
- Como vai a colu-
na, querida?
- Melhor. Come-

cei a fazer RPG. E
a sua filha, está bem?

O breve diálogo entre as donas de
casa Tereza Esmerinda Barbosa, de 44
anos, e Priscila de Souza Firmino, de 55,
começa assim, trivial e despretensioso,
à porta da residência de uma delas na
Vila Dalila, bairro simples da zona leste
de São Paulo. Segue-se uma seqüência
de amabilidades, por cerca de cinco

FOCO. A fábrica em Feira de Santana
recebeu investimentos de 120 milhões
de reais para atender o Nordeste

uma camiseta com o logotipo da empresa
e leva consigo um carrinho repleto de gu-
loseimas, com o qual circula diariamente
pelas ruas do bairro vizinho ao endereço
em que nasceu e passou a vida inteira. Daí
a amizade fácil com a clientela, o trato de
igual para igual. Além de representar a
marca, ela é parte de um projeto gestado
durante três anos nos gabinetes da subsi-
diária brasileira da multinacional suíça.

Não deixa de ser curioso imaginar que
uma empresa com faturamento anual de
12,6 bilhões de reais, capaz de movi-
mentar diariamente uma frota de 4 mil
caminhões para chegar a 87% dos lares



do País, tenha empregado tempo e re-
cursos apenas para apelar ao velho e efi-
ciente sistema de venda porta a porta. A
concorrente Yakult faz isso há décadas,
com sucesso, mas nunca representou
urna ameaça à líder absoluta no setor de
alimentos. Então o que levou a Nestlé,
do alto dos 85 anos de experiência no
País, a se lançar na nova empreitada?

A resposta começa a se desenhar com
os números dos principais institutos de
pesquisa nacionais. O estudo Observa-
dor 2008, realizado pelo Instituto Ipsos
entre 12 e 21 de dezembro de 2007, cons-
tatou, com base em 1,5 mil entrevistas,
que as classes D e E migraram para a C,
com aumento da renda familiar. Em
2005, os estratos mais pobres represen-
tavam 51% da população, enquanto a fai-
xa intermediária, 34%. Dois anos depois,
em 2007, as classes D e E eram apenas
39% da população e a C subiu para 46%.

De acordo com Franck Vignard-Rosez, di-
retor-executivo de Marketing da Cetelern,
empresa especializada em crédito ao con-
sumidor que patrocinou a pesquisa do Ip-
sos, o impacto da demanda reprimida dos
cidadãos mais pobres se fez sentir princi-
palmente nas regiões Norte e Nordeste,
onde está o grosso dos recursos dos pro-
gramas compensatórios do governo.

Nas pesquisas internas, a Nestlé apu-
rou que os consumidores de renda mais
baixa, em especial os das classes D e E,
sempre conheceram e admiraram os pro-
dutos da marca. Só não tinham condições
de comprados com regularidade. "Desco-
brimos que há regiões nas quais uma lata
de leite condensado pode ser dada como
presente de aniversário", contou à Carta-
Capital o presidente da Nestlé, Ivan Zuri-
tá (entrevista à pag. 14). Hoje, pela primei-
ra vez, esse consumidor tem acesso àque-
les sonhos expostos na gôndola.

Antes de substituir caminhões por
carrinhos manuais, como recurso para
bater diretamente à porta da nova clien-
tela, a Nestlé criou e modificou marcas
e investiu 120 milhões de reais para abrir
uma fábrica no Nordeste. A planta de
Feira de Santana, na Bahia, é a primeira
rnultiproduto no País e ocupa uma área
de 75 mi] metros quadrados. De lá saem
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alguns itens criados especificamente
para a região, como o leite em pó Ninho
em embalagem de sachê, mais barato
que a lata. E o leite Ideal, sem coleste-
rol, só vendido naquelas praças,

Todo esse esforço começa a mostrar
a que veio. A capacidade máxima de
produção foi atingida dois anos antes da
previsão inicial. Mas a idéia principal é
deixar a empresa preparada para aten-
der a massa crescente de consumidores
da classe C. Se confirmadas as expecta-
tivas de Zurita, eles serão responsáveis
por uma fatia de l bilhão de reais do fa-
turamento anual da empresa, dentro de
não mais do que cinco anos.

