
Classe C ganha poder de consumo, sofisticando
seus padrões. Marcas buscam adequar-se ao
desenvolvimento de embalagens diferenciadas

ncentívada por políticas públicas de transferência de renda, a

exemplo do programa Bolsa Família, Plano de Aceleração do
Crescimento (PAC) e elevação do salário mínimo, hoje fixado

em R$ 465, além da fartura de crédito e do crescimento do em-
prego formal, a classe C teve seu poder de consumo expandido nos

últimos anos, ganhando maior atenção das empresas, que passaram

a ver o consumidor popular como um promissor filão de mercado.
Atenta às oportunidades de mercado para a classe C, a Coca-Cola

Brasil mantém há cinco anos um grupo de trabalho que estuda e
analisa as oportunidades para estes consumidores. "Somos uma

empresa de bebidas não-alcoólicas e nos preocupamos em oferecer

uma ampla gama de produtos para os mais diversos momentos de

consumo, Nossos produtos têm alta qualidade e preço unitário re-
lativamente baixo, o que os torna universais. Porém, temos um

vasto portfólio de embalagens, algumas das quais mais acessíveis à

classe C", ressaltou o gerente de relações institucionais da Coca-
Cola Brasil, Maurício Bacellar. De acordo com o executivo, os atri-

butos da marca são fortes em todas as classes, o que muda é a fre-

qüência de consumo, de acordo com a classe. "Pesquisas mostram

que o consumidor de classe C quer artigos diferentes, aspira por
produtos que falem a sua língua e que atuem como "incíusores so-

ciais". A diversificação de embalagens permite que os consumidores

de classe C possam ter acesso à qualidade incomparável e à inova-
ção dos produtos Coca-Cola Brasil", explicou Bacellar.

A CLASSE C
e acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a classe C repre-

senta 53,8% da população brasileira, de acordo com os números
divulgados em dezembro de 2008, em um percentual que vem evo-

luindo ao longo dos anos. Segundo a instituição, entre abril de 2002

e abril de 2008, o estrato econômico C passou de 44% para 51% da

população, fruto da intensificação das políticas de transferência de
renda e reajuste do salário mínimo, revertendo pela primeira vez, de

maneira significativa, a desigualdade social brasileira. Nos seis anos, a

proporção de miseráveis nas maiores regiões metropolitanas brasilei-
ras caiu de 35% para 25%. Entre 2004 e 2008, a FGV aponta expan-

são de 4% das classes A e B, com o crescimento da mobilidade social

de classes mais baixas para as superiores, influenciado principalmente
pelo aumento de empregos formais e pela facilidade de crédito. No

período, as classes A e B passaram de ll,61%para 15,52% da popu-

lação. Já os brasileiros das classes baixas caíram de 46,13% para
32,59% da população brasileira. Os critérios da FGV definem as

classes A e B com renda superior a R$ 4.592/mês; classe C, com

renda entre RS 1.064 e R$ 4.591; classe D, com renda entre R$
l .064 e RS 768; e a classe E, com renda inferior a R$ 768.
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PORTFOLIO DIVERSIFICADO DE
EMBALAGENS
A finada em sua estratégia de impulsionar as vendas

junto aos consumidores populares, a Coca-Cola Bra-
sil aderiu ao desenvolvimento de um amplo portfólio de

embalagens, com algumas opções mais acessíveis. Uma

das embalagens desenvolvidas especificamente para os

consumidores populares foi a embalagem família retor-
nável, que pode ser usada 20 ou mais vezes, em vidro e

em PET. Assim, o peso da embalagem no preço do re-

frigerante em cada compra fica mais baixo, tornando o
refrigerante mais acessível ao consumidor de classe C. Outra

opção desenvolvida pela empresa, foi a garrafa de 3 litros, para

reuniões de família, oferecendo maior quantidade do refrigerante
sem que a embalagem pese muito no preço.

www.cocacolabrasil.com.br

postando no potencial da classe C, o Grupo CRM, contro-

lador da Kopenhagen e DanTop, lançou uma nova rede de
lojas especializadas em chocolates, com a rnarca Brasil Cacau.

