
Um mercado,
rico e seletivo

A CRISE NÃO EXCLUIU O

SUL DA ELITE DO

CONSUMO BRASILEIRO.

MAS TORNOU AINDA

MAIOR O DESAFIO DE

CONQUISTAR CLIENTES

NESSA REGIÃO

Dependente das exportações - tan-
to de commodities agrícolas quan-

to de produtos manufaturados -, a re-
gião sentiu no âmago os efeitos da crise
financeira global. Indústrias demitiram,
salários encolheram e o resultado foi ine-
vitável: o sul perdeu peso no ranking das
regiões com maior potencial de consu-
mo do país, elaborado anualmente pela
consultoria Target Marketing. Como se
não bastasse, vem sofrendo as conse-
qüências de uma longa e rigorosa estia-
gem, que arruinou o crescimento da sua
safra de grãos e, literalmente, fez secar

o bolso do consumidor ainda mais. Hoje,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul respondem por 16,31% do potencial
de consumo do país, segundo o estudo
"Brasil em Foco" divulgado pela Target
em maio deste ano. O índice não deixa
de ser atraente, claro. Mas é menor do
que costumava ser em outros tempos.
Em 2001, por exemplo, o sul apresenta-
va um potencial de consumo equivalen-
te a 18,3% do total brasileiro, maior até
do que o do nordeste, que desde 2008 é
o vice-líder do ranking nacional, atrás do
sudeste.

Conservador e elitista:
conquistar o consumidor
do sul é difícil, mas gera

boas recompensas



Apesar de tudo, o sul continua sen-

do um dos centros de consumo mais im-
portantes do país. Consumo qualificado,
vale frisar. Basta conferir os gráficos ao

lado. Hoje, os três Estados detêm a se-
gunda maior renda per capita do país, de
R$ 14,3 mil por habitante - 15,5% supe-
rior à média brasileira e inferior apenas à
do sudeste. Ao mesmo tempo, ostentam
os melhores indicadores de qualidade de
vida do país, a começar pelo índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), que
leva em conta fatores como longevidade,
renda e educação. Em uma escala que vai
de O a l, o IDH do sul é de 0,830. Já a
média nacional não passa de 0,807. A di-
ferença depois da vírgula é grandiosa: se
formassem um país, os três Estados do
sul ficariam nada menos do que 20 posi-
ções à frente do Brasil no ranking global
do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud), responsável
pelo monitoramento do IDH.

Um mercado à parte
Tais peculiaridades fazem do sul

uma região diferenciada para investi-

mentos. Trata-se de um mercado mais
rentável e diversificado que o das demais
regiões, com segmentos sociais clara-
mente definidos. E o que é melhor: com
pólos de consumo altamente concentra-

dos - ao todo, a região ocupa apenas
6,7% do território brasileiro. Conse-
quentemente, o consumidor do sul tam-
bém é diferente. Ê mais endinheirado e
exigente, mas menos impulsivo e muito
menos tolerante a mudanças. De certa



forma, o sul é um mercado à parte onde
a regra dos 4 Ps - de Produto, Preço,
Praça e Promoção, utilizada para
estruturar ações de marketing - tem de
obedecer a critérios peculiares. Os Ps
de "Produto" e "Promoção" por exem-
plo, costumam ter importância redobra-
da, ao contrário de "Preço" que exerce
um impacto menor no mix de marketing
das empresas. "O planejamento das fa-
mílias é maior. As pessoas aceitam pa-
gar mais por um computador, por exem-
plo, desde que ele dure mais, seja con-
fiável e tenha qualidade reconhecida"
garante Denise Pereira, gerente de
marketing de consumo da Intel Brasil.
Isso explica, por exemplo, por que o sul
tem tanta força naqueles segmentos em
que ter uma marca forte é um fator-cha-
ve de sucesso. No mercado de veículos,
segundo a Target, a região responde por
21% da demanda total do país. Já no de
combustíveis, beira os 25%. Bem mais
do que seu peso no PIB nacional, que é
de 16,5%.

