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Não são ricos, nem sequer se qualificam como classe média mas não são os mais pobres dos 
pobres, tampouco. Eles acumulam gastos de pouco mais de US$ 1 trilhão por ano. Moram no 
Brasil, China e Índia, mas também podem ser encontrados na África, no centro e no leste da 
Europa e em outras partes da Ásia. Juntos representam o maior segmento inexplorado de 
consumidores do mundo. Eles são o segmento do próximo bilhão.  
 
De imediato, um terço do gasto desse segmento vai além de suprir as necessidades de 
subsistência em alimentos básicos, roupas e habitação. Eles usam xampus e detergentes de 
marca regularmente. Um bom número possui televisores, geladeiras e leitores de DVD. Muitos 
economizam para comprar máquinas de lavar e até computadores.  
 
O próximo bilhão é formado por jovens, com cerca de 40 anos de consumo pela frente. Eles 
também são economicamente ativos, e suas rendas crescem mais rápido do que as economias 
de seus países.  
 
Até recentemente, no entanto, a maior parte das empresas considerava não lucrativo atender 
esses consumidores. Algumas começam a enxergar além dos estereótipos e estão descobrindo 
um segmento muito valioso de consumidores que tem sido quase que totalmente 
negligenciado pelos vendedores de produtos de marca do mundo.  
 
As necessidades do próximo bilhão são diversas e variam por país e cultura, mas nós 
identificamos seis formas diferentes pelas quais o próximo bilhão difere de outros segmentos 
de consumo.  
 
Eles administram rendas variáveis. A baixa renda não é o maior limite para o gasto do próximo 
bilhão. Mais do que isso, o que impede esses consumidores de comprar produtos não 
essenciais é a volatilidade de suas rendas. Eles fogem de pagamentos antecipados e evitam 
despesas recorrentes na forma de prestações. As empresas devem procurar meios para alinhar 
seus preços e financiamentos com as rendas que caem e sobem.  
 
Eles têm de lidar com as limitações domésticas. O próximo bilhão com freqüência mora em 
espaços não maiores do que 18 metros quadrados. O topo de uma geladeira ou de uma 
máquina de lavar muitas vezes serve como mesa ou prateleira de armazenamento. Os 
utensílios domésticos que os consumidores mais ricos tomam por garantido como eletricidade 
e água corrente limpa ininterruptas ainda não chegaram a esses domicílios. Portanto, os 
produtos que conservam espaço no chão e não exigem fontes de eletricidade e água contínuas 
são os mais apreciados.  
 
Eles são compradores espertos. Cada centavo conta para o próximo bilhão, mas isso não 
significa que comprem os produtos mais baratos ou que vão comprar as versões mais simples 
de ofertas mais caras. Eles estão interessados em produtos de alta qualidade, mesmo se 
tiverem de controlar o uso desses produtos. Por não poderem errar, o próximo bilhão pesquisa 
demoradamente os produtos e cuidadosamente compara seus benefícios funcionais, técnicos e 
afetivos.  
 
Eles não estão familiarizados com muitos produtos. Mesmo que as campanhas de publicidade 
despertem sua curiosidade, o próximo bilhão de consumidores evitará um produto se os 
anúncios não explicarem claramente seus benefícios. E por serem muitas vezes usuários pela 
primeira vez, os integrantes do próximo bilhão também necessitam de instruções operacionais 
abrangentes. As fabricantes devem criar oportunidades para eles experimentarem seus 
produtos por meio de exibições nas lojas e testes dos produtos sob orientação.  
 
Eles procuram conselhos dignos de confiança. Por serem novos para muitos produtos, têm 
mais probabilidade do que outros segmentos de seguir as opiniões de pessoas de sua 
confiança. As redes de defesa do consumidor podem ser ferramentas poderosas de vendas 
neste mercado e devem ser cuidadosamente instruídas.  



