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Com mais dinheiro 
no bolso, classes C2, 
D e E aumentam a 
frequência de idas 
ao ponto de venda 
e intensificam a 
procura por algumas 
categorias de 
produtos, criando 
oportunidades que 
podem aumentar 
a rentabilidade 
na cadeia de 
abastecimento
Por daniela Guiraldelli
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a melhoria do nível de renda, 
impulsionada pelo aumento do 
acesso ao crédito e ao emprego 

com carteira assinada, promoveu uma 
mudança na composição da classe C – a 
qual representa 41% da população bra-
sileira e acabou sendo subdividida em 
C1 (21%) e C2 (20%) – e, sobretudo, 
na dinâmica do mercado de consumo. 
Esse ganho de renda pelas famílias que 
anteriormente integravam a base da 
pirâmide vem mudando os hábitos de 
consumo nos lares e em toda a cadeia 
de abastecimento, pois essas pessoas 
passaram a ter acesso a produtos que 
antes nunca experimentaram, além de 
irem mais vezes ao ponto de venda. “As 
classes emergentes passaram a agregar 
novas categorias na cesta de compra, 
além da sua dependência natural com 
relação a itens como alimentos e be-
bidas, que consomem 25% do orça-
mento familiar”, afirma Fátima Merlin, 
diretora de atendimento ao Varejo da 
Kantar WorldPanel.

Mas que tipo de categorias têm 
tido maior procura por parte desses 
consumidores? A resposta é: aque-
las nas quais o consumidor identifica 
algum atrativo, esteja ele relacionado 
à praticidade, à conveniência, à sa-
lubridade ou à funcionalidade, entre 
outros apelos que agreguem valor ao 
produto. Fraldas descartáveis, bebi-
das à base de soja, iogurtes, xampus 
e cremes para o corpo são categorias 
que refletem essas características 
buscadas pelos consumidores. “Pro-
dutos muito procurados são aqueles 
que promovam saúde, que tragam 
benefício ou que levem inovação a 
esses consumidores, principalmente 
da classe C2, que é a que mais busca 

esses diferenciais”, destaca Fátima.
A Fraldas Capricho comprova essa 

tendência por parte desse público, que 
busca, acima de tudo, pela praticidade 
na categoria. Segundo Dirceu Forti Fi-
lho, diretor de Vendas, já havia consumo 
de fraldas descartáveis na classe C2, e 
essa tendência cresceu com o aqueci-
mento da economia. Por sua vez, nas 
classes D e E a demanda começou a 
partir do aumento do poder aquisitivo e 
do maior acesso às informações graças 
aos meios de comunicação, que muda-
ram os costumes desses consumidores 
e criaram a cultura pela praticidade da 
utilização da fralda descartável. 

hábitos diferentes
Enquanto a classe C opta por fraldas 
com performance de até oito horas, 
fechamento à base de tiras adesivas, 
corte anatômico e proteção exter-
na do filme plástico, as  classes D e 
E buscam produtos similares, porém 
com camada de gel e celulose capaz 
de suportar quatro a cinco horas de 
proteção. “Temos registrado cres-
cimento médio de cerca de 33% ao 
ano, nos últimos cinco anos”, afirma. 

Outra categoria cuja procura está 
crescendo muito é a de bebidas à base 
de soja. De acordo com Gabriel Cheru-
bini, vice-presidente da Yoki, fabricante 
da marca Mais Vita, o mercado cres-
ceu 20% nos últimos anos. Isso vem 
acontecendo porque há uma consciên-
cia dos benefícios da soja para a saúde. 
“A categoria apresenta baixo nível de 
gordura ruim e oferece proteína vege-
tal. Entre as embalagens, a de 200 ml 
tem tido maior procura por parte des-
ses consumidores em razão do público 
infantil e também por caber no bolso 
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em relação ao preço. Para o atacado 
distribuidor, a versão também tem saído 
muito, pois apresenta um custo logísti-
co menor e pode ser trabalhada com 
eficiência no pequeno e médio varejo. 
No futuro, a categoria deverá crescer 
entre 10% e 15%”, afirma.

Outro produto cujo acesso por par-
te desses consumidores está aumen-
tando é o azeite, que traz igualmente 
como pilar a proposta da salubridade. 
“Hoje, estamos em um mundo onde 
todos querem o bem-estar. As pesso-
as estão mais bem informadas sobre 
os benefícios que o azeite oferece para 
a saúde. Se antes havia poucas marcas 
no mercado, hoje essa realidade mu-
dou muito, gerando muitas oportuni-
dades nas classes C, D e E”, diz Rita 
Bassi, diretora-geral da Gallo. 

