
Mina de ouro
Empresas acordam para o aumento da renda das classes C e D, lançam
produtos e serviços sob medida e já colhem os frutos da aposta acertada

ALGUMAS JA VINHAM INVES-

tindo há algum tempo,
outras foram levadas pela
. crise económica interna-

cional. Seja por vocação, por intuição
ou oportunidade, o fato é que as com-
panhias que acordaram para a impor-
tância e o potencial de consumo da

"nova classe média brasileira" estão
entre as que melhor desempenho ti-
veram no ano passado, em plena re-
cessão. Muitas ainda estão aprenden-
do a lidar com esse novo consumidor.
Mas, entre erros e acertos, a determi-
nação se mantém — em alguns casos, o
desejo de atingir esse alvo foi o motor

para fusões e aquisições, entre as quais
os casos recentes do Grupo Pão de
Açúcar e da Hypermarcas.

Exemplos não faltam, em setores
tão distintos quanto TV a cabo e se-
guros, bebidas e aviação. O desem-
penho das ações dessas empresas é
uma boa mostra do quanto acerta-
ram: o IConsumo, índice da Boves-
pa que reúne as principais compa-
nhias do setor, subiu 92,23% em
2009, em comparação a 82,66%
do Ibovespa. O IConsumo ficou

atrás apenas de dois dos 14 ín-
dices setoriais (o imobiliário

e o small caps, de pequenas
empresas). Neste ano, além
do crescimento da renda do

público-alvo, há outros dois
fatores que devem ajudar

os negócios e motivar
o lançamento de no-
vos produtos e serviços
sob medida para esse

público: a Copa do Mundo e
as eleições.

Marcas de combate, aber-
tura de lojas em bairros populares

e prestação de serviços diferenciados
são as armas mais usadas para atin-
gir esses consumidores. Brasil Ca-
cau e DanTop, por exemplo, são as
linhas populares da Kopenhagen,



tradicional fabricante de chocola-
tes finos (e caros) para conquistar a
baixa renda; assim como a Rezende
é a marca da Sadia para pizzas e lasa-
nhas 15% mais baratas. Embalagens
económicas, como as de cerveja da
AmBev, batizadas de family pack, ou
como as recém-lançadas garrafas de
um litro da cerveja Kaiser, da fabri-
cante Femsa (sua concorrente direta),
também são endereçadas às classes de
renda mais baixa. A GOL abriu uma
loja no Largo 13, tradicional ponto
de comércio popular na capital pau-
lista, por onde passam diariamente
um milhão de pessoas; e o Bradesco
abriu uma agência na favela de Heli-
ópolis, a maior de São Paulo.

A GOL, que completou em ja-
neiro nove anos de operação, é um
exemplo típico de quem nasceu com
essa preocupação — tanto que seu
slogan sempre foi associado a custo
baixo e passagens baratas: "Aqui, to-
do mundo pode voar". Segundo Fá-
bio Mader, gerente geral comercial
de negócios da GOL, a loja do Lar-
go 13 é a primeira com a bandeira
Voe Fácil, para a venda exclusiva de
passagens aéreas. "O foco da inicia-
tiva é a nova classe média brasileira,
que corresponde, hoje, a 51,9% da
população, ou cerca de 90 milhões
de pessoas", informa Mader. O exe-
cutivo revelou que a expectativa de
pay back dessa primeira loja era de
seis meses, mas, devido ao grande
sucesso, um mês depois a empresa
reduziu essa expectativa para 2,5
meses. O plano da empresa inclui a
inauguração, durante 2010, de mais
duas lojas no mesmo formato. O
Voe Fácil permite o parcelamento
das passagens aéreas em até 36 ve-
zes. A renda mínima para se obter o
cartão é um salário mínimo.

A GOL abriu o capital, na
BM&F Bovespa e na Bolsa de No-
va York, em 2004. Em 12 meses, até
8 de fevereiro deste ano, enquanto
suas ações subiram 128,2%, o Ibo-
vespa subiu 52,3%. O lucro líquido
dos nove primeiros meses de 2009
da GOL ficou em R$ 78 milhões,
depois de um prejuízo de mais de R$
500 milhões no mesmo período do
ano anterior, quando a crise finan-
ceira pegou o setor aéreo em cheio.
(Leia também "Concorrência no ar.
Bom para o usuário"}. A aposta nas
classes de renda mais baixa e nos
voos domésticos ajudou a virar o jo-
go. Mas, para Mader, ainda há mui-

1 Consumo
subiu
92%

em 2009

to que explorar. "Somando à nova
classe média os integrantes da clas-
se imediatamente abaixo, há entre 90
milhões e 100 milhões de passageiros
em potencial; destes, ao menos 10%
estão prontos para voar, ou seja, têm
dinheiro e/ou crédito. Olha o tama-
nho da oportunidade", calcula.