Contribuem para desenhar o cenário
atual o aumento do crédito, o crescimen-
to da massa salarial e a ampliação da in-
clusão previdenciária, além dos progra-
mas compensatórios do governo, segun-
do Vignard-Rosez, da Cetelem. Esse novo
País permite um maior acesso a bens de
consumo duráveis e não duráveis. E justi-
fica a estratégia da Nestlé, uma das pri-
meiras - mas não a única - grandes em-
presas brasileiras a perceber a necessi-
dade de fazer uni esforço adicional e pas-
sar por um verdadeiro processo de rea-
prendizado para falar diretamente a urn
público promissor (reportagem à pág. 16).

A geração de empregos bate recorde
atrás de recorde. Os últimos dados do
Ministério do Trabalho indicam que
houve a criação de 206,5 mil empregos
formais em março, um aumento de 41%
em relação ao mesmo mês de 2007. No

primeiro trimestre, foram abertas 554,4
rnil novas vagas, crescimento de 39%.
A renda média do trabalhador formal
era de 1,188 mil reais, conforme o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), alta de 3,5% da população
ocupada, em comparação a março de
2007. Um fato atípico, porque o mês
costuma ser de dispensa, após as festas
de Natal, Ano-Novo e carnaval.

A secretária nacional de Renda e Ci-
dadania do MDS, Rosani Cunha, insiste
na idéia de que os programas, além de
aliviarem a pobreza imediata, cumprem

o papel de melhorar as condições das ge-
rações seguintes. Ela alega que tern havi-
do aumento do nível de escolaridade dos
jovens, o que contribui para que haja
oportunidades de trabalho. Diz ainda que
o ministério fez um acordo com a Câma-
ra Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC) e o Ministério do Trabalho e Em-
prego, para formar jovens que serão de-
mandados corno mão-de-obra para o
Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC). Além disso, exemplifica, quando
uma família compra um liqüidificador,
além do uso doméstico, ele poderá ser
usado para a fabricação de sorvetes arte-
sanais e, de alguma forma, incluir novos
cidadãos na roda da economia real.

Segundo Rosani, desde que o programa
foi implantado, cerca de 2 milhões de fa-
mílias já deixaram o Bolsa Família e de-
ram espaço para mais cidadãos terem
acesso ao benefício. "Se quero ter impac-
to para reduzir pobreza e desigualdade,
há três possibilidades de escolha." Pri-
meiro, os programas para os extrema-
mente pobres, de certa forma uma ação
excludente. Em segundo lugar, progra-
mas universalizados, com impacto fiscal
mais forte, por serem onerosos, que nem
sempre cumprem a função de reduzir a
desigualdade. E um terceiro, defende a
secretária, "os programas distributivis-
tas, que decidem por onde começar, nos
quais o Bolsa Família se filia", defende.

Para entender melhor como a Nestlé
pretende atingir essa classe C emergen-
te, é preciso voltar ao encontro das duas



donas de casa paulistanas. Priscila, a com-
pradora, ficou com um kit de iogurtes, so-
bremesas e biscoitos, de 14 reais. "É para o
meu filho levar de merenda para a escola",
explica. "Não precisei ir até o mercado, re-
cebi os produtos fresquinhos e só vou pa-
gar daqui a 20 dias." Mas não é só a prati-
cidade que faz das visitas de Tereza, geral-
mente quinzenais, um acontecimento
aguardado. "Para mim, é um momento de
higiene mental. Senão, eu passo o dia in-
teiro só por conta da casa e da família", diz.

