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Os emergentes
do varejo
Ampliação do
poder de compra
das classes mais
pobres traz grandes
oportunidades ao
varejo, mas impõe
a todo o mercado
o desafio de
entender os novos
consumidores
e sofisticar as
estratégias de
segmentação
Por Dagoberto Souto Maior ir.

A base da pirâmide não é mais a mesma.
Boa parte das classes de baixo poder
aquisitivo da população brasileira tem
experimentado nos últimos anos uma
sensível melhora na capacidade de
consumo de bens e serviços, passando
a comprar não apenas mais, como
também melhor. Uma parcela crescente
de pessoas que antes simplesmente
não consumiam está neste momento
chegando ao mercado consumidor.
Outras, que adquiriam somente o
essencial para a sobrevivência, estão
ampliando seu leque de produtos
e sofisticando, em algum grau, seu
carrinho de compras. A transformação,
que é resultado de muitos fatores que
atuam juntos pelo menos desde o início
da década de 90, com o advento do
Plano Real, vem se intensificando nos
últimos anos e especialmente nos meses
recentes, conforme registra uma série
de pesquisas de mercado (veja quadro
na pág. 6). Embora muito se fale sobre
o suposto desaparecimento da chamada
classe E no Brasil - que estaria migrando
para as classes D e C -, um estudo
elaborado pela Deloitte em janeiro de
2008 sobre a distribuição das classes
de renda no Brasil, com base em todas
as fontes de rendimento das famílias,
mostra claramente que a mudança em
curso é mais complexa e profunda do
que se pensava.

A partir da correlação entre as classes
de rendimento do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) e
outros critérios de classificação que
servem de referência para o mercado,
foi possível comparar dois momentos

da evolução da renda no Brasil, 2001 e
2006 (último ano sobre o qual há dados
consolidados).

O estudo mostrou que o que vem
ocorrendo efetivamente é uma
tendência de redução da parcela da
população que não contava com
rendimento algum e que agora passa a
integrar as fileiras das classes C, D e E,
que ganham até cinco salários. Nos seis
primeiros anos da década, os cidadãos
com algum rendimento aumentaram sua
participação no total da população, de
61 % para 67%. Essa variação de apenas
6 pontos está longe de ser desprezível,
não só porque representa a entrada
de milhões de novos consumidores no
mercado, mas principalmente porque
incide de maneira diferente em cada
região do País. No Nordeste, por
exemplo, a classe E quase dobrou no
período: de 3,8 milhões de pessoas em
2001 para 6,9 milhões em 2006. Na
classe D, o salto foi de 21 %. Em todo
o Brasil, a participação das classes C,
D e E no total da renda subiu de 44,1 %
para 54,3% nesses seis anos.

São muitas as causas desse fenómeno,
mas há consenso entre economistas,
pesquisadores e líderes empresariais
quanto à ocorrência de uma virtuosa
combinação de relativo crescimento
económico, taxas de crédito mais
acessíveis e baratas, preços de produtos
- como o de eletrodomésticos
- se elevando abaixo da inflação
e desenvolvimento de políticas e
programas sociais. O levantamento da
Deloitte permite inferir o peso desse
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último fator, ao demonstrar que a
participação dos rendimentos obtidos
exclusivamente com o trabalho sobre o
total da renda diminuiu de 2001 para
2006. Na classe E, a queda foi de 92%
para 75%, sinalizando a relevância de
ganhos vindos de programas como o
Bolsa-Família e o Renda Mínima. No
Nordeste, esse impacto foi ainda maior.

O resultado dessas mudanças envolve
não apenas a elevação do consumo, mas
um mundo de oportunidades e desafios

no meio empresarial. Há impactos
em praticamente todos os setores,
desde o varejo, o primeiro a sentir seus
efeitos, até as indústrias financeira,
manufatureira, de energia, tecnologia,
telecomunicações, mídia, saúde e assim
por diante. Mais pessoas ficam aptas
ao crédito, ao uso da internet, aos
planos de saúde, ao turismo e à compra
de eletrodomésticos e alimentos.
O consumo de energia se expande, os
serviços de telecomunicações ficam mais
requisitados, o mercado de trabalho se

movimenta. Esse ciclo de transformações
impacta as empresas em uma infinidade
de áreas, do marketing à cadeia de
distribuição.

