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Um ótimo ano para o mer-
cado de consumo. É assim
que se pode resumir o mer-
cado no ano passado. Segun-
do dados obtidos pela Nielsen,
em 2007, o varejo brasileiro
faturou R$ 221,1 bilhões. O
ano passado fechou com um
saldo positivo do mercado de
consumo, com um crescimen-
to real de 3% em volume e de
4,1% em faturamento, em re-
lação ao ano anterior. O des-
taque foi a cesta de bebidas,
que ganhou importância no
faturamento em relação a
2006. As cestas de bebidas
não-alcoólicas e de bebidas
alcoólicas têm 5,5% e 7,1%,
respectivamente, de importân-
cia no total do faturamento
das cestas auditadas pela Ni-
elsen,

Para João Carlos Lazzarini,
d i re tor da Nielsen, mesmo
com a intensa migração das
classes D e E para a classe C,
a baixa renda ainda represen-
ta um enorme potencial a ser
desenvolvido. "A baixa renda
representa 40% da população
e 30% do mercado de consu-
mo, Para atingir esse consu-
midor, a indústria precisa ficar
atenta, A população das clas-
ses D e E precisa de embala-
gens menores e fragmenta-
das. Também precisa de cré-
dito e de caderneta", observa.

Nos úl t imos dois anos, o
mercado de consumo passou
por uma profunda mudança.
"À medida que a renda do con-
sumidor melhora, ele passa a
procurar não por mais itens,
mas por mais categorias",
aponta Lazzarini, Segundo o
BGE, foi a classe C que apre-

sentou o maior incremento de

poder aquisitivo. "Com isso,
essa população começou a
aspirar por bens de consumo.
Um dos reflexos desse fato é
o aumento da variedade de
itens nas categorias de iogur-
te e produtos light", exemplifi-
ca o executivo.

A segunda mudança foi o
upgrade das marcas.' Em tem-
pos de recessão, o consumidor
busca produtos mais baratos.
"Uma vez que, no ano passa-
do, o crescimento da renda foi
significativo, as marcas líderes
ganharam mercado."

Para alavancar as vendas
entre essa população da clas-
se C, Lazzarini enfatiza que é
preciso ficar atento aos valo-
res desse consumidor. "É um
consumidor mais consciente,
e por isso é preciso ficar aten-
to aos seus valores. Por exem-
plo, o consumidor brasileiro
valoriza a atenção e a cordia-
lidade dos funcionários,"

A nova classe C
Com o aumento do nível de

renda da população, as mar-
cas de preços baixos continu-
am fortes, mas ganham espa-
ço as marcas de preços inter-
mediários e altos, o que é um
reflexo da explosão da classe
C registrada no ano passado.

O novo critério de classifica-
ção do nível socioeconômico
"expandiu" a classe C, a qual
registrou um incremento de
2.3 milhões de domicí l ios.
Com esse aumento do núme-
ro de domicílios da classe C e
com a nova classificação do
IBGE, surge uma grande van-
tagem: a possibilidade de seg-
mentar essa classe em duas
subclasses, C1 e C2. A Niel-
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sen levantou as diferenças no
perfil desses consumidores.

Embora o total da classe C
se concentre em lares com
até três pessoas, onde as do-
nas de casa adotam estilos de
vida conscientes, têm idades
que vão de 31 a 40 anos, e
residem, principalmente, nas
áreas IV e V Nielsen, o qua-
dro da população das classes
C1 e C2 é bem diferente. Ao
se analisar a classe C1, des-
tacam-se lares com 4 a 5 pes-
soas, onde moram casais com
filhos adultos. Neles, as donas
de casa são mais maduras, e
sua faixa de idades vai de 41
a 50 anos, em média. A maior
concentração dessa classe
está nas áreas V e VI. Por sua
vez, os indivíduos pertencen-
tes à classe C2 têm um estilo
de vida batalhador e se con-
centram nas áreas l e II.

Distribuição

Com a nova segmentação, compra desses consumidores,
também é possível identificar Há 7,4 milhões de domicíli-
di ferenças no tamanho da os na classe C1 e 8,5 mi hões
cesta e no comportamento de na classe C2. Na classe C1,

Mudança no nível
socioeconômico do brasileiro

Classe C registrou um incremento de 2,3 milhões de domicílios



em cada compra o consumidor leva 1 1 itens e
gasta, em média, R$ 17,15 em cada ida ao
PDV. Por sua vez, na classe C2, em cada com-
pra, ele leva nove itens e gasta, em média, R$
12,79. A Nielsen constatou que, do total das
compras realizadas pela classe C1, 10% ocor-
rem em mercearias e no varejo tradicional. Na
classe C2, 13% das compras são realizadas
no pequeno varejo,