De outro lado, Tereza comemora o fato
de se aproximar cada vez mais da meta do
mês. "Se eu conseguir vender 3 mil reais
ern produtos, ganho um celular", conta,
empolgada. "No mês passado, cheguei a
2,5 mil reais, que davam direito a uma
sanduicheira ou uma pranchinha (para o
alisamento de cabelos)." A remuneração
das revendedoras inclui brindes, além de
30% do valor bruto das mercadorias co-
mercializadas. Os presentes são uma ma-
neira de manter a equipe motivada, sobre-
tudo as que, como Tereza, ainda não atin-
giram todo o potencial na região e por isso

estão um pouco distantes dos 1,5 mil reais
a 2 mil reais ao mês em comissões que a
empresa considera ideais.

Tereza diz ter o emprego que pediu a
Deus. Trabalha meio expediente e sem
horário fixo, o que permite a ela cuidar
também da própria casa. Conversa com
muitas pessoas, faz amizades e ganha o
suficiente para custear a educação da fi-
lha de 13 anos. Em um bairro de classe
média alta, a satisfação seria a mesma?
A revendedora devolve a pergunta: "O
difícil seria passar pelas portarias.
Como eu poderia mostrar os produtos
pelo interfone dos prédios?"

Melhor ainda, ao menos do ponto de
vista financeiro, só mesmo o trabalho de
Fabiana, de 33 anos, distribuidora da Nes-
tlé naquela região, que abrange três bair-
ros da zona leste. Ela é responsável por ad-
quirir os produtos que abastecem os car-
rinhos, além de recrutar as revendedoras,
que respondem diretamente a ela.

Empreendedora nata, Fabiana come-
çou a trabalhar na videolocadora dos pais,
comprou um veículo de transporte esco-
lar e montou uma pequena frota de três

peruas. Vendeu duas delas - a terceira está
alugada -, depois de saber que a Nestlé
precisava de parceiros para montar o novo
sistema de distribuição. "Vi uma notinha
na revista Nestlé com Você (enviada gratui-
tamente a clientes cadastrados no site da
empresa) e fui atrás. Já estava mesmo que-
rendo mudar de ramo", conta ela.

Fabiana diz ter gasto entre 30 mil e 40
mil reais nos primeiros seis meses de ativi-
dade. A despesa foi maior do que a média,
porque ela iniciou as atividades em uma
região e depois passou para outra, anima-
da pela oportunidade de trabalhar uma
gama maior de produtos. "Tive de montar
a estrutura duas vezes", lembra. Para dis-
tribuir itens refrigerados, foi preciso com-
prar uma câmara frigorífica, maior do que
a porta do imóvel alugado. "Não pensei
duas vezes, contratei um pedreiro para
derrubar a parede e reconstruir", diz.

O resultado do esforço, feito há cerca de
seis meses, Fabiana começa a colher. De-
pois de reinvestir o lucro inicial do ne-
gócio na troca do carro das entregas,
uma Fiorino 95, por um modelo zero ^



NO RITMO DO PAÍS Para o presidente da Nestlé Brasil, Ivan Zurita, a própria
população vai cobrar, nas urnas, a continuidade do crescimento econômico

Ivan Zurita é presidente da Nestlé Brasil
desde maio de 2001. É um otimista so-
bre o futuro do País. A economia teria

entrado em ritmo irreversível de crescimen-
to, com a inclusão da população paupérri-
ma ao mercado de consumo, seja pelo
acesso ao crédito ou pelos programas so-
ciais do governo. A empresa apostou nesse
nicho há três anos e fabrica produtos mais
baratos, vendidos por senhoras de comuni-
dades carentes porta a porta. A companhia
tem 17 mil empregados diretos e 120 mil in-
diretos. Fatura cerca de 12,6 bilhões de
reais por ano, sendo 300 milhões na linha
popular. A seguir, os principais trechos da
entrevista concedida à CartaCapital.