Revolução no varejo
"O setor varejista será o grande
beneficiado com o ganho de poder
aquisitivo que está sendo experimentado
pela população que forma a base da
pirâmide económica", afirma Renata
Bandeira, gerente da área de Auditoria
da Deloitte e especialista nos segmentos
de bens de consumo e varejo. Ela lembra
que as empresas que querem obter
sucesso nesse mercado precisam rever
suas estratégias e adaptá-las a esse
novo grupo, "que tem necessidades e
expectativas bastante peculiares". Por
isso mesmo, as soluções que costumam
funcionar para atrair consumidores
das classes A e B não serão efetivas
com esse público. Além disso, o que
esses consumidores querem não é só
desconto. "Já existem empresas revendo
suas estratégias em diversos aspectos.
Os supermercados de hard discount (que
priorizam o preço baixo), por exemplo,
estão tendo que adaptar suas lojas,
de modo a deixá-las mais atraentes e
transmitirem uma sensação de bem-
estar", comenta Renata.

Entre os grandes varejistas, o consumidor
de baixa renda já ocupa uma posição
privilegiada nas estratégias. A rede
Wal-Mart, um dos gigantes mundiais
do varejo, foi uma das pioneiras no
Brasil a tomar iniciativas para atender
às demandas das classes de renda
mais baixa e residentes em regiões
emergentes. No Nordeste, onde ela
chegou em 2004, com a compra da
rede Bompreço, a corporação mantém
lojas em todos os Estados. Das 319
lojas do Wal-Mart no País, 121 estão
na região. Segundo a área de Assuntos
Corporativos do Wal-Mart Brasil, a
rede vem comprovando o aumento do
poder de compra de seus consumidores
e investindo na construção de novas
unidades. Para atender aos consumidores
de baixa renda, ela aposta no formato
Todo Dia, um supermercado concebido
especialmente para as regiões do País
com predominância de classes de
baixo poder aquisitivo. Prova de que
a segmentação deu certo é o bom
desempenho de vendas das 21 lojas
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dessa bandeira. Em 2008, o Wal-Mart
planeja investir R$ 1,2 bilhão no Brasil
e inaugurar 36 novas lojas. A definição
dos formatos está associada à localização
de cada empreendimento. Segundo
a empresa, o aumento do poder de
compra das classes baixas certamente
influencia essa decisão.

A Coca-Cola também reconhece as
mudanças no mercado. "O que está
acontecendo no Brasil, principalmente
na Região Nordeste, é o aumento da
pizza. Cada vez mais pessoas que não
compravam estão comprando mais,
devido ao aumento da renda", afirma
Marco Simões, diretor de Comunicação

da Coca-Cola Brasil. A empresa está
acostumada a vender para a classe mais
baixa da população - seu cliente por
excelência - e, mesmo assim, reconhece
o aumento da parcela consumidora
e está investindo pesado para adotar
estratégias que lhe possibilitem crescer
mais ainda. Nos últimos cinco anos,
os investimentos anuais da empresa
dobraram, de R$ 500 milhões para
R$ 1 bilhão, perfazendo R$ 3,5 bilhões
entre 2003 e 2007. Tudo para responder
à altura ao mercado de refrigerantes,
que é altamente competitivo e, por sua
natureza, afetado diretamente pela renda
dos consumidores, já que o valor unitário
dos produtos é baixo. "Estamos fazendo
pesquisas constantes para entender mais
o consumidor, antes que ele mesmo
saiba o que quer", diz Simões.

Para Milton Da Vila, sócio-líder da
área de Consultoria Empresarial da
Deloitte, que conta com uma linha de
serviços de marketing, as estratégias de
segmentação de mercado ainda têm
muito a evoluir no Brasil, mas já há uma
boa movimentação nesse sentido. "Todos
os esforços das empresas no sentido
de entender melhor as necessidades,
os hábitos e as particularidades de
consumo de seus diversos públicos-alvo
são bem-vindos no momento em que
o mercado passa por transformações
profundas", aponta. Sinal dessa
postura ressaltada por Da Vila está na
procura crescente por levantamentos
etnográficos que ajudem a entender
os mercados de baixa renda. Algumas
dessas iniciativas levam executivos a
conviver com famílias de baixa renda
para acompanhar seu cotidiano,
aprender seus gostos e descobrir
seus desejos. Segundo o economista
Haroldo Torres, diretor do instituto
Data Popular, criado para estudar os
hábitos de consumo das classes C, D e
E, a demanda por pesquisas desse tipo
cresceu 2,5 vezes no último ano.