Outra característica que precisa ser
respeitada é o conservadorismo. Ape-
sar da crescente integração com mer-
cados e culturas alheias, e consumidor
do sul continua muito apegado à histó-
ria e aos valores locais. E isso tem im-
pacto direto nas estratégias das empre-
sas que buscam espaço na região. Em-
presas com sede no sul e marcas que
têm uma trajetória claramente ligada
ao desenvolvimento local ocupam um
lugar cativo no coração e na mente da
maioria das pessoas. Até mesmo quan-
do essas empresas atuam basicamente
no mercado business-to-business, como
é o caso da Gerdau - que acaba de ser
reeleita a marca mais lembrada pelos
gaúchos segundo a pesquisa Top of
Mind, realizada por AMANHÃ e Seg-
mento Pesquisas. Evidentemente, esses
traços também reverberam nas estra-
tégias daquelas companhias que nunca
tiveram relação direta com o sul, mas
desejam explorar uma parte do seu

DOMICÍLIOS COM
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potencial. "Vimos que as pessoas são
muito exigentes e já estão acostuma-
das com produtos de alta qualidade,
mostrando-se bastante leais a marcas
com mais tradição" relata Rafael
Martins, diretor comercial da Tyson
Foods no Brasil.

Maior processadora de carnes do
mundo, a Tyson Foods está apenas co-
meçando a descobrir as peculiaridades
do mercado do sul. Em setembro do ano



passado, o grupo americano adquiriu
três empresas da região - a Macedo
Agroindustrial e a Avícola Itaiópolis
(Avita), em Santa Catarina, e a Fran-
gobras, no Paraná. Disposta a conquis-
tar terreno rapidamente, a empresa ado-
tou a estratégia de falar o "idioma local"
Vai manter e até fortalecer as marcas
adquiridas na região, especialmente a
Macedo, que será comercializada no
Brasil inteiro. Além disso, instalou sua
sede administrativa em Curitiba, bem no
meio do caminho entre a zona de pro-
dução, no sul, e o seu principal merca-
do-alvo, o sudeste. 'A cidade dá toda a
infraestrutura necessária para apoiar
nosso negócio" explica Martins. Empre-
gos e funções executivas também serão
integralmente preservados - pelo me-
nos, por enquanto.

Comparar com quem?
Conquistar o consumidor mais exi-

gente do Brasil não é fácil. Mas é possí-
vel. Para isso, o primeiro passo é dar a
ele todas as informações de que ele pre-
cisa - e que não costumam ser poucas.
"As pessoas aqui questionam muito mais
as coisas" resume Eduardo Oltramari,
diretor do Shopping Total, de Porto Ale-
gre. Por causa disso, muitas redes de va-
rejo já consagradas em regiões como o
norte e o nordeste enfrentam dificulda-
des ao se deparar com o mercado do
sul. Um exemplo é a Casas Bahia. Mui-
to já se falou sobre os motivos que im-

pedem a maior empresa do setor de
emplacar na região, particularmente no
Rio Grande do Sul. Um deles seria o
bairrismo do consumidor gaúcho, que
tende a torcer o nariz para redes que
não têm um sotaque local. Oltramari,
no entanto, pensa que a questão não é
tão simples assim. Ex-diretor do
Shopping Mueller, de Joinville, ele acre-
dita que um dos grandes obstáculos da
Casas Bahia no sul do país é, justamen-
te, a fome de informação dos seus clien-
tes. "Muitas vezes, no esforço de ofere-
cer o melhor preço, eles compram todo
o estoque disponível de um determina-
do produto" argumenta Oltramari. "O
resultado é que, nesses casos, os consu-
midores não têm como comparar a re-
lação preço-produto da Casas Bahia

com a de seus concorrentes" No sul, diz
Oltramari, comparar o custo-benefício
de cada produto ou marca é mais do
que um hábito - é uma necessidade.

Há uma série de fatores sociais e cul-
turais que moldam esse jeito de ser do
consumidor do sul. Um deles é a influên-
cia da imigração européia - que ainda
se mantém viva em hábitos de consu-
mo, principalmente aqueles ligados à ali-
mentação. Outro é o nível de educação.
O sul tem uma taxa de analfabetismo de
7,4%, bem menor do que a média brasi-
leira, de 13,6%. Ao mesmo tempo, o en-
sino superior é uma realidade para 16,5%
da população da região, parcela bastan-
te superior à do Brasil, que é de 10%.
Tudo isso resulta em um consumidor
bastante crítico - e até um tanto cético
- em relação às marcas. "Existe um pa-
drão crítico, algo que implica uma certa
desconfiança em relação ao poder pri-
vado" argumenta Paulo Al-Assal, dire-
tor da Voltage, agência de pesquisa qua-
litativa que trabalha com perfis de com-
portamento do consumidor. "Ao mes-
mo tempo, esse padrão leva a uma valo-
rização do Estado e a uma crença mais
arraigada na realização do papel do go-
verno" diz ele. Nos levantamentos feitos
pela Voltage, os entrevistados do sul fo-
ram os que se mostraram mais inclina-



