
ENTREVISTA RENATO MEIRELLES

Muito prazer, povão
nstituto dedicado ao estudo e
desenvolvimento de estraté-
gias de negócios para a baixa
renda, o Data Popular rece-
be da seguinte forma quem

acessa sua página na Internet: "Bem-vindo
ao mundo do carne, do consórcio, do SPC.
Bem-vindo ao mundo do supermercado
com a família, do trabalho informal, do
financiamento da Caixa. Bem-vindo ao
mundo de Ratinho, Raul Gil, Bruno &
Marrone, Banda Calypso, Calcinha Preta,
MC Leozinho e da Rádio Tupi". Os cum-
primentos têm a função de deixar claro aos
visitantes, particularmente aos executivos
engravatados, que estão entrando em um
universo distante dos seus. "Nem sempre o
que atrai o consumidor tradicional sensibi-
liza o emergente", lembra Renato Meirel-
les, sócio-diretor da empresa.
Embora a discussão sobre como vender
mais e melhor para a base da pirâmide
social não seja nova (o próprio Data Popu-
lar está prestes a completar dez anos),
Meirelles acha que os esforços da maioria
das empresas ainda deixam a desejar. Na
entrevista a seguir, o profissional fala de
resultados de pesquisas feitas pela empresa
e dá sua visão de como adequar produtos e
embalagens para essa camada da popula-
ção - composta por quase 168 milhões de
pessoas e capaz de movimentar 834 bilhões
de reais por ano no País.

Quais são as principais características do
consumidor popular no Brasil?
Convém fazer uma comparação entre o
consumidor tradicional, que é aquele das
classes A e B, e o consumidor emergente,
que é da baixa renda. As aspirações, as
perspectivas e os hábitos de compra são
diferentes. Grosso modo, enquanto o con-



sumidor das classes A e B valoriza
status, diferenciação e o consumo
do intangível, sentindo prazer em
ostentar, o consumidor emergente
valoriza pertencimento e o consumo
racional e vantajoso, sentindo prazer
em compartilhar. Consumidores de
baixa renda são mais fiéis a marcas,
têm orgulho dos descontos e são mais
solidários. E ao contrário do que muita
gente pensa, eles não se espelham nas
pessoas das classes A e B. Estas, na
verdade, são geralmente vistas como
tolas: perdulárias, pretensiosas, sem
valores da família arraigados. O indi-
víduo de baixa renda pode aspirar ao
que o endinheirado consome, mas não
quer se comportar como ele.

O perfil varia muito de região para
região?
Sim, e o tamanho do público também.
Muitas marcas regionais têm cresci-
do, e isso é efeito direto do aumen-
to do poder de compra das cama-
das populares. Do ponto de vista de
comportamento, existe um bairrismo
maior em estados como Pernambuco
e Rio Grande do Sul. Dou um exem-
plo. O consumidor gaúcho de baixa
renda valoriza bastante a Polar, que é

uma cerveja vendida exclusivamente
naquela região. Aliás, no Sul a classe
C apresenta maiores índices de esco-
laridade, de acesso à informática, de
leitura de jornal. Costumamos dizer
que o Sul possui a classe A da classe
C brasileira.

Por muito tempo a oferta de bens
não duráveis para o público de baixa
renda privilegiou porções maiores, na

forma de embalagens do tipo tama-
nho-família. De alguns anos para cá,
no entanto, ganhou força o oposto:
embalagens menores, com porções
pequenas de produtos, teoricamente
mais adequadas aos consumidores
que recebem semanalmente ou por
dia de trabalho. Qual estratégia é a
mais frutífera?
Depende da categoria de produto e do
quanto essa categoria já está presente
no dia a dia do consumidor. Não exis-
te uma regra universal. Se for uma
categoria nova, para compra esporá-
dica, que envolve experimentação, é
melhor utilizar embalagens menores.
Por quê? Porque isso diminui a chan-
ce de risco. Na hora de provar um
produto, esse consumidor sabe que, se
não ficar satisfeito, a porção módica
evita um prejuízo grande. Nesse caso,
o menor desembolso pode ajudar a
experimentação. Agora, quanto mais
básico for o produto, e quanto mais
cotidiano ele for para o consumi-
dor popular, embalagens maiores são
mais indicadas.

