clientes de renda mais alta.

Mix de produtos
Alguns aspectos devem ser ressaltados

em relação ao mix de produtos. Primeiramen-
te, este consumidor é fiel às marcas. A baixa
renda não pode errar e, por isso, em diversas
categorias prefere comprar as marcas líderes
com a certeza do desempenho do produto.
Além disso, as marcas líderes são símbolos
de status e ao mesmo tempo servem como
referência de preços.



Consumidor

Por outro lado, as marcas de segunda li-
nha permitem que o consumidor ampliem
sua cesta de compras. Mas sua preocupação
com a qualidade é uma constante que
permeia seu processo de compra. Assim, é
importante que o varejista tenha tanto um
bom mix de marcas líderes que ajudam a va-
lorizar o cliente na loja, mas também marcas
de segunda linha, que muitas vezes facilitam
o cliente a ter acesso a certos produtos.

Ambiente de loja
A ambientação de loja é um aspecto que

exerce enorme importância nos sentimentos
que a experiência de compra desperta nos
clientes. O momento da compra é uma das
raras ocasiões em que o consumidor de baixa
renda experimenta um sentimento de poder
e de inserção social. Para que esta sensação
se fortaleça, o ambiente da loja deve ser agra-
dável e demonstrar que o varejista acredita e
confia nesse consumidor.

Além disso, o ambiente da loja deve es-
tar alinhado com as características do con-
sumidor. Nas lojas direcionadas para a baixa
renda, as cores utilizadas geralmente são mais
fortes, e há uma intensa sinalização visual
de produtos em promoção. Um ponto im-
portante a destacar é o efeito da fartura na
exposição dos produtos. A fartura, conside-
rada um valor para esse segmento, cria uma
sensação de alegria e vitalidade, além de pro-
duzir uma percepção de baixos preços.

Atendimento
A cultura popular brasileira valoriza o

contato face a face. Este é um dos princi-
pais motivos que explicam a importância do
atendimento pessoal nesse segmento. O re-
lacionamento pessoal é a base para a identi-
ficação do consumidor com a loja. Mesmo
em lojas de auto-serviço, o consumidor quer
ter a percepção de que pode solucionar qual-
quer dúvida com um funcionário e que será
bem atendido. Outro ponto que explica a
importância do atendimento é o fato deste
consumidor se sentir discriminado por ser
pobre. Sentir-se respeitado torna-se uma das
maiores necessidades desse consumidor. Os

momentos da compra e do consumo são ex-
periências fundamentais para o reforço de
sua auto-estima. Por meio do consumo ele
se percebe ascendendo socialmente. Este é
o momento em que ele está sendo servido e
não está servindo ninguém. E é por isso que
ele se sente merecedor de receber o melhor
atendimento possível.

Comunicação
O baixo nível de educação e a alfabetiza-

ção deficiente são características do consumi-
dor de baixa renda. Para facilitar a leitura, a co-
municação visual deve ser feita com letras gran-
des e sempre que possível utilizar figuras. Ao
anunciar uma oferta de preços de um produto,
uma boa prática é a utilização da própria emba-
lagem do produto para ajudar o cliente a iden-
tificar o produto que está sendo ofertado.

A comunicação voltada para este seg-
mento deve ser clara e simples. A propagan-
da, por exemplo, não deve usar simbologias
ou argumentos abstratos, por serem de difí-
cil compreensão para esse segmento. Outra
prática comum é a utilização de repetições
para se comunicar com este segmento. O
exemplo clássico dessa prática é o apresen-
tador Silvio Santos, que consegue entreter e
se comunicar muito bem com esta popula-
ção, ao repetir, em uma mesma frase, várias
vezes a mesma palavra.

Representando mais de 50% da deman-
da de mercado de alimentos, o segmento de
baixa renda vem recebendo crescente aten-
ção por parte das empresas brasileiras ligadas
ao varejo de massa. Desenvolver estratégias
vencedoras para atingir essa população não é
fácil. Além do preço competitivo, questões
como localização, comunicação, ambiente de
loja, mix de produtos e atendimento devem
ser trabalhadas de forma integrada e direcio-
nadas para atender as necessidades da baixa
renda. Para isso a empresa deverá desenvolver
o correto entendimento das características e
necessidades desse consumidor. As estratégi-
as da empresa devem estar alinhadas com as
expectativas desse mercado e devem estar
integradas de forma a oferecer a esse consu-
midor a melhor relação benefício-custo.



Conclusão
Jovem ou velho, rico ou pobre, o con-

sumidor sempre está imerso em suas emo-
ções quando está escolhendo para comprar,
e tem mais sucesso quem souber explorar
bem esse momento mágico. É consenso de
que é preciso transformar a compra num
momento de prazer, com praticidade, sim-
plicidade e, principalmente, transparência
nas relações de consumo.

Ao mesmo tempo em que propicia um
ambiente vendedor, o ponto-de-venda pre-
cisa exalar emoção, criatividade, sensações,
promover entretenimento, criar ambientação
confortável, com iluminação adequada. O
consumidor pede uma loja mais acolhedora,
seja ele da classe média ou da classe baixa.

Num mercado em que todos se aperfeiço-
am e começam a parecer iguais e onde o preço
está bem mais padronizado, pela estabilidade
econômica e até pela deflação do momento
econômico atual, a opção é se diferenciar.

Detalhes da operação, como ter ou não

empacotador, manobrista e até recepcionis-
ta na loja, podem fazer a diferença na hora
de conquistar o cliente. Mas higiene e limpe-
za, atendimento atencioso e uma boa políti-
ca de produtos/preços são básicos nesta ta-
refa. É preciso fazer a lição de casa, sempre.

Como praticamente todos os tipos de
varejo estão automatizando processos e as
tecnologias estão muito acessíveis a todos,
o diferencial é o ser humano, o sorriso, a
música que relaxa, o contato com gente no
açougue, na padaria. Tudo bem ao gosto do
consumidor brasileiro.

Um consumidor que está otimista para
2007. Recente pesquisa da LatinPanel mos-
tra que 50% dos consumidores acreditam que
a economia do País estará melhor/muito
melhor no próximo ano. Já 77% deles acredi-
tam que a sua situação estará melhor/muito
melhor. E esse otimismo todo deve revelar
um ótimo futuro para o setor de supermerca-
dos em termos de vendas. É preciso também
acreditar e se preparar para esse futuro.

Text Box
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