Os produtos de higiene e beleza 
também vêm ganhando mercado, 
e já apresentam um peso de 5% no 
orçamento das famílias da classe C2. 
Como dado de comparação, as famí-
lias dessa parte da pirâmide gastam 
muito mais com esses itens do que 
investem em educação – que repre-
senta 2% do orçamento desses lares, 
segundo dados fornecidos pela Kan-
tar WorldPanel. A disponibilidade de 
recursos faz com que principalmente 
as mulheres se cuidem melhor. “Elas 
consomem mais esmaltes e cremes 
para o corpo, e saem do sabonete em 
pasta, passando para o líquido. O se-
tor de higiene e beleza é um dos que 
mais têm crescido, pois as pessoas 
passam a experimentar mais”, afir-
ma Cristiane Osso, sócia-diretora da 
GS&MD-Gouvêa de Souza.

Em relação aos alimentos, começa 
a ocorrer mais experimentações entre 

As fraldas Baby Pink Panther são produzidas dentro das 
mais modernas técnicas industriais, utilizando
componentes de alta qualidade para oferecer excelente 
custo-benefício ao consumidor.

Tel.: (11) 2631-2746 
www.classicbaby.com.br
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os consumidores, ou maior frequên-
cia de compras de algumas categorias 
antes pouco consideradas por eles. 
Destacam-se, entre elas, as de bebidas 
alcoólicas, chocolates e sucos de caixi-
nha. Nessa nova realidade do mercado 
alimentar, algumas famílias passam a 
comprar mais desses produtos, e ou-
tras começam a ter acesso a categorias 
mais avançadas. Por exemplo, quem 
consumia massa de pizza, agora passa 
a levar para casa o produto pronto. 

Nessa dinâmica, alguns produ-
tos encontram nesses consumidores 
mais da metade do faturamento da 
categoria. Dos 37 milhões de domicí-
lios avaliados pela Nielsen, as classes 
C2, D e E representam, juntas, 59% 
do universo das famílias. Quando se 
trata do consumo de algumas catego-
rias, elas representam conjuntamente 
entre 59% e 65% do faturamento 
de produtos como sabonete, xam-
pu, creme para pele, sabão líquido e 
fralda descartável. Esse percentual 
ultrapassa 65% quando se trata de 

produtos como água de coco, tintura, 
bronzeador, leite fermentado, bebidas 
à base de soja e biscoitos. “Essas ca-
tegorias já crescem há cinco anos, e 
a base de consumidores tende a au-
mentar em igual proporção, o que 
efetivamente ocorrerá caso os fatores 
macroeconômicos persistam”, afirma 
Guilherme Simon, coordenador de 
Atendimento ao Varejo da Nielsen.

Gasto maior
Quanto à frequência com que esses 
consumidores têm acesso ao pon-
to de venda, segundo um estudo da 
Nielsen realizado em 2010 em relação 
a 2009, a classe C2 aumentou em 
8% as idas ao PDV, e em 5% o valor 
do tíquete médio gasto, enquanto as 
famílias das classes D e E cresceram 
em 12% as idas ao PDV e aumenta-
ram em 2% o valor do tíquete gasto. 
Número considerável em compara-
ção à frequência dos consumidores 
das classes A e B, que aumentaram 
em 11% as idas ao PDV e reduziram 

em -1% o valor do tíquete gasto, ao 
mesmo tempo em que a classe C1 
aumentou em 7% e 5% o valor do tí-
quete médio gasto, respectivamente. 

A ascensão desses consumidores 
também tem produzido reflexos po-
sitivos no mercado de bens duráveis, 
condição que vem acirrando a compe-
tição entre os setores, uma vez que o 
bolso é um só enquanto os produtos 
e os canais de compras se diversifi-
cam. “Essas famílias têm a opção de 
comprar uma máquina de lavar ou um 
celular, ou podem optar por trocar a 
geladeira ou a TV convencional por 
outra, de tela plana. Da mesma manei-
ra que têm melhorado as condições de 
financiamento do automóvel, vemos o 
aumento das vendas dos eletroeletrô-
nicos, celulares e eletrodomésticos. O 
acesso ao crédito tem proporcionado 
essa oportunidade. Esses clientes se 
sentem mais valorizados, pois sabem 
que ganharam maior poder de com-
pra”, ressalta Cristiane. 

Porém, como o atacado distribui-
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dor pode aproveitar essa oportunida-
de e aumentar a margem de fatura-
mento em algumas categorias? Para 
atingir esse público, o grande desafio 
que se impõe ao setor consiste, em 
um primeiro momento, em atingir 
esses clientes. Isto significa que o 
atacado distribuidor deve se tornar 
uma opção de canal de compra junto 
a essas famílias, que em grande parte 
elegem o varejo tradicional – super 
e hipermercados – como o principal 
canal de compra. Na modalidade do 
atacado, essas classes frequentam, 
ainda que de maneira tímida, o cash 
& carry ou o atacado de autosser-
viço. Porém, outra dificuldade a ser 
superada nesse sentido consiste em 
atrair um público maior e com maior 
frequência para esse tipo de loja.

