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Com um mercado consumidor formado por

uma maioria de pessoas de baixo poder

aquisitivo, mas com hábitos próprios de

consumo, a Região Nordeste atrai indús-

trias que têm produtos específicos e em-

balagens direcionadas para essa região

Distribuição

No Nordeste, há um mercado em que
os consumidores têm hábitos de consu-
mo próprios e necessidade de produtos
oferecidos em embalagens menores, por
causa do baixo poder aquisitivo da po-
pulação, mas que são os mesmos con-
sumidores que fazem a economia girar
quando há um incremento na renda. De
olho nesse mercado, uma série de indús-
trias está descobrindo como tirar provei-



to do cenário favorável da região, tanto para
aumentar seu faturamento como para expan-
dir sua área de atuação. "A descentralização
da atividade industrial nas grandes cidades,
outrora industriais, aconteceu por causa da
violência, do transporte precário e do péssi-
mo fornecimento de serviços básicos de que
essas empresas precisavam para manter sua
atividade produtiva, como o de energia elé-
trica. Por isso, a Região Nordeste acaba re-
cebendo investimento de certo tipo de indús-
trias", argumenta Nilo Lopes de Macedo, eco-
nomista e consultor de comércio varejista do
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística
(IBGE).

Nessa região, 71% das pessoas pertencem
às classes D e E, enquanto a média nacional
é de 43%. Os domicílios com quatro ou mais
pessoas somam 61% da população, contra
54% na média do Brasil, e 27% das donas
de casa têm menos de 30 anos, quando a
média do País fica em 23%. "É uma região
onde predominam os domicílios com maior
número de pessoas, mas em que os respon-
sáveis são indivíduos mais jovens. Isso signi-
fica que o perfil geral do consumo não muda,
mas há uma necessidade de embalagens
menores porque há mais pessoas em casa e
menos dinheiro no bolso", explica Olegário
Araújo, gerente de Atendimento da Nielsen.

Aliás, o tamanho da embalagem é o fator
mais importante que os consumidores nor-
destinos levam em conta na hora da compra,
pois está diretamente ligado ao desembolso
em uma área onde a renda per capita é me-
nor. Em segundo lugar, diz a Nielsen, está a
credibilidade, pois esses consumidores com-
pram aquilo em que acreditam. "Em 63% dos
casos, os consumidores da Região Nordes-
te compram a mesma coisa, e o fazem por
causa da disponibilidade da renda; eles não
podem arriscar muito", informa Araújo.

A Kraft Foods, que opera sete fábricas no
Brasil, abriu uma unidade fabril em Recife,
em Pernambuco, para atender o consumidor
de maneira customizada e uniforme na Re-
gião Nordeste. Com o biscoito Trakinas em
embalagem de 140 g, quando o normal é de
160 g, a empresa conseguiu aumentar sua

participação no
mercado da re-
gião. "Com uma
gramatura me-
nor e um preço
que sai, no máxi-
mo, por R$ 1 para
o consumidor final, o
produto, lançado em setem-
bro de 2006, passou de 0,3% de participa-
ção para 2%. Tudo isso porque houve uma
adequação do produto e do preço ao perfil
de consumo local", diz Márcio Salvadego, di-
retor da unidade comercial da Região Nor-
deste da Kraft Foods.

Com a unidade de vendas, marketing e fi-
nanças suportando a operação local, a Kraft
Foods planeja alcançar dois dígitos de cres-
cimento por ano nas Regiões Norte e Nor-
deste e aumentar sua participação nas ven-
das nas categorias de bebidas, bombons e
snacks. A empresa também sente o impacto
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da melhoria do consumo na
região dos bombons Sonho de
Valsa, cujas vendas estão em
42% na categoria. "A partir do
momento em que colocamos
o marketing de maneira uni-
forme na região, podemos for-
talecer os produtos de manei-
ra customizada e capturar ra-
pidamente as unidades de
mercado", afirma Salvadego.

A Procter&Gamble perce-
beu a necessidade de dispor
de uma comunicação especí-
f ica e de ter o foco voltado
para produtos direcionados às
Regiões Norte e o Nordeste.
A partir daí, criou uma estra-
tégia diferenciada para o apa-
relho descartável Gillette
Prestobarba UltraGrip. "Em
todo o Brasil, a marca Presto-
barba é líder de mercado. So-
mente no Norte/Nordeste é
que a marca líder é o Probak,
também da P&G. Com base
nisso, fizemos diversas pes-

quisas para enten-
der o consumi-

dor local,
suas ne-
c e s s i d a -

des, e definimos uma estraté-
gia diferente. Os consumido-
res das duas regiões buscam
os benefícios da lâmina de
barbear descartável, mas não
têm disponibilidade financeira
para comprar um produto
mais caro. O Prestobarba Ul-
traGrip tem uma equação de
valor que atende à necessida-
de local desse produto", diz
Rodrigo Finotti, gerente de
Marketing de Prestobarba.

Para conseguir aumentar
sua participação na Região
Nordeste, a P&G desenvolveu
um plano de mídia específico
para essa região, com mensa-
gens comerciais apresenta-
das em linguagem regional e
com apelo emocional, além de
patrocinar o Trem do Forró,
em Recife/PE. Com isso, de
acordo com a Nielsen, o pro-
duto passou a representar
51% do consumo de Presto-
barba no mercado nordestino.