Segundo ele, há apenas 11 mi-
lhões de brasileiros que voam regu-
larmente. A média da ocupação das
aeronaves da GOL está em 60%.
No ano passado, foram vendidas no

mercado brasileiro entre 50 milhões
e 55 milhões de passagens aéreas.

A nova classe média brasilei-
ra também é o motor para o cresci-
mento da Hypermarcas - segundo
a empresa, mais de 95% das ven-
das vêm das marcas direcionadas
às classes B, C e D. A Hypermarcas
iniciou suas atividades em 2002, co-
mo Pratika Industrial. Naquela épo-
ca, o principal produto da empre-
sa era a lã de aço Assolan, que ficou
nacionalmente conhecida depois do
grande investimento publicitário na
marca. A expansão começou pelo
setor de higiene e limpeza, passou
pelos de alimentos industrializados
e de beleza e, mais recentemente, pe-
lo de medicamentos. Hoje, tem 105
marcas no seu portfólio.

Em abril de 2008 a Hypermar-
cas realizou sua primeira oferta pú-
blica de ações, no Novo Mercado
da BM&F Bovespa. Há um mês,
anunciou a aprovação do seu pri-
meiro programa de American De-
positary Receipts (ADRs, ou re-
cibos de ações negociados nos
Estados Unidos). Entre janeiro de
2009 e janeiro último, o preço dos
papéis no Brasil subiu 250%. O lu-
cro líquido acumulado nos primei-
ros nove meses de 2009 foi de R$
212,4 milhões, ante prejuízo de R$
66,6 milhões no mesmo período de
2008. Para aumentar a identificação
com o público das classes C e D, a
Hypermarcas anunciou, no começo
do ano, o fechamento de um con-
trato de R$ 38 milhões com o Co-
rinthians, para estampar as marcas
Neo Química, Bozzano, Avanço e
Assim nas camisetas do clube.

O caso da NET é atípico. Em-
presa que nasceu para prestar servi-
ço de elite e muito caro — TV por



assinatura —, passou a cortejar a clas-
se média ascendente há alguns anos,
depois de passar por uma reestrutu-
ração que a tirou do fundo do poço,
em 2005. João Elek, diretor financei-
ro e de relações com investidores da
empresa, disse que a senha para a en-
trada efetiva da NET neste segmen-
to foi o acesso a computadores bons e
baratos e a financiamentos bancários
para sua aquisição. "Começamos a
desenhar um produto que unisse te-
lefone e acesso à internet a preços ra-
zoáveis em 2007", lembra Elek.

A empresa testou um projeto pi-
loto por 12 meses em seis cidades.
Por R$ 40 mensais, o cliente poderia
substituir o acesso limitado por linha
discada, caro e de qualidade inferior,
pela banda larga e ainda contar, no
mesmo pacote, com uma linha tele-
fónica com recursos avançados e ta-

Equacionada a questão da clas-
se C, a NET agora começa a atin-
gir também a D: foi a primeira em-
presa a aderir ao projeto do governo
federal, batizado de banda larga po-
pular. "A isenção do ICMS no Esta-
do de São Paulo permitiu desenhar
um serviço a preço justo", explica
o diretor. Por R$ 29,80, o cliente
tem acesso à velocidade de 200k/se-
gundo. Mas, por enquanto, a NET
atende apenas a quem mora nos li-
mites do traçado da sua rede. "E
uma experiência nova, estamos tes-
tando esse modelo para ver se aten-
de às expectativas desse consumidor,
também em termos de serviços", diz.
Por enquanto, são 48 cidades paulis-
tas atendidas e o ritmo de pedidos
é de mil por dia. "Podemos montar
um plano comercial mais agressivo
se a experiência der certo."