Quando se trata dos gastos por 
canal de compras, nas classes D e E 
quase metade do orçamento familiar 
– cerca de 44% – ocorre no autos-

serviço, principalmente em super e 
hipermercados. Na C1, o canal re-
presenta 58% dos gastos das famílias, 
enquanto na C2 o formato responde 
por 52%. “O grande desafio que este 
canal do atacado enfrenta é o de atin-
gir esse público, que tem restrições 
em comprar volumes, pois não possui 
carro. Na C2, apenas 5% das famí-
lias têm automóveis. Hoje, o perfil de 
quem compra no atacado ainda está 
muito concentrado no público das 
classes A e B”, afirma Fátima. 

atenção ao miX
O atacadista distribuidor também deve 
ficar atento ao portfólio, para que não 
deixe faltar esses produtos no mix. 
Depois, é importante trabalhar com 
incentivos da indústria, investir na po-
sitivação do ponto de venda, em ações 
comerciais no PDV, que devem fazer 
parte da oferta oferecida ao varejo de 
vizinhança. No momento da negocia-

Cristiane Osso, da 
GS&MD-Gouvêa de 
Souza: foco no sell out

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



www.revistadistribuicao.com.br   Ago 201184

mercado

“a categoria cuja 
procura está crescendo 
muito é a de bebidas 
à base de soja, este 
mercado cresceu 20% 
nos últimos anos e no 
futuro, deverá crescer 
entre 10% e 15%
Gabriel Cherubini, 
vice-presidente da Yoki
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ção com os pequenos varejistas, é im-
portante recolher o produto se ele não 
girar, e disponibilizar um promotor para 
puxar produtos para a loja, uma vez 
que o pequeno varejo não tem aces-
so à informação comum aos grandes 
varejistas. “A indústria, assim como 
o atacado distribuidor, tem investido 
muito no pequeno. Na prática, todos 
ganham com essas ações. O consumi-
dor tem várias opções de produtos no 
PDV, a indústria aumenta o volume e 
o atacado vende. Todos devem pensar 
no sell out”, explica Cristiane.

Potencial de vendas
Para rentabilizar os parceiros distri-
buidores, a Fraldas Capricho realiza 
campanhas com comissionamento 
dobrado por meio do pagamento aos  
Representantes Comerciais com o 
mesmo valor com que a distribuidora 
os remunera, além de outros incenti-
vos. “Promovemos campanhas cujos 
prêmios são viagens para  o exterior ou 
para resorts, além de carros e motos, 
entre outros prêmios. Adequamos as 
campanhas de acordo com o distribui-
dor e seu potencial”, afirma Filho. 

Do lado da indústria, para que o 
canal aproveite as oportunidades que 
se desenham em algumas categorias 
com o acesso desses clientes, é im-
portante que as fabricantes estejam 
abertas para atuar em novos merca-
dos e investir em diferenciações no 
que se refere a produtos – embala-
gens e sabores –, além de buscar no-
vos canais de distribuição. É preciso 
atrair o cliente para os diferenciais do 
produto, para que aqueles que o le-
vam pela primeira vez passem a fazer 
isso com frequência. “A indústria não 
só precisa lançar novos produtos em 
novas versões, mas também precisa 
procurar entregar algo a mais para 
esse consumidor”, diz Fátima.

Mas é importante ressaltar que 
esse consumidor que experimenta pela 
primeira vez não tem lealdade ao pro-
duto. O objetivo é que essa compra se 
torne um hábito. Por essa razão, cabe 
aos elos da cadeia – principalmente in-
dústria e varejo – tentá-lo por meio de 
ofertas, promoções em conjunto e ex-
posição correta. Não adianta oferecer 
tablóides na loja e não ter o produto 
anunciado, ou ter o item e não divul-

gá-lo. “Quando se trata da indústria e 
do varejo, é preciso se perguntar o que 
vai atrair esse cliente. Se é um celu-
lar novo, uma compra mais completa 
no supermercado, uma TV ou um 
pouco de cada. Esse cliente também 
pode comprar em mais lojas. Cabe à 
indústria fazer a parceria no ponto de 
venda, fazer com que seu produto se 
destaque, privilegiando a exposição. O 
consumidor deve perceber o diferen-
cial desse produto na gôndola”, ressal-
ta Cristiane.

Quanto ao varejo, que cada vez 
mais disputa clientes com outros ca-
nais – internet, porta a porta, varejo 
tradicional etc. –, o grande desafio não 
está em conquistar novos domicílios, 
mas sim em reter esses consumidores e 
fazer com que gastem mais na loja. Ex-
por o produto com qualidade, facilitar 
o pagamento, disponibilizar pontos ex-
tras são aspectos importantes. “Temos 
visto um varejo com mais sortimento, 
ampliando serviços. Na óptica desses 
consumidores, pilares como conveni-
ência, proximidade e formas de paga-
mentos, entre outros aspectos, fazem a 
diferença”, afirma Fátima.n
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Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 19, n. 223, p. 80-84, ago. 2011.