CartaCapital: Há uma clara ascensão das clas-
ses C, D e E a produtos um pouco mais sofisti-
cados, que extrapolam a mera sobrevivência ali-
mentar. Em termos macroeco-
nômicos, como o senhor avalia
essa nova realidade?
Ivan Zurita: De uns anos para
cá, despertamos para a sensi-
bilidade social. É um fato his-
tórico e inédito, de incluir os
excluídos no mercado de con-
sumo. Como organização, a
Nestlé não acredita no suces-
so da companhia sem urna economia sóli-
da. Com esse despertar e a análise profun-
da das diferenças regionais e do perfil do
consumidor, com 85 anos de idade, nossa
empresa tem 87% de presença nos domicí-
lios. Criou-se uma empresa multinacional,
com sabor local. Nosso compromisso é res-
ponder às expectativas do consumidor, com
diferentes níveis de renda. A partir de estu-
dos, deparamos com um imenso potencial
nas classes C, D e E, que representam 82%
do consumo de alimentos no País.

CC: Programas sociais compensatórios estão
relacionados com o maior poder de compra das
classes mais pobres?
IZ: Sem dúvida. Sentimos isso nas regiões
onde estão nossos distribuidores. Infeliz-
mente, ainda, a pobreza extrema passou
para a pobreza, O processo é lento, mas foi
dado um passo muito importante para os ci-
dadãos participarem do mercado de consu-
mo. Por que os muito pobres não compram
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nos supermercados, nas grandes cadeias?
Porque a incidência do transporte poderia
pesar em até 50% do salário. Esse cidadão
não tem dinheiro para fazer a compra do
mês. É no dia-a-dia. Nem tem corno trans-
portar uma compra grande. Há ainda o que
chamam de famílias escondidas. São os pa-
rentes que vivem na mesma casa: tios, pri-
mas, avós. A renda per capita pode ser bai-
xa, mas a do lar não é. Há ainda a importân-
cia fortíssima do crédito, que cresceu. Te-
mos agora 5,8 mil mulheres que trabalham
como revendedoras de produtos mais po-
pulares da Nestlé. Vendem porta a porta. Co-
nhecem a vizinhança e criam a fidelidade.

CC: Como a Nestlé recruta essas vendedoras?
IZ: São senhoras, que moram na própria fa-
vela, e precisam de trabalho. Fazemos urna
seleção. E há os gerentes de produto, tam-

bém da comunidade, que é
um minidistribuidor e armaze-
na as mercadorias. As senho-
ras tiram de 1,5 mil a 2 mil
reais por mês. Quanto aos
gerentes, a Nestlé controla
o estoque e faz a gestão
para eles. São funcioná-
rios terceirizados. Finan-
ciamos o estoque. Quase

uma venda por consignação.

fazendo o teste porta a porta, por enquanto.
No Rio de Janeiro, quanto ganha uma crian-
ça que distribui drogas? Cerca de 600 reais
por mês. Fizemos um plano para eles ven-
derem na favela e ganhar no mínimo 800
reais. Estamos levando esse tipo de idéia
para os governos estaduais. Nós só acredi-
tamos em projetos que criem valores para a
sociedade. Por exemplo, o setor leiteiro. Há
os assentados em Paranapanema e em An-
dradina, interior de São Paulo, que recebe-
ram o seu título de terra e capital para tocar
o negócio. Organizamos uma produção de
leite e hoje cada um produz até 500 litros
por dia, têm renda, vida digna, as crianças
na escola. Estão felizes. E é negócio para a
Nesílé. Não é filantropia. Trabalhamos jun-
tos. Temos 120 mil pessoas no campo tra-
balhando para nós, de maneira indireta. Di-
retos, somos 17 mil funcionários.