As ações tomadas pelo sistema Coca-
Cola Brasil após os resultados dessas
pesquisas incluíram uma diversificação
de todo o portfólio de produtos - que
eram 40 há quatro anos e hoje são mais
de 150 itens diferentes - e a aquisição
e fusão com empresas que permitissem
atingir uma gama maior de classes
sociais, como a Del Valle e a Minute
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Maid, do segmento de sucos prontos.
"Para que nossa marca única não fique
estigmatizada, procuramos aumentar o
número de marcas e, com isso, atender
a cada classe social da maneira mais
adequada", diz Simões, da Coca-Cola.
Essa transação ilustra um panorama
de forte consolidação em setores
cujas operações estão muito ligadas
ao consumo de classes populares. Um
levantamento da Deloitte identificou, em
2006 e 2007, um total de 44 operações
de fusão, aquisição e parcerias
envolvendo empresas do comércio
varejista e atacadista. Muitas dessas
parcerias ocorreram entre o comércio
e as instituições financeiras de crédito.

O caso da Norsa, empresa de bebidas
fundada em 1998 por franqueados
da Coca-Cola instalados em Estados
do Nordeste - Bahia, Ceará, Piauí e
Rio Grande do Norte -, é emblemático
desses novos tempos do consumo. Ao
notar o aumento do poder aquisitivo

e do consumo popular, a empresa
implementou uma série de ações.
"As classes C, D e E são fundamentais
no nosso negócio. Em nossa região,
de 800 mil km2 - cerca de 10% do
território brasileiro -, 90% de um total
de 27 milhões de pessoas pertencem
a essas faixas sociais ou não contam
com nenhuma renda", explica André
Salles, presidente da Norsa. Ele conta
que a empresa dobrou de tamanho
nos últimos anos. Uma das ações de
marketing para atender a esse público
foi reverter, na região, uma tendência
que vinha sendo seguida pelo fabricante,
que era a de adotar embalagens
descartáveis, passando a retomar o uso
das embalagens retornáveis, de vidro, o
que proporcionou redução nos custos de
fabricação e no preço final dos produtos.
"Desde 2003, as embalagens retornáveis
passaram de 10% para 20% do nosso
m/x de produtos", afirma Salles. O efeito
foi positivo à empresa e ao consumidor.
Permitiu, como exemplo, comercializar

Marco Simões, da Coca-Cola: a chegada de novos consumidores fez a empresa diversificar seu portfólio
de produtos no Brasil, ampliando-o de 40 para mais de 150 em quatro anos

uma garrafa de refrigerante de 200 ml
por R$ 0,50. Outra ação foi a de reduzir
as embalagens, oferecendo refrigerantes
em garrafas de 1,5 litro, no lugar de
2 litros, e latas de 200 ml, em vez de
300 ml. Na área promocional, a Norsa
adotou ações de treinamento para sua
equipe, materiais promocionais em
pontos de venda para as classes C, D e E
e entrega de brindes que representassem
algum valor'efetivo ao seu público-alvo.
Com a Avon, a empresa fechou uma
parceria que permitia que, ao comprar
uma garrafa de refrigerante tamanho-
família, a consumidora tivesse o direito de
adquirir cosméticos e perfumes, mediante
a um pequeno complemento de dinheiro.
O resultado dessas ações foi um ganho
de 16% de participação no mercado.

Incentivos fiscais
O ingresso de consumidores de
classes mais baixas no consumo, com
impactos principalmente na Região
Nordeste - como aponta a pesquisa
da Deloitte -, vem provocando
mudanças também no eixo geográfico
de produção e distribuição, até então
formado predominantemente por
agentes das regiões Sudeste e Sul do
País. As empresas estão buscando
adotar novas práticas de gestão,
distribuição, vendas, logística e até
mesmo de análise tributária de sua
cadeia produtiva. Conforme Paulo
Tavares, sócio da área de Consultoria
Tributária da Deloitte, antigamente
os incentivos fiscais existentes no
Nordeste e aplicáveis às indústrias pouco
agregavam à região, já que as empresas
incentivadas distribuíam a maior parte
de sua produção nos Estados do Sul e
Sudeste. Com o consumo das classes
mais pobres aumentando, os governos
dos Estados nordestinos estão criando
novos benefícios no campo tributário
às organizações que quiserem, além
de atuar e estabelecer suas bases na
região, desenvolver o mercado local.
"Esse fenómeno está fazendo com
que as empresas tenham de repensar
o modo de administrar a formação
de seus produtos, redesenhando sua
cadeia produtiva e mudando desde o
formato até a composição e a maneira
de entrega e venda a esse novo
consumidor", afirma Tavares. Ele explica
que, para alguns produtos, uma simples
alteração na sua composição pode fazer
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com que passem a integrar a cesta
básica em alguns Estados, resultando
em queda na carga tributária incidente.
Como exemplo, na Bahia, o iogurte
sofreu mudanças significativas, obtendo
um tratamento tributário muito próximo
daquele praticado para produtos que
fazem parte da cesta.