Na índia, por exemplo, xampus em
saches com duas ou três doses fazem
sucesso entre a população de baixa
renda...
Aqui talvez funcionasse para a classe
E. Ou, quem sabe, para introduções de
produtos novos. Vale dizer, a propósi-
to, que sampling {amostragem) fun-
ciona muito bem para a baixa renda.
Mas, pelo que vejo, o consumidor de
baixa renda começa a dar preferência
ao tamanho-família quando passa a
consumir o produto todo dia. Numa
embalagem individual, ele passaria a
achar que o barato sai caro.

Vira e mexe ouvimos especialistas
apontar predileções do consumidor
popular por embalagens brilhantes,



com fotos em vez de desenhos e pouca
quantidade de informações. Até que
ponto essas noções têm fundamento?
Concordo com as poucas informa-
ções. Mas devem ser poucas e boas
informações. E principalmente sobre
benefícios. Lembro da embalagem do
xampu Johnson's, com aquela men-
sagem singela e destacada: "chega de
lágrimas". É uma comunicação perfei-
ta de benefício. Não adianta dizer que
determinada fórmula tem um compo-
nente XPTO altamente avançado que
pode ajudar a reduzir os índices de sei
lá o quê, entende? Quanto ao uso de
foto ou desenho, depende muito do
produto. Se o objetivo for trabalhar
a questão étnica como diferencial de
produto, um xampu para negros, por

exemplo, a foto faz sentido. Mas se o
xampu for universal, a foto pode criar
uma barreira étnica. Para um produto
cujo uso não é simples, ilustrações
ajudam. Recentemente houve lança-
mentos de embalagens de sabão em
pó líquido e de amaciantes concen-
trados. A Kimberly-Clark lançou uma
nova fralda dotada de um cinto. Você
precisa ensinar, através da embala-
gem, como usar esses produtos.

E a questão do brilho?
Não é um atributo de eficácia sempre
certa. Já realizamos diversos testes e
obtivemos resultados diferentes. Para
um pacote de salgadinho, o brilho é
interessante. Para um xampu, não.
Veja, não estou querendo "ficar em
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cima do muro". Ocorre que é preciso
relativizar e investigar caso a caso,
porque as pessoas adoram dogmas,
mas a vida real não é assim. Não há
fórmula mágica. Não posso simples-
mente dizer: "Use brilho aqui e use
fosco ali que você terá sucesso".

O que o senhor pensa sobre as "mar-
cas de combate " criadas para o mer-
cado popular por fabricantes de mar-
cas notórias? É um recurso válido?
Nenhuma marca é líder de mercado
se não for líder na baixa renda. Não
dá para imaginar marcas notórias, ou
premium price, não vendendo para a
baixa renda. Não considero a criação
de outra marca uma tática pertinente
para a baixa renda, mas sim para um
perfil de consumidor que não quer
pagar mais por atributos da marca.
O emergente não é necessariamente
um consumidor que não pode pagar
mais. Acho que isso tem implicação
direta na estratégia de marca, porque
a comunicação das líderes tem que
focar no consumidor de classe C. O
que observamos, aliás, é que o con-
sumidor de baixa renda é mais fiel às
marcas do que os das classes A e B.

Grosso modo, os fabricantes de bens
de consumo estão sabendo utilizar
pesquisas de forma adequada e em
volume suficiente para conseguir
entender os hábitos e as necessidades
do consumidor popular?
O investimento em pesquisas está cres-
cendo. Mas o ponto é que a pesquisa é
só a primeira etapa do trabalho. Cos-
tumamos dizer o seguinte: pesquisa é
transformar dinheiro em conhecimen-
to, enquanto inovação é transformar
conhecimento em dinheiro. O grande
desafio está em inovação, não em
conhecimento do consumidor. Isso
porque frequentemente os executivos

de marketing não estão preparados
para transformar os conhecimentos
em estratégias de negócio.