CC: Em que regiões, basicamente, essa estra-
tégia para a baixa renda está concentrada?
IZ: No Nordeste, principalmente com produ-
tos feitos em uma fábrica em Feira de San-
tana (Bahia). Investimos 120 milhões de
reais e ela já opera a plena capacidade. Não
se toca na qualidade, que é a mesma para a
renda mais alta. O estômago não tem
classe social. Mudamos a embala-
gem e a distribuição. Por exem-
plo, o Nescafé é produzido em
Araras (SP), a maior fábrica.
Transporta-se e envasa-se lá
no Nordeste em sachês, não
em frascos, que são mais
caros.Também o imposto,
que lá é bem mais bara-
to. São as vantagens
fiscais. Na periferia
de São Paulo,
estamos



CC: Além do leite, o que mais as classes mais
pobres demandam?
1Z: Os produtos básicos, como biscoitos e
iogurtes. Fornecemos uma bolsa térmica,
para o consumidor que não tenha uma ge-
ladeira. Na semana seguinte, o consumi-
dor paga à revendedora, que traz outra
bolsa. Temos também sorvete líquido, para
colocar apenas meia hora na geladeira e
não consumir eletricidade. Isso diminui o
nosso custo de transporte.

CC: Quem é o grande concorrente da Nestlé
nesse segmento?
IZ: Saímos na frente. Há três anos trabalhamos
esse mercado.

colas municipais. Claro que as mães não
querem outro leite que não seja o Ninho,
porque percebem a diferença na qualida-
de. A empresa entra no setor de baixa ren-
da por meio da merenda.

CC: E em outros? Quem olhou
rapidamente para esse novo
consumidor?
IZ: O crédito ajudou muito. Por
exemplo, é sustentável com-
prar um automóvel a presta-
ções por 200 ou 300 reais ao
mês. Os pobres nunca tiveram
crédito. Por que não podem
consumir? Por que não podem viajar? Por
exemplo, o setor da construção. O Brasil
tem um grande déficit habitacional. Há um
tremendo potencial. Há construtoras fi-
nanciando casas de 20 mil a 30 mil reais.

CC: Mas vocês concorrem com as soluções lo-
cais, não?
IZ: Sempre vão existir. Somos mais uma
solução. Havia uma pequena empresa que
vendia suco para as escolas da prefeitura
em São Paulo. Oferecemos leite. Hoje, as

crianças levam leite para casa das es-

ZURITA. A empresa quer
faturar l bilhão de reais
em cinco anos, com as
vendas para a baixa renda

CC: Em termos de faturamento total da Nestlé
no Brasil, qual é o percentual dos produtos
mais populares?
1Z: Nos setores de baixa renda, superamos
300 milhões de reais ao ano de faturamen-
to. É pouco diante do total de 12,6 bilhões de
reais de receita da Nestlé em um ano? É, por
enquanto, mas se trata de um nicho interes-
sante, em crescimento. No máximo em cin-

co anos, espero faturar l bi-
lhão de reais com produtos
populares. O crescimento no
Nordeste é o dobro do restan-
te do País. Mesmo porque te-
mos embalagens menores. O
cidadão que está com fome
no ônibus pode comprar uma
miniporção de bolacha. Na
periferia do Recife, por exem-
plo, vi vendas de café em pó

por colher. Essa é a realidade.

CC: Uma empresa do porte da Nestlé investe
sempre pensando a longo prazo. Por ora, temos
o governo Lula, que, indubitavelmente, incenti-
vou o consumo das classes menos favorecidas.
Mas em dois anos e meio, tudo pode mudar.
Como fica a estratégia da empresa?
IZ: Esse é um curso social irreversível. O ci-
dadão não é pobre por ser vagabundo. A ve-
locidade do crescimento do Brasil será rápi-
da. Independentemente de governos ou
orientações políticas. Somos apolíticos por-
que respeitamos a opinião da maioria. Tra-
balhamos com qualquer partido político.
Com todos os governadores e ministros. O
Brasil mudou. Quem não entendeu isso vai
morrer na praia. Lula teve a inteligência de
consolidar vários programas sociais e po-
tencializá-los. A própria população vai co-
brar a continuidade. Ninguém pode estar
contra a redução da pobreza. Não vale a
pena comparar o país de hoje com o passa-
do. Temos de comparar com o mundo. É cla-
ro ser preciso movimentar o Brasil, o que
não é fácil. Ternos problemas urgentes de in-

fra-estrutura, para fazer frente ao cresci-
mento. Mas, sinceramente, não vejo, no
futuro, nenhum problema político, eco-
nômico e social capaz de interromper
esse curso positivo. -MP