A meta é inaugurar 50 novas lojas em 2009, alcançando, em

quatro anos, 500 lojas cm todo o Brasil. Até o fim de março, a
rede deve ter f l lojas em funcionamento, sendo quatro já

inauguradas na cidade de São Paulo. A linha de produtos da

Brasil Cacau inclui 110 itens entre tabletes, bombons variados
e trufas. "A marca Brasil Cacau é urna proposta arrojada para

atender os novos hábitos e atitudes de consumo de uma gran-

de parcela da população brasileira ávida em consumir chocola-
tes por um preço mais acessível", ressaltou Adriane Ura, ge-

rente de marketing da marca. A diferença é o processo de pro-

dução dos chocolates, em escala industrial. Assinadas pela
agência R1234, a identidade visual e as embalagens da rede fo-

ram inspiradas na cultura brasileira, tendo como temas os

plantadores de vinho do Sul, as passarelas das metrópoles, o
artesanato do Nordeste e a exuberância do Norte do País. "As

embalagens têm grande importância no processo de criação e

fixação de uma nova marca na mente de seus stakeholden. Por
isso, precisam comunicar-se de forma clara, pela imagem", ex-

plicou a sócia-fundadora da R1234 Art Design, Rita de Cássia

Ardezzoni. Segundo ela, o desenvolvimento das embalagens
foi apoiado em estudos sobre os pontos fortes e fracos dos pro-

dutos disponíveis no mercado. A caixa de chocolates Atlântica,

um dos destaques da nova linha, é produzida pela Emibra com

cartão duplex Suzano S6 Premium 225g/m2 e impressa em
quatro cores, com verniz base água. Os berços são fabricados

em PET metalizado, com espessura de 0,35mm pela Alpha
Pack. O forro das caixas é de papel impermeável, da Comer-

cial Nossa Senhora do Líbano.



DUPLA SEGMENTAÇÃO
pelo direto e preços acessíveis foram as estratégias eleitas
pela Neutrox para ganhar de uma só vez o público mascu-

lino e o mercado de consumo popular, corn o lançamento da
linha de cosméticos Neutrox Homem 0% Sal. "O homem
brasileiro ainda não se sente totalmente à vontade com tanta
diversificação das marcas, pois é muito mais objetivo do que
as mulheres, procurando ,por produtos de rápida identifica-
ção e boa relação custo x benefício, além de identidade mas-
culina na fragrância, cores e no layout de embalagens", afir-
mou Lúcia Roíla, gerente de marketing para mercados de
massa da Bertín Higiene e Beleza, uma das divisões de negó-
cios do Grupo Bertin. Os produtos da linha Neucrox Ho-
mem 0% Sal integram a linha Neutrox, que já conta com
mais de 42 produtos, entre xampus, condicionadores, cremes
para pentear e cremes de tratamento para cada perfil de con-
sumidor. Os frascos em PE
com tampas de PP são pro-
duzidos pela Bertin Embala-
gens Plásticas e Igaratiba. Os
rótulos em PP são forneci-
dos pela Rhoss Prínt.
www.bertin.com.br
www.igaratiba.com.br
www.rhos5print.com.br

ATENÇÃO AOS EMERGENTES
D a mesma maneira que o consumidor popular ganhou

maior atenção das empresas, os países emergentes, como
o Brasil, também passaram a serem vistos como uma das
possibilidades de expansão das vendas, com estratégias pró-
prias e resultados, que apesar da intensificação da crise no
final de 2008, surpreenderam as matrizes. Em âmbito na-
cional, o mercado descobriu além da nova classe média, o
consumo regionalizado, como no Norte e Nordeste, onde
cada vez mais crescem os lançamentos de produtos exclusi-
vos e estratégias diferenciadas.