dos, por exemplo, a confiar seu
patrimônio a um banco estatal no lugar
de uma instituição privada. Coincidên-
cia ou não, a região é sede das duas últi-
mas instituições financeiras estaduais do
país. Em Santa Catarina, o Besc foi in-
corporado ao Banco do Brasil, mas teve
sua marca e o padrão visual de sua rede
de agências preservados. Já no Rio Gran-
de do Sul, falar em uma possível pri-
vatização do Banrisul é quase mexer
com um tabu.

As empresas que superam essas
barreiras, porém, encontram consumi-
dores leais e com alto poder aquisitivo.
Segundo a Target, Florianópolis e Porto
Alegre estão entre as cidades que apre-
sentam maior consumo per capita do
país, de R$ 16,8 mil e R$ 16,5 mil por
ano, respectivamente. São valores ex-

pressivos, que superam as médias de ci-
dades que compõem a elite econômica
do país. Entre elas, São Paulo - onde o
consumo per capita não passa de R$ 14,9
mil por ano. As operadoras de cartão de
crédito, por exemplo, já assimilaram
essa diferença. No sul, o ticket médio do
setor é de R$ 73,20, segundo um levanta-
mento realizado em 2008 pela Associa-
ção Brasileira das Empresas de Cartões
de Crédito (Abecs). Maior do que no

nordeste, por exemplo, onde o ticket
médio é de R$ 66,40. "É um dado interes-
sante. Até porque gaúchos e catarinenses
sempre foram notadamente mais con-
servadores no uso desse meio de paga-
mento" recorda Luiz Goes, sócio-sênior
da Gouvêa de Souza, consultoria espe-
cializada em varejo. Conforme a Abecs,
o sul é origem de apenas 11% das transa-
ções com cartão de crédito realizadas
no país. Já o nordeste responde por 15%
do total.

Ser e parecer local
A Renault é uma das empresas que

souberam fazer uma aproximação cui-
dadosa (e altamente lucrativa) com o
consumidor do sul. Quando escolheu a
cidade de São José dos Pinhais como
sede de sua fábrica no Brasil, em 1996, a
montadora francesa estava em busca de
uma vantagem logística. Mas a decisão
também rendeu outros dividendos es-
tratégicos à Renault. Um deles é a boa
vontade dos consumidores do sul, es-
pecialmente os do Paraná, que foram be-
neficiados por um investimento de US$ l ,3
bilhão e pelos milhares de empregos do
Complexo Ayrton Senna. Hoje, a Re-
nault tem um market-share de 8% nos
três Estados do sul, o dobro da média
que obtém no resto do país. Em Flo-
rianópolis, por exemplo, chegou a lide-
rar o ranking das marcas de veículos
mais vendidas, o que culminou na cria-
ção de uma linha especial do Clio - bati-



zada de Clio Floripa.
''A aproximação deve ser feita com o

apoio de gente da região. Querer parecer
um local sem saber fazê-lo de fato é arris-
cado" conta Eloi Zanetti, colunista de
AMANHÃ e especialista em marketing.
Atenta, a Renault, mantém uma rede de
concessionárias construída em parceria
com empreendedores da região. Só em
abril deste ano, duas unidades foram inau-
guradas: uma em Pato Branco, no su-
doeste do Paraná, a outra em Gravataí,
na Região Metropolitana de Porto Ale-
gre, onde também funciona a fábrica da
concorrente General Motors. Apesar do
conservadorismo, os grandes centros ur-
banos do sul do país costumam dar boas-

vindas às "marcas novas" do setor de veí-
culos, como Honda, Toyota e a própria
Renault - além de todas aquelas que che-
garam ao Brasil a partir da metade dos
anos 90. "O Vale do Itajaí, por exemplo, é
a área em que essas marcas conseguem

rivalizar melhor com as antigas" aponta
Bruno Hohlmann, diretor comercial da
Renault para a Região Sul.