> quilômetro, agora ela diz garantir uma
renda superior a 8 mil reais por mês.
Hoje, a empresária administra sozinha
as atividades de 35 revendedoras. O pa-
drão da força de vendas é o sugerido pela
Nestlé: mulheres de mais de 35 anos, to-
das elas moradoras antigas da região.
"Tenho até uma colaboradora de 65
anos", conta. Cada uma define a própria
carga horária, ciente de que a prioridade
é cuidar do lar, mas, quanto maior a jor-
nada, maior é a possibilidade de ganho.

A filosofia por trás da operação con-
siste em adaptar o esquema de distribui-
ção da empresa aos hábitos de compra

dos consumidores das classes C e D.
Para essa clientela, o custo de ir até urn
supermercado com freqüência pesa
muito mais sobre o orçamento mensal.
A facilidade de negociar prazos de pa-
gamento também é um atrativo podero-
so, que, somado à confiança e amizade
com as revendedoras, justifica até mes-
mo o pagamento de um preço mais ele-
vado do que o cobrado pelo comércio.

Quem dá o crédito, na maioria das vezes,
são as próprias revendedoras, o que tor-
na o sistema, nesse sentido, vantajoso
para a Nestlé. Por melhores que sejam
as condições oferecidas aos minidistri-
buidores, eles nunca terão a mesma for-
ça das grandes redes supermercadistas
na mesa de negociação. Para as mulhe-
res dos carrinhos, resta tentar transfor-
mar em vantagem as eventuais dificulda-
des de cobrança. "Se urna cliente me avi-
sa que está com dificuldade para pagar
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no prazo combinado, eu cubro a conta
com o meu lucro e recebo depois. Nada
impede que, em outra ocasião, eu ligue
e peça para ela antecipar urna compra
para me ajudar a cumprir a meta do
mês", conta Tereza.

O processo de aprendizado que antece-
deu a entrada da Nestlé nos novos nichos
de mercado envolveu treinamentos in loco
com altos executivos da companhia, que
visitaram comunidades carentes para sa-
ber como vivem os consumidores nesses
locais. Na mão inversa, a empresa apro-
veitou a imersão para trazer para os qua-
dros executivos de vendas recruta-
dos em bairros de renda mais bai-
xá, o pensamento popular para
dentro da estrutura da empresa.
Esse clima de envolvimento aos
poucos se torna visível. "É muito
bom ver a satisfação das pessoas que
passam a ter acesso aos nossos produtos",
diz uma supervisora de vendas da Nestlé
que acompanha a venda direta na zona
leste da capital paulista.

A primeira medida confiável do resulta-
do das iniciativas da Nestlé para acessar
o público de baixa renda é o resultado
das vendas das linhas de produtos po-
pulares: 300 milhões de reais. A cifra é
alta para os padrões de qualquer organi-
zação, embora represente menos de 3%
do faturamento da gigante suíça dos ali-
mentos no Brasil. O porta a porta, ain-
da em plena fase de estruturação e ex-
pansão, não entra nas contas divulgadas
pela empresa. Mesmo assim, tem um
efeito social facilmente perceptível. A
rede conta, até agora, com quase 6 mil
revendedoras autônomas, um número
significativo mesmo para a Nestlé, com
seus 17 mil funcionários diretos.

"Não é que vamos resolver os proble-
mas do Brasil, mas queremos criar valor
para a sociedade", afirma Zurita. Na ou-
tra ponta, o consumidor de baixa renda
dá mostras de que reconhece as empre-
sas que se esforçam para tornar seus pro-
dutos mais acessíveis. E exige ser bem tra-
tado. Em outras palavras, esse novo clien-
te troca, sem medo de pagar um pouco a
mais, um balconista sem rosto por uma
vendedora capaz de se preocupar com as
dores de coluna de cada consumidor. •