MERCADOS LOCAIS
General Brands lançou, exclusivamente para o Nor-
deste, o Fructus Plus, refresco em pó já adoçado que

rende 2 litros por envelope, levando em consideração,
principalmente a relação custo x benefício. Para tanto,
desenvolveu embalagens reduzidas, contendo 20 gramas. O

layout das embalagens foi
criado pela agência interna da
General Brands e os envelo-
pes são fabricados pela Zara-
plast. Cada envelope custa R$
0,49, segundo a empresa, o
preço mais acessível do mer-
cado e cerca de 30% mais ba-
rato em relação à concorrên-
cia. Já adoçado, o suco busca
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CONSUMO

reduzir custos também com o açúcar, que não precisa ser acrescentado poste-
riormente. A linha foí apresentada em seis diferentes sabores, incluindo uva,
morango, maracujá, abacaxi, laranja e manga. O lançamento tem como obje-
tivo fortalecer a presença da General Brands no mercado do Nordeste,
www.generalfarands.com.br • www.zaraplast.com.br

REGIONALIZAÇÃO DO CONSUMO
om o objetivo de atender às demandas específicas de diferentes grupos con-
sumidores e níveis de renda, a Nestlé desenvolveu um modelo de regionali-

zação que inclui o lançamento de produtos específicos para diferentes regiões
do Brasil, com estratégias e ações de marketing próprias. O Projeto de Regio-
nalização da Nestlé no Norte/Nordeste começou em 2003, após a realização
de detalhadas pesquisas de mercado na região para entender melhor os há-
bitos de consumo e a cultura dos 50 milhões de consumidores localizados
nestas regiões. Em 2004, a Nestlé criou a diretoria regional Norte/Nordeste
com o desafio de criar um modelo de negócios e de comunicação que aten-
desse às necessidades desses consumidores. Nos últimos três anos, a empresa
investiu R$ 30 milhões em marketing somente nas regiões Norte e Nordeste.
Para atender as necessidades de custos baixos, a empresa lançou os biscoitos

Bono e Negresco em embalagens meno-
res, com preços mais acessíveis, além
Ideal, produto lácteo enriquecido com

Ferro, Cálcio e Vitaminas A, C e D. Para
atender o paladar dos consumidores locais,
lançou também um café solúvel mais suave,
com a marca Nescafé Dolca. Recentemente,
a Nestlé anunciou a duplicação da produ-
ção de sua unidade de Feira de Santana
(BA), com investimentos de R$ 50 milhões
e capacidade de produção de 240 mil tone-
ladas de produtos/ano.
www.nestle.com.br

REFLEXOS DA CRISE
e nos últimos anos, a classe C ganhou a atenção do mercado, com a crise
internacional deve ganhar ainda mais destaque. Segundo a pesquisa "Crô-

nicas de urna Crise Anunciada: Choques Externos e a Nova Classe Média",
conduzida pela Fundação Getúlio Vargas, com a coordenação do economista
Marcelo Néri, as classes A e B foram as mais atingidas pela crise mundial, en-
quanto a classe C manteve-se em crescimento no período de agravamento da
crise. Entre setembro e dezembro de 2008, o movimento de ascensão social
das classes A e B sofreu queda de 0,65%, enquanto a classe C evoluiu 2%.
No ano, a classe média emergente apresentou crescimento contínuo nas seis
principais metrópoles brasileiras, incluindo Recife, Salvador, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Em 2008, a classes D diminuiu
6,7%, enquanto a classe E decresceu, 8%. De acordo com Marcelo Néri, as
classes A e B foram mais atingidas pela crise por estarem mais envolvidas com
os setores diretamente impactados, como o exportador, financeiro e imobiliá-
rio. Para 2009, a perspectiva é de concentração da demanda do consumo po-
pular em segmentos de primeira necessidade como alimentício, de bebidas e
cosméticos. A preocupação principal é o desemprego que pode afetar o acesso
a um universo mais amplo de bens e serviços, principalmente dos que depen-
dem de financiamento, como o setor imobiliário e automobilístico.
www.fgv.br
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