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Mudança de mercado
Especialista da ESPM acredita que o novo perfil do consumidor brasileiro exige
que as empresas e a indústria se adaptem às transformações para encontrar
oportunidades de negócio em meio à crise econômica mundial
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O fenômeno da classe C mudou o perfil do mercado
consumidor brasileiro. Noventa e oito milhões de
pessoas (cerca de 52% da população) obrigam

as empresas e a indústria a adaptarem suas estratégias
de marketing e produção. Atentos à qualidade e aos
preços cobrados, os novos consumidores - considerados
a "classe emergente" - estimularam o lançamento
de produtos diferenciados e campanhas publicitárias
dirigidas. As marcas regionais aproveitam a oportunidade,
assim como os setores da construção civil e do varejo.
No topo deste, as classes A e B reduzem o volume de
compras, demonstrando preferência por produtos de
planejamento financeiro. Os sinais dessas mudanças
são evidentes, observa Cecília Mattoso, consultora,
pesquisadora e professora de Comportamento
do Consumidor, Marketing de Serviços, Marcas e
Comunicação, da Escola Superior de Propaganda e
Marketing do Rio de Janeiro (ESPM-RJ). O impulso da
massa salarial, a melhoria nas condições de crédito e a
desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados
(1PI) levaram a uma alta de 4,4% nas vendas do comércio
varejista, no primeiro semestre deste ano, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
"Nos supermercados, encontramos novos artigos
e novas embalagens em resposta à demanda de
consumidores de menor poder aquisitivo", diz. Autora
de Me empresta o seu nome (Editora Mauad, 2006)
- estudo sobre o consumidor de baixa renda e suas
dificuldades financeiras -, Cecília, que também leciona
a disciplina Comportamento de Consumo na Pontifícia
universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio),
avalia que o mercado interno retomou o vigor com os
incentivos do governo. "A construção civil tende a crescer.
O maior acesso da população a financiamentos com
juros reduzidos e prazos mais longos inclui a classe C no
segmento imobiliário. No setor alimentício, o consumo de
itens considerados supérfluos, como iogurtes, biscoitos,
achocolatados e sucos prontos, continuará elevado",
aponta. Em entrevista à revista Brasil-Canadá, a docente
destaca as novas preferências dos consumidores e
as oportunidades de negócio em meio à recuperação
econômica brasileira, entre outros temas.

Brasil-Canadá - De que forma a crise econômica mundial
afetou os consumidores brasileiros?
Cecília Mattoso - De um lado, tivemos as pessoas com
maior grau de escolaridade, especialmente das classes
A e B, que se mostram mais preocupadas, freando um
pouco o consumo e retirando recursos aplicados nas
bolsas de valores, com receio de perdas provocadas pela
desvalorização das ações. De outro, os consumidores
da classe C não somente continuaram a gastar, como
aumentaram o volume de compras, incentivados pelas
iniciativas recentes do governo federal, como a redução
dos juros do crédito e do IPI para algumas mercadorias.

BC - A senhora identifica mudanças nos hábitos de compra?
CM - A preferência pela compra parcelada é muito
característica dos consumidores brasileiros, e isso se verifica
desde a base até os segmentos mais altos. É algo que já faz
parte de nossa cultura, principalmente porque a maioria dos
estabelecimentos não dá desconto para transações à vista.
Quanto mais longo o prazo de pagamento, mais atrativa
a compra para os consumidores das classes C e D porque
o valor da prestação diminui. O cheque pré-datado, porém,
deu lugar, nos últimos anos, ao parcelamento no cartão.
Também crescem as compras pela internet, à medida que
o acesso aumenta. O parcelamento é um hábito mesmo em
compras de artigos de luxo. Por isso, o Brasil é o único lugar
do mundo em que marcas como Louis Vuitton vendem a
prazo. De fato, uma pesquisa realizada pela ESPM em 2007
revelou que 58% dos entrevistados desconheciam a taxa de
juros embutida na compra, mas levavam em conta o valor
das prestações. Nem mesmo a crise econômica mundial
tem feito os brasileiros mudarem esse costume. Além disso,
logo se adquire outro item, assim que se paga a última
prestação de um produto, porque as pessoas costumam
fazer um planejamento de compra, não de poupança.

BC - Quais fatores favorecem o acesso ao consumo
pela classe C, considerada o motor da atual
recuperação da economia brasileira?
CM - A iniciativa do governo federal de conceder isenção fiscal
na compra de alguns bens duráveis tornou mais atraentes
os preços de diferentes artigos, como TVs, computadores
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e, inclusive, veículos zero quilômetro. Além disso, a geração
de empregos e a ampliação do programa Bolsa Família têm
garantido renda extra à população. Temos visto ainda um
aumento da oferta de crédito, aliado à redução de juros, o que,
por sua vez, faz a população de baixa renda retomar o sonho de
consumo da compra da casa própria, principalmente com
o lançamento do projeto Minha Casa, Minha Vida. Pode ser que,
a partir disso, esses consumidores comecem a fazer um esforço
de poupança e a se preocupar com investimentos de futuro. Mas
as empresas e a indústria precisam notar que a classe C também
é exigente. Para estas pessoas, a sensibilidade ao preço e à
qualidade é maior porque uma compra ruim pode gerar impacto
muito grande no orçamento familiar.