POR ANDRÉ SIQUEIRA

O crescimento recen-
te da população da
classe C, graças à
ascensão de brasi-

leiros de renda mais
baixa que tiveram o poder de compra au-
mentado nos últimos anos, deu início a
uma corrida entre as empresas. O movi-
mento abrange praticamente todos os se-
tores, desde a construção civil até os de
produtos de uso mais corriqueiro, como
os de higiene pessoal. Todos querem con-
quistar o consumidor que passou a ter
acesso a bens que, até poucos anos, en-
xergava como miragem nas vitrines.
Mas, se havia uma demanda reprimida
pelas marcas mais conhecidas, também
é certo que saem na frente as empresas e
marcas tradicionalmente mais próximas
à população de baixa renda.

"O maior dilema da grande empresa é de-
cidir entre oferecer para o novo público
o mesmo produto ou oferecer algo novo,
com um custo mais baixo", resume Ha-
roldo Torres, sócio-diretor da consulto-
ria Data Popular. "Se a qualidade da ver-
são mais barata for percebida como mui-
to inferior, a rejeição é imediata." O es-
pecialista em hábitos de consumo das
classes C e D lembra que esses compra-
dores são grandes experimentadores de
marcas e não têm receio de trocar urna
marca tradicional por uma menos co-
nhecida, ou de menor preço, desde que
ela ofereça mais atributos.

Um bom exemplo é o da fabricante de
sabonetes gaúcha Memphis, dona de mar-
cas como Alma de Flores, Quatro Estações

e Senador. Depois de sobreviver por 58
anos em um mercado dominado por mul-
tinacionais como Unilever e Procter &
Gamble, a empresa colhe os frutos de uma
política mantida desde a fundação da pri-
meira fábrica, em Porto Alegre.

"Somos mais beneficiados pelo bom
momento do País do que por um movi-
mento da companhia. Nosso mérito foi

nunca reduzir a quali-
dade, ou a quantidade

de perfume nos pro-
dutos, mesmo que
os preços de al-
guns ficassem aci-
ma da concorrên-
cia", conta o dirc-



tor de vendas e marketing, Clóvis Corte-
sia. "E sempre demos atenção especial ao
consumidor nordestino, que costuma tra-
tar nossos sabonetes como item de luxo,
para dar de presente. Estamos na região
desde o primeiro mês de funcionamento
da fábrica no Sul, quando não havia gran-
des concorrentes por lá." O resultado é
que 40% das vendas da marca Alma de
Flores são feitas no Nordeste.

Quando a Memphis percebeu a melho-
ra do potencial de compra do consumi-
dor de regiões de renda mais baixa no
País, foi a campo e realizou pesquisas para
entender melhor os motivos da
empatia natural da marca com
o público local. "O sabonete
com hidratante e o desodoran-
te perfumado substituem, em
muitos casos, o próprio perfu-
me ou o hidratante em frascos,
itens caros demais para muitas
famílias", explica o executivo.
"Mesmo que o nosso produto
não pudesse ser consumido
com freqüência, ficou associa-
do a momentos felizes, como
batizados e casamentos, quan-
do era usado para presentear ou
até para dar uma sensação de
frescor em dias de festa."

As pesquisas mostraram também que o
desodorante é um item ainda pouco con-
sumido em muitos lares do País, se com-
parado com o sabonete. Então criou a pri-
meira embalagem em miniatura de deso-
dorante spray, com 90 ml, em vez dos 130
ml da versão normal. "Não é a mesma pro-
posta do produto roll-on, que a concor-
rência vende para o consumidor de classe
mais alta levar em viagens ou para a aca-
demia", diz Cortesia. O executivo também
frisa que os dois formatos vão coexistir. "A
idéia é oferecer um produto com preço in-
ferior a l real, para que mais gente possa
ter desodorante em casa", completa.

