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Depois de conquistar consumi-
dores das classes C, D e E com 
produtos de maior valor agrega-
do, empresas de diversos seto-
res agora têm um novo desafio: 
manter cativos esses consumi-
dores, que descobriram nos pro-
dutos "premium", sabores e 
qualidades diferentes. Um le-
vantamento da Nielsen aponta 
que ó maior endividamento das 
famílias de classe média, que 
chegou a 44,5% da renda em 
2012, faz com que as empresas 
tenham que conquistar o clien-
te, para que ele faça novas com-
pras, mas também investir em 
comunicação direcionada. 

Natalí Araújo, analista de mer-
cado da consultoria, explica 

que a categoria de produtos Tra-
de Up, de maior valor agregado, 
os quais o consumidor está dis-
posto a pagar mais, foi a que 
mais cresceu em 2012. "Verifica-
mos aumento de 9,6% de produ-
tos desse segmento". Esses pro-
dutos representam 
51% da categoria 
madura, com itens 
amplamente consu-
midos como produ-
tos de higiene e lim-
peza e alimentos. 

Na Kimberly-Cla-
rk esse movimento 
já é percebido. A 
multinacional vem investindo 
na criação de novos produtos 
para atender a nichos variados 
de mercado. Carolina Kour-
roski, diretora da Divisão de Ne-
gócios Norte & Nordeste, expli-

Umas das alternativas 
encontradas pelas empresas para 
manter seus produtos acessíveis 
para diversos públicos está na 
diversificação das embalagens. 
Natalí Araújo, da Nielsen, explica 
que isso pode ser verificado 
no segmento de refrigerantes. 
"As empresas vem investindo 
em embalagens de tamanhos 
variados, assim até o cliente 
com orçamento mais apertado 
pode continuar a consumir 
aquela marca", diz. 
Exemplo disso foi o recente 
lançamento feito pela Coca-Cola 
Femsa Brasil, ao desenvolver uma 
mini pet para a Coca-Cola em 
2010 e outro para Fanta, há dois 

dias. A garrafinha de Fanta, de 
250 mililitros, tem preço sugerido 
de R$ 1. Voltado para o consumo 
individual, o produto é acessível a 
todos os tipos de público. 
No segmento de telefonia, a 
tendência de investimentos em 
aparelhos que aliem tecnologia e 
preço mais baixo também vem se 
mostrando uma boa alternativa. 
Depois da febre dos super 
smartphones, com alta tecnologia 
condizente com os altos preços, 
fabricantes como LG, Nokia, Sony 
e Samsung, vem apostando em 
lançamentos de smartphones de 
entrada, que embora sejam de 
última geração, têm tamanhos e 
preços reduzidos. J.R. 

Marcas criam embalagens 
de tamanhos variados 

ca que tem havido migração 
grande de clientes das catego-
rias de entrada, de menor valor 
agregado, para itens com maior 
valor. Segundo ela, nos últimos 
cinco anos a companhia verifi-
cou migração de 20% dos clien-
tes que compravam papel higiê-
nico de folha simples, para a fo-
lha dupla. "Mas esse mercado 
só continua crescendo se você 
entregar qualidade de acordo 
com o que promete". 

Outro fator que auxilia na ma-
nutenção dos consumidores é o 
preço. "O consumidor não quer 
voltar a comprar produtos das 
categorias inferiores, mas para 
se manter fiel, ele busca melhor 
preço e promoções", diz Natalí. 
No ano passado, promoções do 
tipo "leve/pague", tiveram for-
te apelo entre a classe C e contri-
buíram com 10,9% das vendas. 

Carolina explica que no seg-
mento de fraldas, a Kimberly 
identificou nichos carentes de 
produtos, para atender consu-
midores dispostos a comprar a 
marca, mas em embalagens me-
nores, que coubessem no bolso. 
Assim, além das embalagens de 
fraldas tamanho Jumbo e Regu-
lar, criaram uma intermediária, 
a Jumbinho, que vem fazendo 
sucesso no Nordeste. "Os hábi-
tos de consumo dos clientes do 
Nordeste são diferentes daque-
les do Sudeste". 

Diante dessas características 
regionais, a companhia inves-
tiu na aproximação com os 
clientes, identificação de prefe-
rências e mudou a estratégia de 
posicionamento do produto. "O 
desafio das multinacionais é 
criar estratégias específicas pa-
ra um mesmo produto em dife-
rentes regiões", explica. 

O empenho da companhia ge-
rou mudanças na es-
trutura, com a aber-
tura de escritório 
em Recife (PE) e 
inauguração de 
uma nova fábrica 
na Bahia, em abril. 

A Nestlé, por 
meio de nota, reve-
lou que criou linhas 

específicas de produtos de me-
nor preço, com embalagens di-
ferentes, voltadas para esse pú-
blico. As iniciativas resultaram 
em R$ 1,8 bilhão em vendas no 
Brasil em 2011. • 

Empresas têm o desafio de 
manter clientes da classe C 
Kimberly-Clark e Nestlé apostam em produtos de qualidade e baixo preço para não perder os consumidores 

Na Kimberly, 
20% dos 
clientes 

passaram a 
comprar papel 
de folha dupla 
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