Em outras situações, lembra Tavares,
uma mudança na rota logística pode
gerar ganhos fiscais, se refletindo em
preços mais competitivos. "A força de
vendas do regionalismo está crescendo,
impulsionada pelo aumento do consumo
das famílias, o que está fazendo com
que as empresas enxerguem com outros
olhos as regiões Nordeste, Centro-Oeste
e Norte", afirma. Na opinião de Tavares,
a visão do empresariado em relação às
estratégias de atuação regional mudou,
principalmente por causa das grandes
transformações ocorridas nas próprias
cidades, que passaram a contar com
mais supermercados, restaurantes
e estabelecimentos comerciais.

Novos centros de compra
Os shopping centers são outro exemplo
importante da busca de se responder ao
ganho de renda das classes populares.
Há 20 anos, comprar em shopping era
sinónimo de luxo, conforto, preços
altos e classe média-alta circulando em
escadas rolantes. Os shoppings ofereciam
um padrão de consumo até então
desconhecido, associado ao consumidor
de alta renda. "Hoje, você vê o público de

Impactos no consumo
As populações de menor poder aquisitivo, especialmente das classes D e E, estão
ganhando participação no total da renda brasileira e atraindo o interesse dos
varejistas. Essas mudanças são mais visíveis em regiões como o Nordeste, onde a
parcela dos que podem consumir aumentou oito pontos percentuais entre 2001 e
2006, com a entrada de 5,9 milhões de pessoas nas classes D e E.

Distribuição da renda no Brasil
Rendimento gerado por trabalho e outras fontes (em salários mínimos)

baixa renda consumindo com frequência
em shopping centers e é notável o
aumento da massa de compradores das
classes C e D", afirma Luciana Lana,
gerente de Marketing da Associação
Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).
Para atender a esses novos consumidores,
os shoppings tiveram que se adaptar,
perdendo um pouco em sofisticação,
mas sem perder o estilo, e usando
tecnologias para reduzir custos aos
lojistas e obter preços mais competitivos.
Além disso, lembra Luciana, uma
grande modificação foi fazer com que
os shoppings se transformassem não só
em centros de compra, mas também em
lugar para lazer barato e convivência,
o que acaba por motivar vendas.

A melhora do poder de compra das
classes mais pobres impacta também as
vendas de produtos antes exclusivos das
classes mais altas, de computadores a
passagens aéreas. Para César Aymoré,
diretor de Marketing da Positivo
Informática, uma das empresas que
mais cresceram no setor, "o computador
passou a ser o sonho que pode ser
realizado e ainda existe muito espaço
para crescer nessa parte da população,
pois apenas 19% dos domicílios da
classe C têm computador, um índice
muito distante dos 63% da classe B.
Apenas para ilustrar esse crescimento,
a Positivo Informática vendeu, nos
primeiros nove meses de 2007, 12% a
mais do que em todo o ano de 2006",
revela. Atrás desse público, a Positivo
também ampliou sua atuação nas
regiões Norte e Nordeste.

Bons pagadores
A indústria financeira, por sua vez, se
aprimora a cada dia no relacionamento
com a base da pirâmide social. José
Arthur Assunção, vice-presidente da
Associação Nacional das Instituições
de Crédito, Financiamento e
Investimento (Acrefi) e diretor da ASB
Financeira, lembra que, sob um correto
gerenciamento do crédito, as classes
C, D e E se revelam boas pagadoras.
"O brasileiro, de modo geral, é bom
pagador. O 'nome limpo' na praça é o
ativo mais importante para todos, ainda
mais para pessoas de classes sociais
menos privilegiadas, que não têm acesso
a bancos. Por isso, a inadimplência
é muito baixa. Por volta de 95% das
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Quem são os consumidores emergentes?
Para aproveitar as oportunidades geradas
pela ampliação do mercado consumidor
no País, é preciso entender o perfil das
classes de renda mais baixa que vêm
aumentando seu poder aquisitivo.
Segundo Haroldo Torres, diretor do
Instituto Data Popular, que se dedica aos
hábitos de consumo das classes C, D e E,
"essas pessoas têm características muito
próprias e bem diferentes das classes
A e B, os consumidores contumazes".
Eles são mais jovens e, em sua maioria,
por terem baixa escolaridade, exigem
uma modificação na estratégia de
comunicação das empresas, demandando
mais informação e detalhamento,
explica Torres. Por isso, os comerciais
de 30 segundos em programas de
televisão precisam ser acompanhados
de uma campanha que englobe peças
publicitárias em rádios de alcance popular
e merchandising em programas de TV.