A pesquisa etnográfica, baseada em
observações in loco de hábitos do
consumidor, virou uma febre dos estu-
dos sobre baixa renda. Essa metodo-
logia é eficaz?
E muito eficaz, principalmente se for
considerada de forma séria. E com rigor

do método de etnografia. Ocorre que
muitas vezes as empresas confundem
investigação in loco com um safári.
"Ah, vamos ver os pobres da favela!".
E pesquisa etnográfica não é isso. Ela
tem a ver com voltar mais de uma vez à
casa da mesma pessoa, fazer workshop
posterior com os pesquisados e o pesso-
al de indústria, para estimular insights
para o processo de desenvolvimento
de produtos. É preciso ter profissionais
preparados para depurar esse conheci-
mento, e raramente você encontra esses
profissionais na indústria.

Pesquisas de mercado têm apontado o
aumento de produtos de conveniência,
como macarrão instantâneo e molhos
prontos de tomate, não consumo das
classes C e D. Que outros produtos
podem ser beneficiados por essa sofis-
ticação da cesta de compras?
Há um crescimento de semiprontos em
geral nas despensas das classes C e D.
Isso tem sucedido por necessidade, não
por gosto. A mulher está indo para o
mercado de trabalho - aliás, o número
de mulheres nas classes C e D que são
chefes de família é maior que nas clas-
ses A e B. A participação da mulher no
total dos rendimentos das classes C e
D é muito maior. Essas mulheres estão
saindo para trabalhar e não conseguem
mais ficar seis horas na cozinha. E
é por isso que essas categorias têm
crescido. Mas por que os semiprontos
crescem muito mais que os congelados,
por exemplo? Porque no congelado a
mulher não consegue dar o toque dela.
Esse é um valor para a classe C. Puxa-
dos pelo consumo feminino de baixa
renda, três setores têm crescido bastan-
te: computação, serviços educacionais
e higiene e beleza. Por quê? Porque
essa mulher precisa das três coisas
para ir ao mercado de trabalho. Ela as
considera investimentos, não gastos. A
propósito, a oportunidade para cosmé-
ticos é enorme. Os fabricantes devem
lembrar que, no Brasil, para cada con-
sumidora com mais de dezesseis anos
da faixa AB existem sete da CDE. E
estas últimas revelam-se muito mais
preocupadas com a aparência.

Qual o melhor composto de comunica-
ção para difundir marcas e produtos
junto a esse público? Só propaganda
tradicional basta?
A propaganda de trinta segundos serve
para gerar recall, e só. Há um cresci-
mento grande das ações de merchandi-



sing, sobretudo em televisão - no meio
de novelas e de programas de auditó-
rio. São ferramentas eficientes para o
público de baixa renda. Um aspecto
importante é que 60% das pessoas das
classes C e D fazem propaganda boca
a boca. Esse número cai para 20%
nas classes A e B. O boca a boca é
eficiente porque dá lastro, dá aval de
qualidade que muitas vezes o adverti-
sing perde, porque se sabe que aquela
mídia foi paga. Nisso a embalagem
pode contribuir, provendo argumentos
que o consumidor popular seja capaz
de reproduzir como se fossem dele na
hora de recomendar o produto.

Sustentabilidade é uma necessidade
assimilada pelas classes C, D e E?

O público de baixa renda adora sus-
tentabilidade se ela não custar mais
caro. Esse consumidor não consegue
entender por que um produto reci-
clado é mais caro que um virgem.
Aliás, eu também não... (risos). Como
muitas ações de cunho "verde" no
Brasil não se sustentam, são mais
ações de marketing, o emergente não
se engaja. Ele as entende, mas as
acha irrelevantes. As empresas não
precisam convencer o consumidor
de baixa renda que suas embalagens
ecologicamente corretas são melho-
res, mas que vale a pena pagar mais
por elas. E deixar claro que a margem
desse produto mais caro não fica com
elas - o que, sinceramente, acho que
nem sempre acontece. (GK)
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