 
Eles exigem respeito. As empresas farão bem em entender as sensibilidades, como a 
necessidade de serem tratados com respeito, que motiva o desejo do próximo bilhão de 
comprar modelos mais caros. As categorias de produtos mais preparadas para essa troca são 
de bens duráveis e de cuidados pessoais, porque as ofertas menos caras nessas categorias 
tendem a parecer baratas também. Preferem as lojas de bairro aos supermercados mais 
distantes, onde sempre encontram os formatos de auto-serviço que consideram intimidadores. 
Quando as rendas variáveis tornam necessário comprar aos poucos, a viagem até um 
supermercado não parece valer a pena, especialmente se a loja parecer desfavorável.  
 
Social e economicamente, o próximo bilhão está em movimento, e a última coisa que deseja é 
ser abordado com os velhos estereótipos. Apesar de ter rendas restritivas, o próximo bilhão 
está comprometido com a melhoria de sua vida.  
 
Nossas conclusões levantam uma série de questões para as empresas que operam no mercado 
do próximo bilhão. Como elas poderão certificar a qualidade do produto a preços acessíveis? 
Como podem distribuir volumes menores para mercados de grande escala com eficiência de 
custo? Como podem criar um programa de marketing que combine vendas e instrução? As 
respostas vão depender da marca, da categoria do produto e do país. Contudo nós oferecemos 
cinco princípios que ajudaram a colocar muitos de nossos clientes no caminho para servir esse 
florescente mercado:  
 
* Projetar e desenvolver produtos com funções e preços que compensem os pequenos 
espaços, os serviços públicos não confiáveis, os orçamentos limitados e outras restrições.  
 
* Investir na "distribuição onipresente" formando parcerias com redes existentes, como o 
correio, para garantir cobertura ampla, baixo custo e controle razoável.  
 
* Programas de marketing instrutivos que expliquem a importância dos benefícios do produto 
e que promovam nova demanda, por exemplo, comunicando as vantagens de outros produtos 
e reforçando as redes de defesa do consumidor.  
 
* Libere a organização: estabeleça responsabilidades claras para atender o próximo bilhão, 
incentive o crescimento mais do que o lucro a curto prazo, promova a inovação e estabeleça 
processos de baixo custo.  
 
* Colabore com as empresas de outros setores (mesmo com as concorrentes, conforme as 
circunstâncias) para reforçar os programas voltados para o consumidor (tais como crédito 
simplificado) e melhore as escalas econômicas (por exemplo, partilhando os custos de 
distribuição).  
 
Acreditamos que o investimento inicial no entendimento e atender as necessidades do próximo 
bilhão valerão o esforço. As empresas que forem as primeiras a atender as demandas desses 
consumidores - atender os gostos que evoluem provavelmente serão as próximas líderes 
globais com vantagens competitivas sustentáveis.  
 

 
Leia mais: 
 
Retrocesso em índice 
 
A economia mundial retrocedeu pelo segundo mês consecutivo em julho, quando observou-se 
uma queda tanto na produção da indústria manufatureira quanto no setor de serviços 
impulsionada por uma diminuição da demanda e por altos custos energéticos, apontou ontem 
um levantamento.  
 
O Índice Global de Produção Total, elaborado pelo JP Morgan em conjunto com organizações 
de gerenciamento e abastecimento, caiu de 49,4 em junho para 49 em julho, cifra abaixo da 



marca de 50 que separa o crescimento da retração. Esta é a primeira vez desde o início de 
2003 que este indicador registra duas cifras consecutivas abaixo da marca de 50.  
 
Ao mesmo tempo, o índice Global de Serviços sofreu também uma redução de 49,3 em junho 
para 48,9 em julho, prejudicado por uma queda na variável sobre as novas empresas, que 
atingiu o seu menor índice em sete anos. Mais recentemente, o índice do setor de serviços do 
Instituto de Gerenciamento e Abastecimento para os EUA superou as expectativas, mostrando 
uma recuperação ao subir de 48,2 em junho para 49,5 em julho. Entretanto, este número 
ainda aponta para uma retração no setor de serviços pelo segundo mês consecutivo. Em 
escala mundial, um menor crescimento econômico contrastou novamente com uma persistente 
alta da inflação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 ago. 2008, Internacional, p. A11. 