BC - Em sua opinião como a população de maior poder
aquisitivo reagiu à crise econômica mundial?
CM - Nessa parcela, tem aumentado a procura por seguros em
geral - de vida, residência e carro - e por planos de previdência
privada, uma preocupação com o futuro demonstrada nos últimos
cinco anos. Quanto ao consumo de mercadorias, o reaquecimento
atual da economia fez as classes A e B voltarem a se interessar
pela compra de imóveis. Mas é importante notar que a estabilidade
econômica, anterior à crise financeira, deu maior mobilidade a
esses consumidores, que começaram a viajar com mais freqüência
ao exterior. Eles puderam ter maior percepção de marcas,
qualidade e preços. Muitas empresas perceberam esse movimento
e constataram que é mais difícil, hoje, convencer o consumidor
brasileiro de artigos de luxo e de alta qualidade a comprar.

BC - De que forma as empresas se adaptaram às
mudanças para não perder espaço no mercado?
CM - Aquelas que Fizeram cortes de funcionários readmitiram
logo em seguida. A indústria automobilística, por exemplo,
diminuiu a produção e recontratou funcionários três meses depois,
percebendo o aumento das vendas de veículos zero quilômetro
após a redução do IP1. A concorrência externa, no entanto,

é o que mais preocupa nesse setor, especialmente a da China,
pois as montadoras do país chegam com força em países da
América do Sul. Na linha branca, a concorrência entre as marcas
de eletrodomésticos também ficou acirrada com a expansão
do varejo. Por esses motivos, a indústria nacional precisará
redirecionar seus negócios para ganhar competitividade.
Nos supermercados, por exemplo, encontramos novos artigos e
embalagens mais econômicas para a demanda de consumidores
de menor poder aquisitivo ou de pessoas que vivem sozinhas.

BC - Quais setores da economia oferecem mais
oportunidades de negócios nesse momento?
CM - A construção civil tende a crescer no Brasil. O maior
acesso da população a financiamentos com juros reduzidos
e prazos mais longos inclui a classe C no setor imobiliário.
A constatação, neste caso, é que a classe média baixa valoriza
os espaços de convívio, como churrasqueiras, áreas para
festas, campos de futebol etc. Os apartamentos podem
ser menores, desde que tenham área de lazer. No setor
alimentício, o consumo de itens considerados supérfluos,
como iogurtes, biscoitos, achocolatados e sucos prontos,
continuará elevado. Ao contrário da população de maior poder
aquisitivo, que dispõe de empregadas domésticas, a classe
média baixa prefere produtos práticos de preparar, a exemplo
dos alimentos congelados e condimentados.

BC - Ter uma marca tradicional ainda faz diferença para
o sucesso de um produto no mercado?
CM - Pesquisa da ESPM nas camadas populares, em 2007,
revelou que, mesmo em épocas de dificuldade financeira,
as pessoas continuam valorizando determinadas marcas. O que
muda é que se preocupam mais em pesquisar, deslocando-se
para encontrar preços mais em conta. Na verdade, buscam uma
associação entre qualidade e valor de compra. As empresas,
por sua vez, estão mais preocupadas em adaptar seus
produtos, atendendo às necessidades de diferentes classes
sociais. Por isso, as preferências de consumo são cada vez
mais determinantes para as decisões empresariais, favorecendo
as marcas regionais, que conseguem perceber com mais
exatidão as demandas do mercado e a preferência da população.

BC - A maioria dos setores da economia demonstra
compromisso com a sustentabilidade. Ela é um elemento
determinante para as decisões do consumidor?
CM - A sustentabilidade entrou na agenda das empresas para



ficar, assim como o consumo consciente. Elas, no entanto,
precisam encontrar um equilíbrio entre a seriedade de suas
ações e os preços oferecidos ao mercado. Os produtos
sustentáveis deixarão de ser tão mais caros que os demais,
mas será necessário ganhar escala e desenvolver novas
tecnologias capazes de reduzir os custos da produção.

BC - Como a senhora avalia a atual oferta de crédito e
como o consumidor tem se comportado diante da maior
disponibilidade de dinheiro?
CM - Com a redução de juros, os empréstimos ficaram mais
acessíveis para a população de baixa renda. Mas, enquanto
temos a procura por crédito para a compra de bens de
consumo aumentando demasiadamente, o financiamento
para empréstimos pessoais, normalmente usado para pagar
outras dívida, mantém-se estável.

BC - Quais são as perspectivas para o mercado interno?
CM - Houve uma oscilação perceptível em diversos setores,
mas voltamos a experimentar um processo de estabilidade. No
consumo, os incentivos públicos ajudaram o Brasil a minimizar
os efeitos da crise. Outros países, por sua vez, amargaram
expressiva retração nas vendas. Daqui para adiante, a tendência
é de crescimento da economia brasileira, com recursos sendo
investidos principalmente na construção civil. *
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