Vocação, intuição
ou oportunidade

rifas competitivas; para completar,
levava de graça os canais abertos de
TV, com imagem e som muito me-
lhores do que o convencional, por
antena. A velocidade do acesso, 100
kbytes/segundo, é baixa — mas bem
mais vantajosa do que a linha disca-
da, diz. Lançado comercialmente em
março de 2008, o pacote já conquis-
tou de 250 mil clientes. "Estamos es-
tudando a possibilidade de ampliar
a rede para atender a domicílios fo-
ra da nossa área de cobertura, caso a
demanda cresça muito", revela.

Segundo suas estimativas, há cerca
de um milhão de domicílios das clas-
ses C e D no Brasil, 40% deles em São
Paulo. Desse total, a NET acredita que
metade é cliente em potencial. Hoje, a
empresa tem 3,7 milhões de assinan-
tes de TV paga, 2,9 milhões de banda
larga e 2,6 milhões do NET Fone. A
empresa foi uma das primeiras a di-
vulgar resultados relativos a 2009: lu-
cro de R$ 735 milhões, um record, e
receitas de R$ 6 bilhões. O preço das
ações da empresa subiu 47,7% em 12
meses, até dia 8 de fevereiro.

Oportunidade
A AmBev, ao contrário da GOL,

passou a investir mais no mercado
interno quando a crise internacional
reduziu a demanda por seus produ-
tos no exterior. As ações da compa-
nhia subiram 90% em 12 meses,
até 5 de fevereiro último. A recei-
ta operacional líquida da empre-
sa cresceu 9,8%, devido principal-
mente ao forte aumento das vendas
no Brasil, de 9,5%, que compensou
a queda em torno de 5% nas unida-
des da América Latina. Mas o vo-
lume de cerveja vendido no Brasil
cresceu 12,3% no terceiro trimestre
de 2009, "graças ao crescimento re-
al da renda disponível do consumi-
dor pelo terceiro trimestre consecu-
tivo e a ganhos de participação de
mercado, que alcançou 69,4%, 218
pontos-base a mais que no mesmo
período do ano anterior", diz o rela-
tório da empresa. Já a participação
da companhia no mercado de re-
frigerantes caiu, afetando o desem-
penho. Ainda assim, houve cresci-
mento orgânico de volume de 2,2%
no trimestre, devido ao crescimento
do mercado, "o que, no entanto, foi
parcialmente compensado pela per-
da de 20 pontos-base de participa-
ção de mercado no terceiro trimes-
tre de 2009, atingindo 17,6%".

Nelson Jamel, diretor financei-
ro e de relações com investidores
da AmBev, diz que a empresa atra-
vessou 2009 com desempenho sóli-
do e resultados positivos. O executi-
vo acrescenta, ainda, que a empresa
conseguiu melhorar a gestão do ca-
pital de giro ampliando em 30% a
geração de caixa operacional (até se-
tembro). "O crescimento do caixa
está sendo obtido sem comprometer
os planos de investimento. Para 2010



a meta é investir entre 30% e 50%
mais do que o R$ 1 bilhão investido
em 2009, com foco na ampliação da
capacidade produtiva — será o maior
investimento já feito pela- AmBev
desde sua criação", afirma.

A fabricante de cosméticos Na-
tura é outro exemplo semelhante.
Depois de crescer consistentemen-
te durante anos, registrou prejuízos
em 2007 e decidiu reverter a situa-
ção a partir de 2008, com uma re-
estruturação interna e a volta dos
investimentos em inovação. Em
2009, desacelerou sua expansão no
exterior e passou a investir mais no
crescente mercado interno - estra-
tégia acertada na crise, que, como
sempre, poupou o setor de cosmé-
ticos. Para a empresa, os vetores da
demanda no Brasil incluem o cres-
cimento do poder de compra das
classes B e C, grande participação
da mulher no mercado de trabalho
e a ênfase cultural em tratamentos
pessoais e estéticos.

