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A classe C, grande responsável pelo aumento do consumo no Brasil em 2009, não está atrás 
apenas de preço, mas de uma boa relação custo-benefício, segundo a pesquisa "Mudanças no 
Mercado Brasileiro 2010", apresentada na semana passada pela Nielsen Brasil. 
 
Os produtos necessários correspondem a 11% do crescimento. Além deles as categorias 
Praticidade (28,5%), Faz Bem (27,9%), Sofisticação (25,1%) e Indulgência (7,4%) 
contribuíram para alavancar as vendas. "O estudo mostrou que a classe média está 
consumindo produtos diferenciados, não apenas pelo preço", explicou Filipe Abolafio, consultor 
de mercado do Nielsen Brasil. 
 
A pesquisa mostrou que 71% do crescimento foi sustentado por meio de ações de execução: 
embalagens promocionais, ações de preço e distribuição. 
 
Apesar da crise internacional, o consumo em 2009 teve uma recuperação rápida, graças aos 
fundamentos sólidos da economia construídos nos últimos 15 anos. A cesta Nielsen, composta 
de alimentos perecíveis, mercearia, produtos de limpeza e de higiene pessoal, entre outros, 
teve aumento de 2,2% em volume de 2008 para 2009. No ano anterior, a variação havia sido 
de 0,5%. 
 
De acordo com o estudo, o brasileiro de nível sócio-econômico médio contribuiu com 60% do 
volume do crescimento do varejo no ano passado. A classe C corresponde a 44% do universo 
pesquisado e apresentou um aumento de 8% na frequência de ida ao PDV, 2% no tíquete 
médio e 11% no gasto total. "O aumento no número de visitas ao pon-to-de-venda foi o que 
puxou o consumo", disse Filipe Abolafio, consultor de mercado da Nielsen Brasil. 
 
Entre os pontos-de-venda que se destacaram estão as farmácias, os supermercados de médio 
porte e os cash&carry, também chamados de atacarejo, que vendem em grandes quantidades 
para o consumidor comum. 
 
A tendência é que o crescimento continue em 2010. A previsão é de 4% a 6% em volume e de 
6% a 8% em faturamento real. "O desafio é encontrar soluções com diferencial, mas que 
mantenham bons preços para atrair a classe média", falou Carolina Dantas, consultora da 
Nielsen Brasil. 
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