A estratégia da aproximação local,
porém, deve ser utilizada com cuidado.
Ao contrário do que muita gente pensa,
o sul não é uma região homogênea. Mui-
to ao contrário: em alguns aspectos, é
uma verdadeira colcha de retalhos. Os
gaúchos, por exemplo, são declarada-
mente bairristas. Tanto, que até a Gene-
ral Motors lançou uma campanha
institucional reforçando o seu "orgulho
de ser gaúcha" desde 2000, quando co-
meçou a operar em Gravataí. Em com-
pensação, há regiões do Rio Grande do
Sul onde a procedência da marca não
tem tanto valor assim. É o que ocorre no
noroeste do Estado, de economia pre-
dominantemente agrícola e fortemente
influenciada pelo comércio com a Ar-
gentina e com o Uruguai. No Paraná, a
diversidade é ainda maior. O Norte Pio-
neiro, por exemplo, tem consumidores
mais questionadores e desconfiados -
herança cultural da colônia mineira que
deu início ao povoamento da região. Já
os habitantes do Norte Novo, que en-
globa cidades "jovens" como Londrina e
Maringá, têm traços de comportamen-
to semelhantes aos de São Paulo, onde o
consumo é um meio de socialização. "Por
ter uma mistura maior de povos, o
Paraná parece mais com o restante do
Brasil do que Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul" acredita Eloi Zanetti.



Poucas dívidas
Uma das poucas características que

se repetem de uma ponta a outra da
Região Sul tem a ver com a maneira
como o consumidor lida com o pró-
prio dinheiro. Aí não tem distinção:
pode ser no Vale do Itajaí, nas Missões
ou até no Novo Norte do Paraná - o
certo é que a população faz de tudo
para não contrair dívidas. Na média, o
consumidor do sul destina apenas 35%
da sua renda mensal ao pagamento de
parcelas de financiamento e a outros
gastos com endividamento, conforme
um estudo realizado pela Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). É um índice baixíssimo, especi-
almente se comparado ao das regiões
centro-oeste e norte, onde o consumi-

dor compromete cerca de 64% de sua
renda mensal com dívidas. "No sul, as
pessoas têm essa preocupação de bus-
car as taxas mais baixas na hora de con-
trair um financiamento" aponta Celso
Cláudio de Hildebrand e Grisi, da
Fractal, con-sultoria especializada em
pesquisa e consultoria de negócios no
Brasil. Esse hábito é comum inclusive
nas classes C, D e E, que dependem do
crédito para adquirir bens duráveis
como geladeiras, televisores etc.

Para seduzir
Em compensação, o consumidor do

sul costuma diversificar mais os seus gas-
tos. Isso significa que ele compra uma
gama de produtos maior, mas gasta pro-
porcionalmente menos com cada um

deles. Artigos de manutenção para o lar,
segundo a Target Marketing, absorvem
não mais do que 26,5% do orçamento
familiar - um ponto percentual abaixo
da média brasileira. Já alimentos e bebi-
das correspondem a 18,8% dos gastos da
casa, índice que também é inferior ao
do resto do país. "Em compensação, o
consumidor do sul gasta mais com even-
tos culturais, bens duráveis e até com
oportunidades de negócio',' conta Mar-
cos Pazzini, diretor da Target. O Boticá-
rio aprendeu isso na prática ao lançar o
perfume "Free" recentemente. No Rio
Grande do Sul, onde opera 180 lojas, a
companhia paranaense vendia somente
80 unidades do produto por mês. Já na
Bahia, onde o número de pontos-de-
venda era bem menor, as vendas passa-
vam da marca de 100 mil exemplares
mês. ''Acontece que, no nordeste, as mu-
lheres utilizam o perfume no dia-a-dia,
para se sentir bem. No sul, ao contrário,
elas utilizam o produto de vez em quan-
do, em ocasiões especiais, para seduzir.
E diversificam mais seus gastos no trato
com a pele, cabelos etc" interpreta Eloi
Zanetti.

É por isso que, para alguns segmen-
tos, o sul apresenta uma demanda ainda
inferior ao seu potencial de consumo ge-
ral - equivalente a 16,3% do total do país.
Alguns exemplos podem ser vistos no
quadro ao lado. "É nesses segmentos que
se encontram as grandes oportunidades
de negócio da região" garante Marcos
Pazzini, da Target. Resta saber quais
empresas conseguirão dar todos os pas-
sos necessários para aproveitá-las ple-
namente.
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