Fátima Merlin, do Latin Panei: tendência de
sofisticação gradativa nos hábitos de compra

A gerente da área de Varejo do Instituto
Latin Panei, Fátima Merlin, alerta que
"principalmente a indústria e o varejo,
sempre sensíveis aos movimentos
desse público, devem se preparar. Nas
classes C, D e E, estamos falando de um
público 'infiel', que frequenta diversos
canais, do porta-a-porta à padaria e
ao supermercado, e que, apesar de ter
mais dinheiro agora, não tem problema
algum em misturar várias marcas, tudo
para cumprir seu orçamento", ressalta.
"Apesar de o consumidor dessas faixas
sociais ainda priorizarem as necessidades
básicas, já notamos a sofisticação de
compra em alguns casos, o que é bom
para as empresas que souberem como
administrar essa demanda", afirma.

Para Torres, do Instituto Data Popular,
um desafio para atuar nesse mercado
é definir a melhor estratégia de marca.
"É preciso decidir se, ao apresentar
o produto a essas classes sociais, será
mantida a marca tradicional ou se será
criada uma nova. É importante investigar
também se a entrada no novo mercado
não comprometerá a marca em seu
público tradicional", explica. Ele afirma
que, na maioria dos casos, quando a
empresa está muito associada à classe A,
o mais usual é criar uma marca
secundária, ou de "combate", para
atender a esse novo público. Milton da
Vila, sócio-líder da área de Consultoria
Empresarial da Deloitte, lembra do
sucesso que as chamadas "marcas
próprias" (aquelas encontradas em uma
única rede varejista) vem fazendo nos
últimos anos. "Embora o consumo de
marcas próprias esteja hoje disseminado

Haroldo Torres, do Data Popular: baixa
escolaridade requer comunicação diferenciada

em todas as classes sociais, elas sempre
representaram ao consumidor de baixa
renda uma oportunidade de adquirir
produtos por preços geralmente mais
baixos e sempre confiáveis, uma vez que
estão associados ao nome do próprio
estabelecimento comercial", analisa.

Outra decisão importante diz respeito
ao produto em si. No caso da venda
de um apartamento, a customização
pode ser simples: basta fazer unidades
menores e menos luxuosas, desde que
sejam úteis. O problema cresce, no
entanto, nos produtos de consumo de
massa. A empresa deve decidir se retirará
algum atributo da mercadoria ou se
permanecerá tudo conforme o original.
"A saída que costuma ser adotada é
reduzir a embalagem para diminuir
o custo e o preço, sem alterar as suas
qualidades, mas isso deve ser avaliado
caso a caso", sugere Torres.

pessoas dessas classes que contratam
crédito pagam em dia", afirma Assunção.
Ele lembra que os principais produtos
do mercado financeiro para a clientela
popular são o crédito consignado
- mecanismo que melhor atende a essa
demanda - e o cartão de crédito,
que também vem se popularizando (/e/a
mais a respeito na pág. 13).

A fama de bom pagador do consumidor
das classes mais baixas chegou à aviação
comercial. É o caso das companhias
aéreas, que têm acumulado exemplos
inovadores de gestão e marketing.
ATAM, por exemplo, modificou algumas
de suas principais rotinas para atender
às classes populares, fechando um

acordo inédito no mercado de aviação
com a Caixa Económica Federal para
o pagamento dos bilhetes em casas
Ictéricas. O sistema permite que o
passageiro pague, em mais de 9 mil
pontos em todo o País, bilhetes de
até R$ 1 mil, incluindo as taxas de
embarque. "Nosso objetivo é atender
de forma eficaz também àquele cliente
que hoje não possui cartão de crédito
e que, por isso, tem mais dificuldades
para comprar um bilhete aéreo. Estamos
adotando outros meios de pagamento,
em acordos firmados com as maiores
instituições bancárias, para que o
passageiro possa escolher com base
em sua conveniência", afirma Klaus
Kuhnast, diretor de vendas da TAM.

Como afirma Renata Bandeira, da
Deloitte, "todos esses movimentos
obrigam as empresas a redirecionarem
suas estratégias, expandindo atividades
para mercados que não eram
considerados atraentes". Ela lembra,
porém, que não estamos sozinhos nesse
processo. "Esse não é um fenómeno
exclusivo do mercado brasileiro. Muitos
estudos já foram efetuados mundo afora
sobre o potencial de consumo dessa
população (leia a respeito nas págs. 10 a
12)", pondera. Pelo visto, a globalização
acaba de desembarcar na última
fronteira possível, a base da pirâmide.

Para mais informações sobre este
tema, acesse www.deloitte.com.br.
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