Os investimentos na área inter-
nacional da Natura foram de R$
8,4 milhões no terceiro trimestre
de 2009, comparado a R$ 9,9 mi-
lhões no mesmo período de 2008.
No acumulado do ano de 2009, até
setembro, o resultado negativo so-
ma R$ 36 milhões, em comparação
aos R$ 26,3 milhões nos primeiros
nove meses de 2008. Esses investi-
mentos são compostos basicamen-
te pela operação na França e pelas
despesas de desativação do proje-
to nos Estados Unidos. O lucro lí-
quido nos primeiros nove meses foi
de R$ 569 milhões no Brasil {pro
forma, considerando apenas as ven-
das no mercado interno), que su-
portou perdas em outros mercados
(apesar do aumento das receitas de

quase 50%, as despesas cresceram subiram 66,8% em 12 meses, ter-
mais), resultando em lucro líquido minados em 8 de fevereiro,
consolidado de R$ 467 milhões no No caso da Brazil Foods, resulta-
período. Os papéis da companhia do da fusão entre Sadia e Perdigão no



Natura volta a investir em inovação

ano passado, o interesse da compra-
dora na comprada tem, entre outras
motivações, a possibilidade de redu-
zir custos para aumentar margens e
suportar a expansão das vendas de
produtos mais baratos. Embora a fu-
são ainda não tenha recebido o aval
pleno do Cade, em janeiro a Perdi-
gão obteve permissão para compra
conjunta de insumos com a Sadia
— o que, segundo analistas, captura
sinergias importantes, permitindo
economia entre 3% e 5%.

Já o Grupo Pão de Açúcar anun-
ciou que pretende fortalecer a mar-
ca Extra nos próximos anos. En-
tre os investimentos previstos para
o triénio 2010-2012, de R$ 5 bi-
lhões, 70% mais do que entre 2007
e 2009, estão a abertura de diversas
lojas Extra Supermercado, voltadas
para as classes B e C. Os planos não
incluem o setor de eletroeletrônicos,
que agora inclui a Casas Bahia.

No quarto trimestre de 2009, as
vendas brutas do Grupo Pão de Açú-
car cresceram 41,4% em relação ao
mesmo período do ano anterior, para

R$ 8,4 bilhões. As vendas líquidas
atingiram R$ 7,4 bilhões, um aumen-
to de 44,6% no período. Excluindo
as operações do Ponto Frio, as ven-
das brutas e líquidas no período cres-
ceram 14% e 17,6%, respectivamen-
te. Considerando apenas as lojas com
no mínimo 12 meses de operação, as
vendas brutas cresceram 10,6%. As
ações do grupo subiram 103,1% em
12 meses, até 8 de fevereiro. O lucro
líquido, em nove meses, cresceu nada
menos do que 186%.

Pioneiros
Um dos primeiros setores que

acordaram para a emergência da
nova classe média brasileira, com a
invenção das contas pré-pagas, foi o
de celulares. {Leia também "Na in-
formática, a demanda não se esgo-
ta"). Existem no Brasil 170 milhões
de aparelhos em uso, dos quais 85%
são pré-pagos, com gastos médios
de R$ 10 por mês, segundo a Ana-
tei, agência federal que regula o se-
tor. Banco do Brasil (BB) e Brades-
co descobriram a mina de ouro:

fecharam parcerias com operado-
ras e formataram programas de fi-
delidade para dar créditos de celular
em troca do uso intensivo dos seus
serviços. O Bradesco, por exemplo,
lançou a estratégia em dezembro,
para ampliar sua base de cartões
de crédito — quem ativar os plásti-
cos recebidos em casa, ou adicionar
dependentes, ganha recargas grátis
de R$ 20, cumulativas a partir de
cinco compras. O programa Ponto
pra Você, do BB, oferece a possibi-
lidade de utilizar seus pontos para
adicionar créditos no celular, como
recompensa à contratação de segu-
ros ou empréstimos, aplicações, uso
de canais de autoatendimento e do
cartão. Os pontos valem também
para celulares pós-pagos. É possível
efetuar a troca por créditos no celu-
lar a partir de 600 pontos.

Em um mercado vizinho, e
igualmente cada vez mais acessível
às classes C e D - o dos microcom-
putadores pessoais —, a maior fabri-
cante nacional, a Positivo Informáti-
ca, é só otimismo. "Além dos sólidos
fundamentos do mercado, como a
baixa presença de computadores nos
lares, o crescimento da renda da po-
pulação, o barateamento do crédito
e a confiança do consumidor brasi-
leiro - que continua colocando o PC
no topo da lista de desejos para 2010
—, o governo federal prorrogou, até o
fim de 2014, a isenção da cobrança
de PIS/Cofins para computadores de
até R$ 4 mil, confirmando a inclusão
digital como um dos pilares da po-
lítica social no País", disse em nota
ao mercado. As ações da Positivo ti-
veram alta expressiva nos últimos 12
meses (até 8 de fevereiro): 250%. I
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