A estimativa da empresa é que a versão
menor responda por 30% das vendas de
desodorante da marca, que chegam a 30
milhões de reais. A estratégia da minia-
turização dos produtos, e dos preços,
também começou a ser adotada na linha
de sabonetes. O piano inclui o lançamen-
to de novas versões de perfumes nos de-

sodorantes e propriedades esfoliantes e
hidratantes para os sabonetes, urna mu-
dança histórica para uma companhia
que nunca mexeu nas características dos
produtos. Finalmente, as campanhas pu-
blicitárias vão mostrar, em formato de vi-
deoclipe, típicas moradoras de cidades
como Salvador, Recife e Fortaleza. "Que-
remos mostrar que deixamos de ser uma
marca aspiracional e estamos ao alcance
do consumidor", afirma o diretor.

Para Torres, do Data Popular, falar di-
retamente com o consumidor de baixa
renda é outro grande desafio para marcas,

produtos ou serviços que, em muitos ca-
sos, nem sequer chegam a ser desejados,
porque são vistos corno intangíveis. "As
passagens aéreas chegam a ser mais bara-
tas do que os bilhetes rodoviários, mas os
ônibus continuam lotados. O aeroporto
ainda é um ambiente hostil para o consu-
midor mais simples, que exige mais aten-
ção dos funcionários", diz o consultor.

Uni problema semelhante ao das com-
panhias aéreas é vivido pelas empresas
imobiliárias. Não é à toa que "agora você
pode" passou a ser a frase mais ouvida nas
campanhas publicitárias das empresas do
setor. Uma vez atraído o comprador, resta
saber como, por mais que as condições do
crédito sejam favoráveis, uma empresa
acostumada a vender apartamentos e ca-
sas a mais de 500 mil reais toma-se capaz
de oferecer urna boa unidade por até um
quinto desse valor. Mais uma vez, vale a
voz da experiência. A Incorporadora Pa-
trimônio foi criada há mais de dez anos
com a proposta de vender imóveis na fai-

xa de 100 mil a 150 mil reais, preços mui-
to inferiores aos da rnédia dos lançamen-
tos da década passada. Agora, o valor mé-
dio dos empreendimentos da companhia
baixou para 75 mil a 100 mil reais.

Os últimos lançamentos da Patrimônio
trazem diferenciais. Os condomínios,
mesmo quando localizados em regiões pe-
riféricas de grandes cidades, se asseme-
lham muito aos de classes mais altas, com
áreas de lazer, segurança, praças centrais.
A fórmula rendeu prêmios do setor imo-
biliário e, mais importante, fez as vendas

dispararem. Um empreendi-
mento recente teve todas as
926 unidades comercializadas
em 90 dias, ainda na planta.
"Não dá para decidir do dia para
a noite trabalhar com imóveis
econômicos. Para oferecer qua-
lidade, é preciso contratar um
pessoal acostumado a contar
pregos", diz o diretor da Patri-
mônio, Jorge Yamaniski Filho.

"Financiamos com capital
próprio os empreendimentos.
Assumimos os riscos porque
sabemos que o nosso compra-
dor é bom pagador, valoriza o
imóvel que, muito provavel-

mente, será o único que ele vai comprar
durante a vida", afirma Yamaniski. Ele
fala com conhecimento de causa. A in-
corporadora nasceu do capital levantado
com um negócio de venda por catálogo,
a Hiroshima, iniciado por seus pais há
cerca de 40 anos e hoje com 200 mil re-
vendedoras cadastradas no País. Foi essa
atividade anterior que permitiu ao em-
presário tomar contato com os hábitos
de consumo dos brasileiros, até decidir
expandir o grupo para a área imobiliária.

"As empresas precisam descobrir
quando é preciso ir buscar a clientela
emergente", resume o consultor do Data
Popular. Exemplos não faltam de compa-
nhias que têm conseguido levar os produ-
tos à base da pirâmide. Ao mesmo tempo,
a escalada social conduz a população de
renda mais reduzida a um novo padrão de
consumo. Se os esforços forem feitos na
medida certa, será possível antecipar o
esperado encontro entre as marcas mais
acessíveis e os potenciais compradores.

Text Box
Fonte: Carta Capital, a. 14, n. 499, p. 10-17, 11 jun. 2008.