Desempenho das categorias
Com o aumento do nível de renda da popu-

lação da classe C, novas categorias se desta-
caram. Além disso, algumas categorias que já
haviam conquistado os consumidores de nível
socioeconômico alto (A+B) em 2007 também
se destacaram na cesta de compras da classe
média (C), Ou seja, é perceptível a mudança
de comportamento da classe média, que de-
monstra maior acesso às categorias não bási-
cas, como, por exemplo, sobremesa láctea
pronta, petit suisse, sobremesa pronta, leite fer-
mentado, e bebida à base de soja. O maior
destaque dessas categorias na classe C pro-
veio do maior número de domicílios compra-
dores (penetração).

As categorias que se destacaram nos níveis
socioeconômicos alto (A+B) e médio (C) ain-
da têm baixa presença nas classes populares
(D+E), como, por exemplo, chá pronto, molho
para salada, água saborizada e bebida à base
de soja. Na população de baixa renda, as ca-
tegorias mais alinhadas à média ainda perten-
cem à cesta de consumo básico, tais como café
e sabonete,

Forma de pagamento
Nos supermercados brasileiros, predomina o

pagamento em dinheiro. Em 'todos os meses
do ano, mais de 53% do pagamento é feito à
vista em dinheiro. O sábado é ainda o principal
dia de compra, concentrando mais de 23% em
média, mas o domingo já responde por 10%.

Estrutura do varejo brasileiro
Apesar do aumento de preço, deve-se des-

tacar o crescimento das vendas de cervejas,
aguardentes e uísques. O crescimento mais
expressivo foi o da cesta de não-alcoólicos, que

registrou um incremento real de 5,5%, impul-
sionado por refrigerantes, bebidas energéticas
e bebidas à base de soja.

Com o cenário econômico positivo, houve um
maior acesso dos brasileiros a categorias de
bebidas antes consideradas supérf luas, Ao
analisar a categoria das bebidas à base de
soja, a Nielsen constatou que houve 19% a
mais de lares que, em 2007, compraram esse
produto. O lançamento de cerca de 100 no-
vos SKUs contribuiu para o crescimento de 9%
da categoria. Na cesta de refrigerantes, 600
mil novos lares não compraram produtos des-
sa categoria em 2006, mas passaram a com-
prá-los em 2007. As marcas diet e líght se des-
tacaram, e já representam mais de 10% do
volume da categoria.

Atrelados na redução de preço, os lares tam-
bém se votaram para a cesta de higiene e be-
leza. Nessa cesta, os maiores incrementos ocor-
reram na categoria de coloração para cabelo,
sendo que mais de um milhão de lares que não
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compraram produtos dessa
categoria em 2006 passaram
a comprá-los no ano passa-
do, dando preferência a mar-
cas mais baratas (low price),
que já representam quase
metade do volume da catego-
ria. Na categoria fraldas, as
versões básicas contribuem
com 12% para o crescimen-
to da categoria.

Itens de mercear ia doce
mantiveram os mesmos pa-
tamares de volume de 2006,
mas as categorias de laticí-
nios foram impactadas, e ti-
veram variação negativa por
causa do aumento de preço
na produção. O mesmo ce-
nário de estabilidade se re-

petiu na mercearia salgada.
Constatando outro efeito da

melhoria de renda da popula-
ção, a Níelsen registrou que,
dentro da cesta de perecíveis,
os lares promoveram um de-
sempenho positivo para vári-
as categorias, em especial as
de sorvetes, iogurtes, e frios
e embutidos.

Um efeito que se destacou foi
o aumento da penetração da
categoria de iogurte nos lares
brasileiros. Nessa categoria, as
marcas Iow price já represen-
tam mais de 40% do volume das
vendas.

A cesta de limpeza apresentou
variação de seus volumes em
1,2%, e os produtos que não fa-

ziam apelo à praticidade apresen-
taram queda nas vendas. É o caso
do sabão em barra, que registrou
um índice negativo de 7,1°/o, e
também o da cera para assoa-
lho, que teve queda de 5,2%. A
cesta de limpeza é mais uma
confirmação do fato de que
houve aumento de acesso a
categorias antes consideradas
supérfluas. É também o caso
do amaciante. Quase um mi-
lhão de lares não comprou pro-
dutos dessa categoria em
2006, mas passou a comprá-
los em 2007. Ainda nessa ca-
tegoria, o maior crescimento das
vendas se concentrou nas mar-
cas médium price e com emba-
lagens de 2 litros. (T.L)
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