A Unilever lançou produtos
para os consumidores de baixa
renda na década de 1990,
quando um grupo de gerentes
da empresa, orientados por

uma socióloga, passou uma tem-
porada na Região Nordeste
para entender os hábitos dos
consumidores. Dessa iniciativa,
surgiu o detergente em pó Ala,
comercializado nessa região.
Atualmente, a Ala é a segunda
marca mais consumida no Nor-
deste, com 24,5% de participa-
ção nas Regiões Norte e Nor-
deste. Depois do lançamento de
Ala, a empresa investiu em ou-
tras linhas de produtos para esse
segmento, com as marcas Re-
xona Compact, de desodoran-
tes, Suave, de produtos para os
cabelos, Surf, de detergentes
em pó, e Kibon, de sorvetes. Atu-
almente, a Rexona Compact tem
8,8% de participação na Região
Nordeste, enquanto o Suave tem
7,8%. Na marca Kibon, a empre-
sa tem os picolés Fruttare e pote
de 2 litros, no sabor Cajá, feito
com exclusividade para a região.
Atualmente, das 27 categorias
em que atua no Nordeste, a Uni-
lever é líder em 15, ou seja, tem
participação de 56%.

A Nestlé foi uma das indústri-
as que reconheceram na Região
Nordeste uma ótima oportunida-
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de de direcionar a produção para
o consumidor de baixa renda,
além de colocar em prática a es-
tratégia de regionalização da em-
presa, A Região Nordeste repre-
senta 37% dos negócios da com-
panhia, e a fábrica, localizada em
Feira de Santana/BA, a 27a da
empresa no Brasil, foi inaugura-
da há oito meses, tem 45 mil m2,
capacidade produtiva de 40 mil
toneladas por ano e um Centro
de Distribuição anexo.

O investimento inicial nessa
unidade foi de R$ 100 mi-
lhões. Na fábrica, são produ-
zidos vários produtos, com
destaque para o lámen, que é
muito consumido na Região
Nordeste. A empresa tem ca-
pacidade para produzir 15 mil
toneladas/ano de lámen nes-
sa unidade. Leite em pó e cal-
do em cubo, produtos bastan-
te consumidos na região, tam-
bém são produzidos no local.
"A fábrica gera uma receita de
R$ 25 milhões para o Estado
da Bahia. O salto de consumo
da população de baixa renda

é fantástico. Há uma massa
crítica importante no mercado.
O Bolsa Família também aju-
da muito no consumo. A cida-
de de Feira de Santana foi es-
colhida para abrigar a fábrica
"porque é um centro estratégi-
co para atender a toda a Re-
gião Nordeste, além de ser
uma potencial fornecedora de
matéria-prima", comenta Ivan
Zurita, presidente da Nestlé.

De acordo com o executivo,
até o fim deste ano a fábrica
estará com a capacidade lota-
da, e por isso a Nestlé vai an-
tecipar os investimentos que
estavam previstos para daqui
a dois anos. Um de seus obje-
tivos é começar a fabricar lo-
calmente produtos com maior
valor agregado, pois o custo de
transporte encarece o preço fi-
nal do produto. "Produzir local-
mente é mais vantajoso, pois
elimina o custo do transporte,
que é elevado. No momento,
alguns produtos são enviados
das outras unidades, localiza-
das nas Regiões Sul e Sudes-

te, como, por exemplo, café e
chocolate. O objetivo é ofere-
cer um preço mais baixo, mais
competitivo, e por isso, nos pró-
ximos três anos, a Nestlé vai
duplicar o investimento realiza-
do na tecnologia dos produtos.
Outra meta é começar a pro-
duzir cereais matinais e acho-
colatados em Feira de Santa-
na", afirma Zurita.

A Arcor, também apostando
no desenvolvimento da Re-
gião Nordeste, inaugurou, em
maio, um complexo industrial
em Suape, em Pernambuco. A
fábrica, que consumiu um in-
vestimento de R$ 58 milhões,
é a quinta da empresa no País.
No local, também funciona um
Centro de Distribuição, o quar-
to no Brasil, em uma área que
é considerada estratégica
para a empresa, que tem 35%
de participação no mercado
nordestino nos produtos que
fabrica. A unidade tem capa-
cidade para a produção de 65
toneladas de biscoitos, choco-
lates e chicletes por dia. "A de-
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manda local pedia esses in-
vestimentos e vamos adequar
alguns de nossos produtos às

características desse merca-
do, e suas apresentações e
embalagens aos formatos que
o consumidor local demanda",
comenta Sérgio Asís, diretor
geral da Arcor do Brasil.

Com a nova fábrica, a Arcor
planeja que a participação das
Regiões Norte e Nordeste, que
atualmente representam 25%
do seu faturamento, cresça 5%
até o final de 2007, quando a
receita deverá atingir R$ 940
milhões. Em 2006, a Arcor ob-
teve um faturamento de R$
815 milhões. A empresa tam-
bém planeja diminuir o tempo
de entrega e aumentar a efici-
ência logística na distribuição
para a região com o novo CD.

A Química Amparo, que tem
atuação nacional com a marca

Ypê, atua nas Regiões Norte e
Nordeste com a marca Atol. No
primeiro semestre deste ano, a
linha de produtos foi moderni-
zada, e foram lançados produ-
tos como, por exemplo, sabão
em barra, ralado e amaciantes,
de acordo com pesquisas feitas
com consumidores da região.
Com uma fábrica na cidade Si-
mões Filho/BA, a empresa afir-
ma que a participação da região
no faturamento da empresa é
crescente e que o segmento de
sabão em barra ainda tem uma
presença muito forte no consu-
mo da região, por causa do pro-
cesso tradicional de lavagem de
roupas, que é essencialmente
manual.
(Cristiano Eloi, e colaboração de
Denise Turco.)
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